Overzicht cliëntgerelateerde ICT-toepassingen
versie mei 2014
Niet opgenomen in het overzicht: domotica-toepassingen, direct gebruik van 'algemene apps' (Facetime, Skype, WhatsApp)
Naam vd
Combitoepassing
applicatie
Functionaliteit
Omschrijving

Device

Status

Cloudina (voorheen
BlueCallPhone)
ja

Zie tweede tabel

PAL4

ja

Zie tweede tabel

MeXtra
Beeldhorloge

nee
nee

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie
Dagstructurering/tijdsindicatie

Beeldbel-App met beladresboek (centraal beheerd), content op maat van de
organisatie/doelgroep (info over de omgeving, e-learning, ontspanning)
iPad
web-applicatie voor elektronisch individueel ondersteuningsplan. Kan
worden gebruikt door zorgverleners, cliënten, verwanten en externe
hulpverleners.
divers
Agenda (& -signalering), programmering gaat via internet
anders

Arbeidsactiviteiten

Kassa voor mensen die niet kunnen tellen. Het werkt vanuit het ‘kijk en
vergelijk’-principe. Touch screen met plaatjes: bijv. kopje koffie wordt
aangeklikt, daarna het ontvangen geld, dan laat de kassa zien welk
wisselgeld gegeven moet worden.

anders

Kunstuitleen kijk&vergelijk
nee

Arbeidsactiviteiten

Kunstuitleen registratie-/administratiesysteem d.m.v. foto’s en kleurgebruik
(en elektr. pasjes voor de klant). Hiermee kan de cliënt het systeem
eenvoudig bedienen.

anders

Tafelblad als piano

nee

Muziekinstrument

App die muziek maakt als iemand met de handen op een tafel ‘piano speelt’. MacBook Pro

Drum-app

nee

Muziekinstrument

Wii-stick aan de iPad waarmee de cliënt kan drummen

in ontwikkeling

BlueCarpet

op de markt

Mainport

Eurokassa kijk&vergelijk
nee

Eenvoudige agenda, hulpvraag stellen mbv blue assist scherm, telefoon mbv
in ontwikfoto's, gps-coord. verzenden naar coach
keling
smartphone (iPhone, Android)

Leverancier

iPad

Mijn Vanboeijen
Comfort Meeting
Point Parkstad

nee

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

Facebook-achtig. Elke locatie heeft een eigen pagina (‘prikbord’) en elke
cliënt daarbinnen ook. De cliënt bepaalt wie hij toegang geeft tot zijn pagina.
Op de pagina kunnen bijv. berichten en foto’s worden geplaatst. Berichten
kunnen worden uitgewisseld binnen de hele locatie of alleen met
geselecteerde personen. De pagina’s zijn eenvoudig, er wordt gewerkt met
kleuren.
divers

ja

Zie tweede tabel

Beeldbellen en -adresboek, info over de omgeving, video's maken en kijken

divers

Abrona community

nee

'Intranet' info plaatsen,chat,mail

divers

Voorlichtings-films

nee

Voorlichtingsfilms

divers

Voorlichtings-films

nee

Maaltijdapp

nee

GO-OV

Diverse Apps iOS
(zie boek iCon
Apps)

Diverse Apps iOS
(zie boek iCon
Apps)

nee

nee

nee

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie
Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Vzw Ithaka

op de markt

Focus Cura

op de markt
op de markt

Symax
Timer B.V.

gereed, intern
gebruik
zorgorganisat
ie
Vanboeijen
in ontwikkeling
in ontwikkeling
in ontwikkeling

in ontwikkeling
in ontwikkeling

Vanboeijen
Vanboeijen
Vanboeijen

Winvision
Cordaan

Oefenen/leren/handelingsondersteunend
Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Voorlichtingsfilms
divers
Maaltijd bestellen bij door zorgorganisatie voorgeselecteerde bedrijven uit de
regio
iPad

gereed, intern
gebruik
zorgorganisat
ie
Radar
in ontwikkeling
MASC

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Zelfstandig reizen met OV. Maakt gebruik van statische en dynamische
reisinformatie. Gebaseerd op foto's, GPS data, Google Maps en data die
vooraf in de planner is ingevoerd. Info dmv tekst, gesproken woord,
pictogrammen en foto's

smartphone

in ontwikkeling

Technologiefonds/Eljakim

Communicatie-ondersteuning

Training communicatieve en/of sociale vaardigheden, woordenschat: ABA
Flashcards, ActionWords, AlexicomAAC, ChoiceboardCreator, Emotions,
GoTalkNow, HandyApp, iComm, MyFirstWords, MyPlayHome,
SpeakButton,iPicto, SpecialeWoorden, SoundingBoard, Sizzit, SayHi,
Scene&Heard, Talk4Me, TalkingTomCat, Tap2Talk,ToddlerSeek&Find,
VerbalVictor, SmartyPants (uitdrukken van emoties)

iPad

op de markt

divers

Communicatie-ondersteuning

Zelf verhalen maken met eigen foto's, spraak: ArtMaker, iCommunicate,
LittleStoryMaker, MyPictureTalk, MyStory, Pictello, Sizzit, SpecialeVerhalen,
SpeechJournal, Storykit, Toontastic

iPad

op de markt

divers

Naam vd
toepassing
Diverse Apps iOS
(zie boek iCon
Apps)

Combiapplicatie

nee

Status

Leverancier

Communicatie-ondersteuning

Spraakherkenning; spraak naar tekst; taalproductie (adhv afbeelding)/tekst
naar spraak, spraakcomputer: Dragon Dictation, MyTalkTools, Proloquo2go,
Speakall, SpeakIt, AACScrolll&Speak
iPad

op de markt

divers

iPad

op de markt

divers

Functionaliteit

Omschrijving

Device

Diverse Apps iOS
(zie boek iCon
Apps)

nee

Dagstructurering/tijdsindicatie

Visualiseren dagschema's/scripts, structuur bieden, tijdoriëntatie:
FirstThenVisual,iCommunicate, iPrompts, SpeechJournal, Sizzit, Storykit,
Tap2Talk, TimeThis, TimeTimer (visuele weergave vd tijd)

Diverse Apps iOS
(zie boek iCon
Apps)

nee

Communicatie-ondersteuning

Gebarentaal, handalfabet: Gebaren, Gebarenboek, Handalfabet

iPad

op de markt

divers

Diverse Apps iOS
(zie boek iCon
Apps)

nee

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Aanleren letters/cijfers/zinsconstructies/lezen: diverse apps, zie boekje.

iPad

op de markt

divers

op de markt

divers

Diverse Apps iOS
(zie boek iCon
Apps)

nee

Looktel Recognizer nee

Vinni

nee

Slide & Spin

nee

Enquête Kwaliteit
van Bestaan

nee

Sociaal op stap

nee

KLIKIK

ABC TV

ookjij.nl

Support Apps
Pictoplanner

Coachend zorgen

ja

ja

ja

ja
nee

nee

Spelvormen: aandacht trainen, ordenen/volgorde: puzzels maken v foto's:
Jigzo, LittlePuzzlesToys; avonturenspel/filmpjes : LegoDuploZoo;
vormen/plaatjes sorteren : MatrixMatch, SortItOut, ThingsthatgoToghether,
LittleMtchup, LittlePatternsAnimals/Toys, MakingSequences,MatchUp;
memory: Photomatch; tekenen en geluidsopname : SingingFingers; plaatje<iPad
Oefenen/leren/handelings-ondersteunend>geluid : What'sthatSound, TouchTheSound, TalkTommy, SoundTouch
Herkennen van voorwerpen adhv foto's, als je de camera boven het
voorwerp houdt wordt de boodschap uitgesproken
iPad
Communicatie-ondersteuning

Communicatie-ondersteuning
Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Communicatie-ondersteuning
Oefenen/leren/handelingsondersteunend

op de markt

IPPLEX

Mening uiten, door een foto te maken en daar een Vinni-emoticon aan toe te
voegen. De begeleider kan alle vastgelegde foto's plus mening, de "Vinnifoto's", bekijken op de iPad. Hij kan dan samen met de cliënt de Vinni-foto's
terugzien om er samen over te praten.
iPod Touch

onbekend

onbekend

Motoriek oefenen t.b.v. iPadbediening

op de markt

Ronen Moshel

Een ondersteuningsplan kunnen opstellen samen met je begeleider. Het is
een eenvoudig, visueel instrument om in gesprek te komen over de
aandachtspunten in de ondersteuning waar iemand behoefte aan heeft.
Stappenplan voor sociale situaties voor jongeren met autisme.

iPad

on-line programma
online en smartphone
(Android)

in ontwikkeling
op de markt

NOXQS
CED-groep en Landelijk Netwerk
Autisme

op de markt

Amerpoort

Zie tweede tabel

Voor clienten met ernstige beperkingen. Mediatheek met websites, foto's,
muziek, tv kijken, radio, spelletjes, film kijken, media (info/filmpjes vd
organisatie) en luisterboek. Cliënten kunnenhun eigen favorieten vastleggen.
Schermopbouw wordt voor cliënt op maat gemaakt, touchscreen indien
nodig.
PC, touchPC

Zie tweede tabel

Media on demand. Community rond elke cliënt,
mantelzorgers/verwanten/begeleiders kunnen content toevoegen, live
communiceren, via agenda helpen het leven te organiseren. Beheer via
internet.

Zie tweede tabel

Website waar cliënt via beveiligde eigen pagina e-mails, gesproken bericht
en videoberichten kan sturen en de pagina's van vrienden kan zien. Tevens
algemene pagina met voorlichting, instructies, spelletjes, filmpjes, muziek,
MEE journaal. Voor mensen die niet/nauwelijks kunnen lezen.

Zie tweede tabel
Dagstructurering/tijdsindicatie

6 basisapps, aan te passen ad behoefte vd clilënt. Foto, Audio, Video,
Radio, YouTube, Games. Beheer kan door verwanten/begel. Autorisaties
kunnen per app worden gespecificeerd.
planningsapp op cliëntniveau, mbv picto's en tijdsignalering.

PC,touchPC, MAC
iPad

in ontwikkeling
op de markt

Noxqs
Coachend Zorgen BV

Dagstructurering/tijdsindicatie

Digitaal planbord voor in de woonkamer of woongroep. Ook rooster
begeleiders kan worden weergegeven. Invoeren via PC, output op alle
hardware zichtbaar.

touchscreen PC

op de markt

Coachend Zorgen BV

TV, PC, touchPC, touch
tablet, geen iOS

Brevidius / Stichting Hier TV

online programma

stichting Ook jij

Naam vd
toepassing

Timetotem

En Toen

YouBook

Mijn plan in beeld

Mijn leven lang
leren

schriftje.nl

Combiapplicatie

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Functionaliteit

Omschrijving

Dagstructurering/tijdsindicatie

Digitaal instelbaar planningssysteem dat tijdstip en duur van een geplande
activiteit visueel aanschouwelijk maakt. Het apparaat bestaat uit een zuil met
(verwisselbare) afbeeldingen die elk een activiteit visualiseren. Naast de
afbeelding kan op een ingesteld tijdstip een signaallamp gaan branden. Er
kan ook een geluidsignaal worden toegevoegd.
anders

Communicatie-ondersteuning

in 1e instantie voor dementerende ouderen. Hiermee kunnen verzorgenden
samen met dementerende ouderen herinneringen ophalen, ook als
familieleden er niet bij zijn. Via een aan de applicatie gekoppelde website
kunnen familieleden foto’s opladen en informatie verschaffen. In de hal van
het verzorgingstehuis kan een scherm met gezichtsherkenning opgehangen
worden, zodat de dementerende in het voorbijgaan een foto uit zijn verleden
te zien krijgt.

Device

iPad

Status

Leverancier

op de markt

Care4more

in
ontwikkeling

Romina Pompei

Communicatie-ondersteuning

Voor jongeren met licht verstandelijke beperking die een korte periode op
een crisisgroep verblijven. Met het levensboek kunnen ze hun crisisperiode
en opvattingen in kaart brengen. YouBook helpt een jongere contact te
leggen met groepsleiding, bijvoorbeeld via interviewopdrachten. Bevat ook
games die jongeren helpen hun emoties en gevoelens een plek te geven. Zij
ontwikkelen met YouBook een tastbare herinnering waarmee ze ook thuis of
op een nieuwe groep aan de slag kunnen.
PC

gereed, intern
gebruik
zorgorganisat
ie
's Heerenloo

Communicatie-ondersteuning

Voor mensen met een beperking in hun communicatie. In Mijn Plan in Beeld
laat de cliënt in pictogrammen en foto’s zien:“Zo wil ik leven – Zo wil ik
wonen – Zo wil ik werken”. Ook een weekagenda kan worden toegevoegd.

PC

gereed, intern
gebruik
zorgorganisat
ie
's Heerenloo

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

E-learning programma voor mensen met een beperking. Met behulp van
foto’s, filmpjes en ingesproken tekst kan cliënt op een speelse manier
vaardigheden aanleren via de computer. Met honderden opdrachten kunnen
de cliënt en begeleider meteen aan de slag. Leesvaardigheid is daarvoor
niet vereist.
PC

gereed, intern
gebruik
zorgorganisat
ie
's Heerenloo

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

Met Schriftje.nl kan ouder, leraar, begeleider en/of verzorger op een
makkelijke en snelle manier informatie uitwisselen over kind of cliënt. Ook de
cliënt kan schriftje.nl gebruiken voor communicatie met bijv. het thuisfront of
de school. Foto's en films kunnen worden toegevoegd.
on-line programma

op de markt

Bartiméus

on-line programma

op de markt

Familienet Groningen

Familienet

nee

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

De cliënt heeft een pagina op internet waar verzorgers en familie berichten,
foto’s en documenten met elkaar delen. Mogelijkheid tot plannen van taken
en evenementen in de agenda.

Zorgsite

nee

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

hulpmiddel voor mantelzorgers om te plannen en communiceren m.b.t. een
cliënt

on-line programma

op de markt

ShareCare

Help je mee

nee

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

hulpmiddel voor mantelzorgers om te plannen en communiceren m.b.t. een
cliënt

on-line programma

op de markt

Helpjemee

Caren

nee

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

hulpmiddel voor mantelzorgers om te plannen en communiceren m.b.t. een
cliënt

on-line programma

op de markt

Nedap

on-line programma

TARA

nee

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast lesmateriaal bevat
TARA een beveiligd communicatieplatform waar gebruikers hun netwerk
kunnen onderhouden en vergroten. Daarbij is TARA ook geschikt voor
gebruikers die niet kunnen lezen. TARA biedt docenten van ZML-scholen
de mogelijkheid om digitaal lesmateriaal voor wonen, werken en vrije tijd te
ontwikkelen. De lessen bestaan uit fotoverhalen met bijbehorende
oefeningen. Leerlingen van het (V)SO kunnen met TARA in een veilige
interactieve Internetomgeving zelfstandig met de lesstof werken.

steffie.nl

nee

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

legt op een makkelijke manier uit hoe dingen werken. Bijvoorbeeld Internet, emailen of bankzaken. Ook voor mensen die niet kunnen lezen.
webste

stichting Ook jij

Stichting Steffie

Naam vd
toepassing

Combiapplicatie

Functionaliteit

Omschrijving

Device

Status

nee

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Hulpmiddel voor zelfstandig reizen, track&trace. Cliënt krijgt een apparaatje
mee, als hij/zij op reis gaat. Begeleiders en ouders kunnen op elk moment
inloggen om te zien waar hun cliënt of kind zich bevindt. Er is een
spreekverbinding.

anders

in ontwikkeing

Coach2Care School nee

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Helpt leerlingen met autisme die naar de middelbare school gaan bij de
meest voorkomende lastige situaties. Bijvoorbeeld met samenwerken aan
een opdracht, een roosterwijziging, huiswerk op tijd af krijgen, of bezigheden
in de pauze.
iPhone, iPod Touch, iPad op de markt

BuzzBuddy

OVCoach

nee

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

MyCoach Connect

ja

Zie tweede tabel
Oefenen/leren/handelingsondersteunend

KLOS TV
wai-not.be

ja

OpMaat Eduware Omnidu Apps
(opvolger van
OpMaat)

Blogboek

MijnZorgNet

Quli

Zie tweede tabel

nee

nee

audiovisuele producties voor mensen met een verstandelijke beperking,
kinderen met een auditieve-of visusbeperking en ouderen met een vorm van
dementie.
DVD
website met uitleg over social media en internet-gebruik, tevens beveiligd
online programma, geen
deel om onderling te chatten, mailen e.d.
iOS

Cavent

Leo Kanner Huis

in ontwikkeing

Leo Kanner Huis

op de markt

Region B.V.

op de markt

Klos TV

op de markt

Klos TV

op de markt

Klos TV

op de markt

Stichting Inklus

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

Bibliotheek met educatieve leereenheden (library), een afspeelomgeving en
een maakomgeving (wizard). Leereenheden kunnen variëren van een
eenvoudig digitaal verhaal tot een compleet interactief leeravontuur. Op
uiterst eenvoudige wijze kan iedereen zelf leereenheden maken, op de eigen
pc, via de website of met een mobiele telefoon of tablet, waarbij ingebouwde
camera en microfoon kunnen worden gebruikt om eenvoudig video’s,
afbeeldingen en ingesproken teksten in de eigen taal toe te voegen.
divers
Communicatiemiddel rondom een special need kind. Ondersteunt de
samenwerking tussen alle betrokkenen, kennisdeling over het kind. De ouder
is de beheerder. Berichten, kindprofiel, doelen, meting
on-line programma

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

MijnZorgnet is een serviceprovider voor community’s in de zorg. De website
biedt een online platform waar patiënten, familieleden en hun zorgverleners
lid kunnen worden van community’s. Binnen een community kan informatie
worden gevonden, kunnen vragen worden gesteld en kan kennis worden
uitgewisseld.

on-line programma

op de markt

MijnZorgNet

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

Zorgportaal, App-store, QULI is een gezondheidszorgplatform dat de burger
zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen biedt en hem in staat stelt zelf
de regie over zijn zorg en welzijn te voeren.
Door het sociale netwerk kan hij makkelijker leren, werken en hulp krijgen.
Via het persoonlijk gezondheidsdossier wisselt hij medische informatie uit
met zijn sociale netwerk.
De burger wordt in QULI gestimuleerd en beloond voor
gezondheidsbevorderende activiteiten. Bovendien helpen de apps uit de
appstore van QULI hem op een slimme manier,
omdat QULI weet wie hij is, waar hij is, wie hij kent, wat hij voelt en wat hij
doet. Meer weten? Kijk op www.quli.nl
on-line programma

in
ontwikkeling

Ordina, 4 zorgorg.

Realtime Media

Molendrift, Gino
Jouw Omgeving

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

nee

helpt bij het voorbereiden van een reis, stap voor stap, bij bijvoorbeeld het
opzoeken van reistijden, of bij het inpakken van de tas. De OVcoach kan als
probleemoplosser worden gebruikt wanneer zich tijdens het reizen
onverwachte situaties voordoen. Bijvoorbeeld als cliënt door vertraging de
aansluiting mist, of als de trein onverwacht niet op het goede perron
aankomt.
iPod
Beeldbellen en via notities ('post it's') de mogelijkheid om vragen te stellen
ad begeleider, onderling a-synchroon te communiceren over bijv. acties die online programma, geen
voortkomen uit het begeleidingsplan.
iOS

Leverancier

Emotie App

nee

Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Om eigen emoties en gevoelens te herkennen en erkennen. Bang, Boos, Blij
en Bedroefd. Wanneer een emotie wordt aangeklikt verschijnen er drie
gradaties in het beeld. Na de keuze van een gradatie zijn er keuzes te
maken om de emotie te verminderen of aan te geven wat de reden is van de
gekozen emotie. Dit kan door foto’s of films te maken of bekijken, of
geluidsfragmenten af te spelen. De foto’s en geluiden zijn te personaliseren
door de gebruiker of zijn begeleider. Verlaagt de drempel om over emoties te smartphone of tablet (iOS in ontwikpraten.
of Android)
keing

1 gezin 1 plan
Jouw Omgeving

nee
ja

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie
Zie tweede tabel

communicatiemiddel voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners
betrokken zijn.
Online platform voor online hulp

on-line programma
on-line programma

op de markt
op de markt

Naam vd
toepassing

Digigip

Combiapplicatie

Functionaliteit

Omschrijving

Device

nee

E-informatie-uitwisseling cliënt/sociale
omgeving/zorgorganisatie

In het programma kan de alertheid/spanningsopbouw van de cliënt worden
ingevuld en uitgelezen in grafieken. Kan inzicht geven in het gedrag van de
cliënt. Analyses op o.a. fases van alertheid/spanningsopbouw, tijd,
activiteit, plaats.

software, evt webbased

Via de Heare website kun je met digitale pinnetjes een route maken,
bewerken en delen via sociale media of e-mail. Met de Hear app kun je
vervolgens de route opvragen. Geluidsignalen gidsen je met behulp van het
kompas van pin naar pin. De app is niet als navigatie bedoeld, maar helpt
een blinde wel de juiste weg vinden

iPhone

op de markt

Bartiméus

App waarmee gebruiker leert met geld omgaan.

iPad

op de markt

Synappz Medical Apps

Op de markt

www.link4all.nl

Op de markt

Bartiméus i.s.m.
www.link4all.nl

Heare

nee

Kidz'n cash

nee

Oefenen/leren/handelingsondersteunend
Oefenen/leren/handelingsondersteunend

Status

Leverancier

Digigip

Computer

www.ikbenonline.co
m

ja

www.digitaallevensb
nee
oek.nl

Zie volgende tabel

Zie volgende tabel

Heart beat

Nee

Communicatie / grip op omgeving

www.robotekst.nl

nee

Toegang tot informatie

Digitaal
computerhulpmiddel nee
en onderzoek

Toegang tot hulpmiddelen en
toepassingen

Focus-Agenda

Dagstructurering / tijdsindicatie

nee

www.heareapp.com/ Nee

Navigatie/ zelfredzaamheid

www.shakem.nl/

nee

Ondersteuning bij separatieangst

Vipagenda

Nee

Dagstructurering/tijdsindicatie

Onder de naam “ikbenonline.com” vindt implementatie van een toegankelijk
en gebruiksvriendelijk Internetplatform plaats. Het platform is ook geschikt
voor mensen met een visuele beperking en voor mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven. Er zijn inmiddels verschillende applicatiemodules
beschikbaar, zoals Sociale Media (MijnSite, Mail, Beeldbellen,
Tablet
Vriendenboek), de E-leermodule TARA, Cliënten-Intranet module, Muzieken Radiomodule en een module met favoriete Internetsites. Een module met
leuke animatiegames zorgt voor de nodige ontspanning. Zo is er voor alle
niveaus van cliënten een passend aanbod.
(internet applicatie)
Met het Digitaal levensboek hebben mensen met een meervoudige
Computer
beperking zelfstandig toegang tot hun eigen multimedia website. De cliënt
Tablet
kan samen met zijn begeleider videofilmpjes vastleggen, geluiden opnemen, (internet applicatie)
muziek toevoegen,
verhalen enwaarmee
gebeurtenissen
vastleggen
enaan
tekst
Heartbeat
is een zakapparaat
een doofblinde
cliënt
debij foto's
intensiteit van trillingen kan voelen hoe ver een begeleider van hem af staat.
Via dit kastje kan er ook een hulpsignaal aan de begeleiding worden
gegeven, hoe dichterbij de begeleider is, hoe intenser de trillingen, wat een
eventueel angst- of paniek gevoel helpt onderdrukken.
http://www.bartimeus.nl/english/theheartbeat
Met deze gratis service kan een ontoegankelijk bestand omgezet worden
naar een leesbaar document. Of het nu gaat om een Word-bestand, PDF of
Binnen een paar minuten wordt het geconverteerde bestand gemaild en kun
het gelezen of beluisterd worden op laptop, tablet of mobiel.

Apart apparaat

Computer
Tablet
Smartphone
(internet applicatie)
Speciaal voor mensen met meervoudige beperkingen ontwikkelde Bartiméus Computer
een digitale versie van een computerhulpmiddelenonderzoek.
Tablet
Adviesaanvragen voor ICT voor meervoudig beperkte mensen lopen via een (internet applicatie)
digitale vragenlijst. In feite een website, waarop je ter verduidelijking ook
Een App dat het mogelijk maakt voor personen met een visuele en
verstandelijke mensen hun eigen agenda te bekijken met gebruik van
App voor iPhone / iPod
spraakuitvoer.
HEARE App is een gratis iPhone applicatie waarmee je overal in de wereld
kunt gaan wandelen. Maak je eigen route op de website en deel die met je
vrienden. De app gebruikt 3D audio om je de weg te wijzen van punt naar
punt. www.heareapp.com/
Shakem is ontwikkeld als technologische ondersteuning voor de
behandeling van mensen met (een visuele en) matige tot lichte

Wordt nu
wetenschappelijk
getest in 4
organisaties

Bartiméus

Op de markt

Bartiméus i.s.m. Dedicon Educatief

Wordt
momenteel
intern
uitgerold en
Wordt
momenteel
intern getest

Bartiméus

Bartiméus

App voor iPhone / iPad

Op de markt

Bartiméus Accessibility

App voor Iphone / iPad

Op de markt

Bartiméus Accessibility
i.s.m. VU

De VIPagenda is bijzonder handig voor visueel beperkte gebruikers en zeker
voor scholieren. De VIPagenda is gemaakt voor de iPhone 4 en 5 en werkt
prima met de VoiceOver functie van de iPhone voor weergave in spraak en App voor Iphone / iPad
braille. Door verschillende kleuren te gebruiken en de lettergrootte zelf te
kunnen instellen is deze agenda ook ideaal voor slechtziende gebruikers.

Op de markt

Bartiméus i.s.m. ISDC

Deze toepassing is speciaal gemaakt voor doofblinde cliënten met een lage
ontwikkelingsleeftijd.

Tact

Nee

Het is een interactief computerspel dat bestaat uit een houten box met twee
trilplaten. Deze staan in verbinding met een computer. Met de ene trilplaat
Speciaal apparaat
kun je 'spreken' door erop te tikken. De andere plaat ontvangt dit ingetikte
ritme en 'spreekt' weer terug door de echo van dit ingetikte ritme terug te
trillen. De trilbox is ingebouwd in een tafel op wieltjes. De cliënt komt zo op
een speelse manier in contact met zichzelf en in een latere fase ook met zijn
begeleider.

Intern gebruik Bartiméus i.s.m. HKU

Naam vd
toepassing

Soundtact

Combiapplicatie

Nee

Functionaliteit

Grip op omgeving

Device

Status

Leverancier

Speciaal apparaat

In
ontwikkeling

Bartiméus

BrailleStudio is een educatief computerprogramma en is ontwikkeld om het
zelfstandig leren van braille zo leuk en efficiënt mogelijk te maken.

Software

Op de markt

Bartiméus

De Zien-App kan Real-time allerlei oogaandoeningen simuleren. Via deze
App is een slechtziende veel beter in staat om aan zijn omgeving de visuele
beperking uit te leggen. https://www.accessibility.nl/projecten-enpublicaties/mobiele-apps/zienapp

App

Op de markt

Bartiméus

De wereld van EMPA is een game waarin je het effect van sensitief en
empathisch reageren kunt ontdekken. Aan het eind van de game bepalen
alle gescoorde punten je einduitslag en ontvang je per email een bewijs van
deelname met daarop ook je einduitslag.

Website

Op de markt

Bartiméus i.s.m. VU

op de markt

M&B Development

Omschrijving
Soundtact is een innovatief navigatiesysteem dat mensen de weg leert
vinden via geluiden en gesproken tekst. Het systeem werkt met een
bewegingsdetector en kastjes met richtinggevoelige sensoren, een
minicomputer en output via geluid. Soundtact registert de bewegingen van
de cliënt en geeft hem aanwijzingen om de weg te vinden. Naar de
badkamer, het toilet of de huiskamer. Of van zijn woning naar een andere
locatie op het terrein.
https://www.accessibility.nl/projecten-en-publicaties/installaties-engames/soundtact-mvg-navigatie

www.braillestudio.nl Nee

Zien-app

Leren van braille

Nee

www.dewereldvane
Nee
mpa.nl

Empathie bevorderen

iPicto

ondersteuning bij communicatie

Roosterbord

Nee

Nee

Dagstructurering/tijdsindicatie

iPicto is een app, die pictogrammen aanbiedt voor de dagelijkse
communicatie. Doel van de app is om mensen met communicatieproblemen
iPAd/iPhone
te ondersteunen, denk aan mensen met autisme of een verstandelijke
beperking. De app bevat picto's van sclera, de pictogrammen waar het Dr.
Leo Kannerhuis ook mee werkt in de behandeling van mensen met autisme.
Voor de clienten presenteert roosterbord het actuele up-to-date dagrooster
automatisch op grote TV schermen in de instelling Of op een
gepersonaliseerde versie op Android of IOS App. Cliënten of patienten
kunnen dus de benodigde rooster informatie eenvoudig van een TV scherm
lezen of terug zien op hun tablet of smartphone.
Medewerkers hebben een overzichterlijke tool, waarmee ze de roosters en
alles wat daar mee samenhangt eenvoudig in kunnen voeren. Vakanties,
ziekmeldingen, rooster wijzigingen enz. worden eenvoudig in de computer
gezet. Met een druk op de knop kunnen rapporten en overzichten worden
gegenereerd.

Android of iOS app

op de markt roosterbord.com

