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MODEMMODEM
CommunicatieCommunicatie-- en Computercentrumen Computercentrum

Voor personen met een handicap,Voor personen met een handicap,

hun professionele en hun professionele en 

persoonlijke omgevingpersoonlijke omgeving



De twee werkterreinenDe twee werkterreinen
•• CommunicatieCommunicatie

Voor mensen die niet of Voor mensen die niet of 

moeilijk verstaanbaar sprekenmoeilijk verstaanbaar spreken

•• ComputerComputer
–– Hardware, bedieningHardware, bediening

–– Software, inhoud Software, inhoud 

en bedieningen bediening



DoelgroepDoelgroep

•• Personen met een beperking:Personen met een beperking:
–– motorische handicap, verstandelijke handicap,motorische handicap, verstandelijke handicap,

CP, afasie, dyslexie, ALS, spierziekte, DCD, NAH, CP, afasie, dyslexie, ALS, spierziekte, DCD, NAH, 
autisme, reuma, leerstoornissen, autisme, reuma, leerstoornissen, ……

–– Uitzondering: blinden en slechtziendenUitzondering: blinden en slechtzienden

•• En hun omgevingEn hun omgeving
–– OudersOuders
–– TherapeutenTherapeuten
–– LeerkrachtenLeerkrachten
–– Andere begeleidersAndere begeleiders
–– ……



Doornstraat 331Doornstraat 331

2610 Wilrijk (Belgi2610 Wilrijk (Belgiëë))

Tel. +32(0)3/820.63.50Tel. +32(0)3/820.63.50

modem@modem@vzwkinsbergen.bevzwkinsbergen.be

www.modemadvies.bewww.modemadvies.be

MODEMMODEM



Nieuwe evolutie en te koop op 
de gewone markt...





iPad

• Doel: internet, e-mail, boeken, 
muziek, games, zakelijk …
Alle 150.000 Apps van App Store

• H 24,7 cm, B 19,4 cm, D 1,4 cm,
900 gram, scherm 9,7 inch (24,5 cm)

• Batterij: 10 tot 140 uur 

• Eerste indruk: vrij leeg, al wel een 
computerstem (Ellen)

• Van 499 tot 799 euro



Met heel wat leuke 
toepassingen... 



i-Pad: Toepassingen

• ‘Gewone’
– Internet, E-mail
– Agenda, planning
– Foto, video
– E-books
– Spelletjes

• ‘Aangepaste’
– Sound Touch
– Pictello
– …



iPad: Toepassingen

• Gewone toepassingen: 
Meestal standaard app aanwezig of gratis via AppStore,
apps met meer mogelijkheden vaak te koop

• Sound Touch
– Foto’s en geluiden van verschillende dingen uit dagelijkse leven
– € 2,39

• Pictello
– Zelf verhaaltjes maken en laten uitspreken
– Computerstem niet in het Nederlands
– Wel opgenomen spraak
– € 11,99

• Speak it!
– Tekst naar spraak
– Stem: Femke (€ 0.79)
– € 2,45 



iPad: Communicatie

• Stem: 
– Acapela Femke & Max (te kopen)

– opgenomen spraak

• Van éénboodschapsapplicaties tot 
tekst naar spraak



Ook in de gewone winkel... 





Anybook Reader

• Sprekende labelpen

• Eenvoudig opnemen van boodschappen op stickers

• 15-60 uur opgenomen spraak

• 220 blanco stickers (40 met vooraf opgenomen geluid)

• Stickers bij te bestellen

• Geen software nodig

• Ontwikkeld door Franklin

• Richtprijs: € 49,95 tot 69,99

• Te koop in de gewone winkel ☺

• Doelgroep: verstandelijk, cognitief

• Alternatieven: Penfriend, B.A.Bar



Penfriend

• Sprekende labelpen
• Eenvoudig opnemen van boodschappen op stickers
• Tot 70 uur opgenomen spraak
• 127 stickers (ook bij te bestellen)
• 4 toetsen (aan-uit, volume, opnemen en ‘mode’-
toets)

• USB-, koptelefoon- en microfoonaansluiting
• Ontwikkeld door Royal National Institute for the 
Blind

• 72 gram incl 2 AAA batterijen
• 15,8 cm x 3,3 cm x 3,3 cm

• Richtprijs: € 119,75 (stickers: € 19,75 voor 381)
• www.freedomscientific.be

• Doelgroep: cognitief, verstandelijk
• Alternatieven: AnyBook Reader, B.A.Bar



Nieuw statisch 
communicatiehulpmiddel...  





Tobii S32 Touch

• Statisch communicatietoestel

• 6 roosters
• Automatische kaartherkenning

• Samengestelde boodschappen
• Scannend (Tobii S32 Scan)

• Symbolmate software



Tobii S32 Touch

• 6 roosters :1, 2, 4, 8, 16, 32 vakken

• Maximum 256 kaarten

• IR voor afstandsbediening

• Speelgoed koppelen met 3 reactiemogelijkheden

• Verwisselbare zijpanelen: zwart, blauw, groen en oranje

• Richtprijs: ± € 1300

• www.rdgkompagne.nl

• Doelgroep: motorisch, verstandelijk, ASS

• Alternatieven: Go Talk reeks, Tobii S32 Touch, 
Quicktalker, andere statische toestellen



Nieuws vanuit Vlaanderen...   



De Tellus familie breidt uit 

Van groot naar klein: 

• Tellus 3 � Tellus 4 

• Tellus Mobi 1 � Tellus Mobi 2

• Zingui � Zingui Plus = Zingui met synthetische 
spraak (Realspeak of Accapella)

• Tellus Smart



Actie – reactie in een nieuw jasje...





Energise

• Zeer eenvoudige bediening van twee elektrische toestellen 
met schakelaars

• Ingebouwde ontvanger voor draadloze schakelaars

• Verschillende controle modes:
– Direct, latched, getimed
– Co-op: twee schakelaars gelijktijdig indrukken voor activeren toestel
– On/off: een schakelaar zet toestel aan, andere knop zet toestel uit

• Werkt met SimplyWorks Switch 125 (draadloos), 
Smooth Talker, Smoothie
en elke andere schakelaar met jackplug

• Richtprijs: € 225
• www.pretorianuk.com, www.eelkeverschuur.nl

• Doelgroep: motorisch, verstandelijk, NAH
• Alternatieven: PowerLink 4 , Inclusive Click-On



Tekstcommunicatietoestellen



Tekstcommunicatietoestellen met 
computerstem

Allora

SPOKDubby II
Lightwriter

Speak Out



‘Wist je datjes’ op vlak van 
software... ☺



Pictoselector

• Gratis en eenvoudig 
communicatiekaarten, 
stappenplannen,…maken

• Ook losse picto’s, klok, time timer …

• Met Sclera, ARASAAC, Mulberry of 
eigen materiaal
20.000 symbolen meegeleverd

• Alternatieven: Matrix maker, Tico, 
Grid, Mind Express, Word

• www.pictoselector.eu



• Pictogrammen inverteren, inkleuren, rood kruis

• Snel een eigen foto toevoegen
• Veel eigen pictogrammen of foto’s toevoegen 

Pictoselector



• Time-timer, klok en tekst 

• Sjablonen (vb go talk) 

Pictoselector



Nieuwe Mind Express

• Mind Express 4

• Met Bliss en Symbolstix
• Verbeterde editor

• Sneller
• Multimedia geïntegreerd

• Timing module
• Freestyle (vakken en roosters)



Mind Express 4

• Symboolvoorspelling 

• Zinsvoorspelling

• Dynamische woordenlijsten

• Ongelooflijk veel mogelijkheden

• Richtprijs: ± € 1000

• www.jabbla.com, www.hmc-nv.com

• Doelgroep: motorisch, verstandelijk , NAH, ASS

• Alternatieven: Grid II, Symbol For Windows,...



In de categorie: ‘Gewoon leuk’... 



Magic Poly Paper

• Kan tegen water en zo …
• Niet meer lamineren ☺
• Te gebruiken als communicatiekaart, 
in communicatietoestellen, als 
placemat,…

• Alleen met kleuren laserprinter

• Richtprijs: ± € 34 voor 100 A4’s 
• www.inclusive.co.uk
• Producent: Sihl Direct (Duitsland)

• Doelgroep:erg ruim
• Alternatieven: lamineren




