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         Rubriek: Apps voor afasie Tekst: Sylvia van der Braak 

Voor wie?
Spraakassistent is een app voor mensen met spraakproblemen, maar die wel kunnen lezen. Het is voor meerdere 
doelgroepen toepasbaar, waaronder ook voor mensen met afasie. 

Wat kun je ermee doen?
Met de app kun je categorieën, woorden en zinnen creëren, die op grote buttons geplaatst worden. Met deze buttons 
kun je berichten maken, die kunnen worden gesproken (tekst naar spraak) of getoond worden op volledig scherm. 
Het is ook mogelijk om zelf berichten te typen met het toetsenbord.

Beoordeling door ervaringsdeskundige van Afasiecentrum Tilburg
Door verschillende cliënten wordt aangegeven dat het lastig is om op 
een smartphone
te werken met de grootte van de buttons binnen het programma. 
Hierbij dient wel aangegeven te worden dat hoe groter het display van 
de telefoon is, hoe groter de buttons zijn. De grootte van de knoppen 
is aan te passen, maar zelfs de grootst mogelijke buttons worden als 
klein ervaren. Het werken op de smartphone is noodzakelijk om de 
gemaakte zinnen te kunnen delen via WhatsApp. Dit is niet mogelijk 
op een tablet. Het is zeer wenselijk op meer directe koppelingen te 
hebben met bijvoorbeeld Facebook en Twitter. 
Daarnaast geven cliënten aan dat het wenselijk is om een simpele 
kopieerfunctie te hebben, waarna de tekst in een andere applicatie 
geplakt kan worden. Nu wordt de kopieermogelijkheid als te 
omslachtig ervaren. Om te kopiëren moet eerst het toetsenbord 
opgeroepen worden, waarna vervolgens de tekst geselecteerd moet 
worden en gekopieerd kan worden. Wanneer er enige fijne motorische 
problemen zijn, blijkt dit selecteren erg lastig. Wat als prettig ervaren 
wordt, is dat er gewerkt wordt met woordvoorspelling wanneer het 
toetsenbord is opgeroepen. 

Beoordeling door begeleider van Afasiecentrum Tilburg
Als begeleider zie ik dat de Lite versie binnen Android al veel 
mogelijkheden biedt. Je kunt de zes bestaande categorieën wijzigen 
qua naam en nog twee extra categorieën toevoegen. Daarnaast kun je 
binnen een categorie een vijftigtal zinnen plaatsen. Voor mensen die 
meer mogelijkheden willen, is de upgrade aan te bevelen. Het aantal 
categorieën breidt zich dan uit tot 30 stuks. Daarnaast kun je 200 
zinnen per categorie plaatsen. 

De upgrade biedt ook nog meer mogelijkheden, zoals het 
gebruik maken van gekleurde buttons en het aanmaken van 
profielen voor verschillende situaties, instellingen of personen. 
Door dit laatste blijft het overzicht behouden tussen de vele 
categorieën en buttons. Het is prettig dat er een back-up 
gemaakt kan worden van de categorieën en zinnen. Wat zeer 
plezierig is, is dat de zinnen direct gedeeld kunnen worden 
binnen sms-berichten, hang-outs, Google+, E-mail/Gmail en 
bij de smartphone ook via WhatsApp. 
Het is wenselijk dat er met een web-based account gewerkt 
kan worden, waardoor er binnen één account op meerdere 
apparaten gewerkt kan worden en de inhoud dus overal 
hetzelfde is. Het is jammer dat er geen afbeeldingen bij 
geplaatst kunnen worden, waardoor tekst sneller herkend 
wordt. Er zit geen stem bij het programma. Er kan een stem 
gedownload worden, waaronder de gratis stem van Google. 

‘De werkgroep ‘Apps voor 
Afasie’ houdt zich bezig met 
het reviewen van applicaties 
(apps) voor mensen met 
afasie. Ons doel is om een 
grote database met apps 
aan te leggen, zodat u 
gemakkelijk een voor u 
geschikte app kunt vinden. 
In deze editie van Hersenletsel 
Magazine plaatsen wij een 
uitgebreide review over de 
app ‘Spraakassistent’. 

Rubriek: Apps voor afasie

SPRAAK
Het programma Spraakassistent is als app te downloaden op een smartphone en 
een tablet. Voor Android apparaten is de app in een Lite versie gratis. 
Een uitbreiding is te downloaden in de Playstore voor €5,75. Voor Apple 
apparaten moet een bedrag van €10 betaald worden in de AppStore. 
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ASSISTENT

Al met al is het een positieve en betaalbare app die vele mensen kan voorzien met een aantal 
standaardzinnen en die de mogelijkheid biedt om zelf zinnen samen te stellen. !

Voordelen

Je kunt met hulp van woordvoorspelling zelf tekst toevoegen en bewaren. Elk woord kan worden 
uitgesproken na het typen.
De gratis Android-versie biedt voor velen al veel mogelijkheden.
De inhoud van de categorieën en zinnen zijn volledig aan te passen aan de persoon.

Nadelen

Geen mogelijkheid om afbeeldingen toe te voegen.
Geen directe knop met kopieerfunctie.
Kleine knoppen op een smartphone.
Er kan niet binnen één account op diverse apparaten gewerkt worden.
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