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Agenda 

   

o Project 
 

o Pilot 
 

o Handleiding 
 
o Uitleg applicatie ‘Eline Spreekt’ 

 
o Filmpje 
 
o Zelf aan de slag! 

 
o Eline Spreekt in de praktijk: 

o Film Steef 
o Ervaringen 
o Aanbevelingen 

 



Project 
´Communicatie-app op de iPad als communicatiehulpmiddel voor cliënten 
met de ziekte van Huntington’ 

 

→ subsidie Stichting Topcare  

→ begeleiding van Els Verschuur  

 

Aanleiding 

o Communicatieproblemen bij de ziekte van Huntington 

o Kwaliteit van leven 

o Beperkingen van voorheen gebruikte spraakcomputers 

o Mogelijke voordelen van een app op een iPad 

 



Project 
´Communicatie-app op de iPad als communicatiehulpmiddel voor cliënten 
met de ziekte van Huntington’. 

 

Doel en inhoud  

o Bevorderen van communicatie 

o Bevorderen van kwaliteit van leven 

o Ontwikkelen van een trainingsprogramma voor 

logopedisten 

o Ontwikkelen van een handleiding voor 

zorgmedewerkers en mantelzorgers 



Pilot Everest / Dahlia 

• 8 cliënten uit VPH 

• Individuele behandeling + 
groepsbehandeling + praktijk opdrachten 

• 1 jaar 

• EVV’er en familie geïnformeerd  

 

• App inrichten en gebruik in behandelingen 

• Inzetten app buiten de behandeling 

 

 

 

 



Handleiding 
´Handleiding voor het gebruik van de communicatie applicatie ‘Eline Spreekt’ 

 

 

 

 



‘Eline Spreekt’ 
 

• Ontstaan van de app 

 

• Mogelijkheden app 
- Synthetische stem / eigen stem 

- Afbeeldingen / foto’s / pictogrammen 

- Rasters aanpassen 

- Verschillende (sub)hoofdstukken 

 

 

 



‘Eline Spreekt’ 
 

• Specifieke aanpassingen t.b.v. onze doelgroep 
- Functie ‘Tekst naar Spraak’ / snelknop verwijderen woord of zin 

- Inzoomen op een gemaakte foto 

 

• Meerwaarde app 
- Inhoud app aanpassen aan mogelijkheden en behoeften van de client  

- Persoonlijk maken 

- Gebruik maken van foto’s en/of geschreven tekst 

- Minder duur in aanschaf en reparatie 

- Gemakkelijk en snel aan te passen 

- Makkelijk up-to-date houden 

 

 

 



‘Eline Spreekt’ 
 

 

 

 

 

App Eline Spreekt.mp4 
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file://atlant.local/Data/Data/Atlant/Behandeling & Begeleiding/Logopedie/Projecten/PROJECT IPAD 2016-2017/Project Ipad/presentaties/App Eline Spreekt oktober 2015.mp4


Zelf aan de slag! 

 

o Instructiekaart ‘Eline Spreekt’ 

 

o Opdrachten: 

 Maak een foto van je buurman/buurvrouw en voeg deze toe in de 
app. Spreek met je eigen stem de naam in bij de foto. 

 Laat aan je buurman/buurvrouw weten wat je het afgelopen 
weekend hebt gedaan door gebruik te maken van de app. 

 

 

 

 



‘Eline Spreekt’ in de 
praktijk 

 

o Film Steef    

 
2:24 min 

 

 

 

 

 

 

App Eline Spreekt oktober 2015.mp4
App Eline Spreekt oktober 2015.mp4


Ervaringen 
 

o Logboek 

 - Gebruik van de app en de iPad in de communicatie 

 - Bedienen van de app en de iPad 

 - Aanpassen van de inhoud van de app 

o Rapportages zorgdossier 

 

o Gesprekken 

 

o Ervaringen per gebruiker: 

 - Client en mantelzorgers 

 - Logopedisten 

 - Zorgmedewerkers 

 

 

 

 

 



Ervaringen 
Cliënt en Mantelzorgers 

 

 

 

 

 

 

o Gadget i.p.v. hulpmiddel 

o Mate van verstaanbaarheid – gebruik app + iPad 

o Inzet vrijwilliger heeft meerwaarde 

o Vervoer iPad lukt soms niet zelfstandig – Ergo? 

o Overige mogelijkheden ipad: skypen, mailen, whatsappen, 
muziek luisteren etc. 

o Omgang met iPad; makkelijk en snel te leren 

o Prettig om eigen gemaakte foto’s te gebruiken  

o Ondanks chorea vaak bediening nog mogelijk 

o Herinnerd worden aan het gebruik / inzetten van de app 

o Aanraken beeldscherm: te hard indrukken, lange nagels etc. 

o Omgeving betrokken geweest bij inrichten app 

o Zelf foto’s maken (cliënt) vaak onmogelijk door chorea  

 

 

 



Ervaringen 
Logopedisten 

o Betrekken van omgeving is belangrijk 

o Mate van hulp is afhankelijk van mogelijkheden, beperkingen en 

motivatie van cliënt (o.a. cognitieve problemen zijn van invloed) 

o Oefenen in behandelsetting, maar ook in functionele situaties (bijv. 

in huiskamer of bij de AB)  

o Herhaling van oefeningen (‘inslijten’) -> praktijkopdrachten, 

stimulans van zorgmedewerkers nodig  

o Oefenen in groepsverband positief: cliënten helpen elkaar, omgaan 

met veel prikkels  

o Functie ‘Tekst naar spraak’ veel gebruikt: typen van losse woorden 

of (delen van) zinnen  

o In meeste gevallen maakte logopedist foto’s en voegde deze toe 

aan de app 

o Inrichten van de app kostte  min. 2 uur  

 
 

 

 

 

 

 



Ervaringen 
Zorgmedewerkers 

 

 

 

 

 

 

o Modern hulpmiddel, meer affiniteit mee  

o Geoefend in de dagelijkse communicatie (bijv. vragen aan cliënt 

om zijn antwoord te typen of aan te wijzen) 

o Betrokken zijn bij uitvoeren van praktijkopdrachten; cliënt 

hieraan helpen herinneren  

o Hulp bieden bij inrichten en up-to-date houden van inhoud van de 

app; foto’s maken en toevoegen 

o Vrij makkelijk en eenvoudig om een foto toe te voegen  

o Tijdig opladen van iPad; duidelijke afspraken hierover maken als 

cliënt dit niet zelf kan 

 
 



Aanbevelingen 

Ten aanzien van:  

o Gebruik van de app en de iPad in de 

communicatie 

o Bedienen van de app en de iPad 

o Aanpassen van de inhoud van de app 

 

 

 

 

 

 



Aanbevelingen 
Gebruik van de app en de iPad in de communicatie 

 

 

 

• Zo vroeg mogelijk starten  

• Directe omgeving informeren, stimuleren en actief betrekken  

• Regelmatig contact met EVV’er (o.a. evalueren, afspraken 

vastleggen)  

• Vrijwilliger inzetten om te oefenen  

• Praktijkopdrachten gebruiken; hierbij zorg/vrijwilliger betrekken 

• Individueel en in groepsverband oefenen  

• Iedere dag oefenen (functioneel)  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Aanbevelingen 
Bedienen van de app en de iPad 

 • iPad moet opgeladen zijn; afspraken maken over opladen met 

cliënt en/of EVV’er 

• Gebruik iPad op een stabiele, vlakke ondergrond; evt. 

alternatieven overleggen met ergotherapeut (bijv. bevestiging aan 

rolstoel) 

• Gebruiken van stevige bumper en waterdichte hoes 

• Beeldscherm van iPad schoon houden  

• Begeleide toegang inschakelen  

 

 

 

 

 

 



Aanbevelingen 
Aanpassen van de inhoud van de app 

 

 

 

 

• Met cliënt de inhoud van de app bepalen; voordelen zijn:  

• Cliënt geeft aan welke onderwerpen voor hem belangrijk zijn 

• Logopedist inventariseert ook bij zorg en familie voor inhoud 

• Cliënt weet wat er in de app staat en op welke plek het staat  

• Cliënt kiest afbeeldingen/foto’s die voor hem herkenbaar zijn  

• Cliënt is meer gemotiveerd als hij er vanaf het begin aan bij 

betrokken is 

 

• Wekelijks controleren en beoordelen of inhoud van app up-to-

date is en voldoende aansluit bij wensen en mogelijkheden van 

de cliënt 

 

 



Vragen? 


