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Voordelen:
Laagdrempelig, geen hulpmiddel maar een normaal gebruiksvoorwerp

Duopraat, kan zeker maar het is de moeite waard om naar de alternatieven te
kijken.
De Grid2, betaalde versie van Gridplayer was eerder de enige oplossing maar
inmiddels is Proloque4text een goedkopere en betere optie.

Sinds kort mogelijk om de app te laten vergoeden door zorgverzekeraar. Verschilt per
zorgverzekeraar.
Geluid: bluetoothspeaker /hoesjes voor speaker, dat moet/kan in sommige gevallen
via leverancier.
Kostenbesparend, goedkoop hulpmiddel en heeft een aantal dezelfde
functiemogelijkheden.
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Spiegeling/aanpassingen in vorm van toetsenbord/reactietijd/geluid
Alternatieve bediening lastig, behalve aangepaste stylus, scanfunctie wel bij omslaan
bij het lezen van Ibooks bv. maar veel te langzaam bij scanfunctie om te
communiceren.
Scannen is omslachtig.
Predictable (voor iOS en Android) (geen leverancier voor in NL, dus momenteel zelf
aanschaffen)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tbox.predictable_4&hl=nl

https://itunes.apple.com/nl/app/predictable-text-basedcommunication/id404445007?mt=8
Touchspeak (Android) Van origine een Afasie georiënteerd software pakket. Maar
ook mogelijk om enkel de typmodule te gebruiken. Wellicht ook interessant voor
mensen met cognitieve problemen door gebruik van plaatjes/symbolen.
5. Vergoeding van de App (Proloquo4text) is in principe mogelijk bij alle
zorgverzekeraars. iPad zelf in de regel niet.
Voor puur tekst is Proloquo4text de meest voor de hand liggende keuze. Indien er
ook picto’s /foto’s als ondersteuning gewenst zijn (FTD?) dan zou The Grid wel weer
een aardige optie kunnen zijn.

Indien geen handfunctie dan is het alternatief een ander dynamisch
communicatiehulpmiddel d.m.v. hoofd, oogbediening.
Verder genoemd: Mind express, text to speech (TTS), Touch to tell, communicado,
touchspeak, I Say (kon ik niet vinden op Ipad, ga ik nog checken).
Op revaldatieapps.nl kun je ook apps vinden.
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Low tech
Goede manier om te kunnen communiceren bij FTD, laaggeschoolden, bed size,
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Letterkaarten niks nieuws, veel verschillende te gebruiken,
Qua maat en kleur en indeling
Op de site ikkannietpraten.be veel voorbeelden, en makkelijk aan te passen
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Een ander voorbeeld van systematische vragenscanning, door Garmt van Soest, een
ALS patient, ontwikkeld; methodisch uitvragen.
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woorden, plaatjes, evt. picto’s
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De cliënt/logopedist neemt contact op met leverancier over stand van zaken.
Bestaat niet, net als Philips
http://www.philips.nl/aw/about/news/archive/standard/about/news/press/2014/20140805-Accenture-enPhilips-kondigen-proof-of-concept-aan-om-ALS-patienten-meer-controle-over-hunleven.html
Futuristisch product wat in ontwikkeling is maar niet klaar.
Lopen we als logo vaak tegenaan.
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Beste antwoord is dat het niet kan,
Aanpassen van de gesprekstechnieken.
De door iedereen gebruikte manieren, SMS, whatsapp, emailen, chatten, facetime,
skype,
Niels: wat is er mogelijk in communicatiehulpmiddelen?
Telefoon naast lightwriter of andere comm. hulp, simkaart in LW, LW connect,
telefoneren doordat tekst in spraak wordt uitgesproken via de tel lijn?
Moet een grotere specifieke simkaart in, dus alweer afwijkend van normaal.
Kans op verminderd bereik is beperkend, sms komt niet direct binnen, moet app
eerst voor aanstaan.
Die communicatievorm is dus niet meer geschikt, je kan wel bellen met een
communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer naast een telefoon.
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Ook optie: Carkit middels bluetooth via je telefoon.
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Dat kan. Proloque heeft dit als optie.
Ook met beschikbaarheid van spraaksynthese.
Bij Arabisch kan dit, bij Farsi (gesproken en geschreven taal, gebruik in Iran,
gebaseerd op Arabische tekens) nog niet.
Moet worden uitgesproken door een synthetische stem, niet in alle talen
beschikbaar.
Switchen is mogelijk.
Tekstsystemen zoals de LW kan wel maar 1 taal kan woord voorspellen: via
instellingen wijzigen, iets meer handelingen dan bij dynamische systemen. Arabisch
(toetsenbord) wordt dan wel lastig
Oogbesturing, knop die wisselt van gebruiker.
Op Ipad/tablets werk je met toetsenbord van de Ipad dus dit kan.
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Wie vult aan: aanvullingen vanuit de zaal vragen en de ervaringen!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tbox.predictable_4&hl=nl

https://itunes.apple.com/nl/app/predictable-text-basedcommunication/id404445007?mt=8
www.revalidatieapps.nl
Tip voor bedienen Ipad: handschoen aan zonder vingers: de Ipad is gevoelig voor de
huid en zal niet snel reageren op stof. Zo kan iemand wat meer ondersteuning op het
scherm krijgen zonder dat het reageert.
Handspalkje/ styluspen
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Als je een ondersteunend communicatiehulpmiddel aanvraagt, wees er van bewust
dat leveranciers contracten hebben met zorgverzekeraars en dat dit van invloed is op
de levering van verschillende communicatiehulpmiddelen.

Vaak daardoor wat snellere procedures.
Als iemand desondanks graag met die betreffende leverancier de aanvraag wil doen
kan dat, maar dit kan betekenen dat het proces in tijd vertraagd en dat is iets wat je
niet wilt bij ALS. Als een zorgverzekeraar afwijst komt iemand in aanmerking voor
een 2e passing bij een leverancier die wel een contract heeft met de zorgverzekeraar,
dit is onnodige tijdsverspilling. Iemand die ALS heeft, besteedt zijn tijd liever aan
andere zaken dan aan passingen. De meeste frustratie zit al in aanvragen in
hulpmiddelenland!

Als iemand specifieke wensen heeft en bv ook zelf kan financieren is er geen
belemmering en kun je natuurlijk altijd andere wegen bewandelen. Bedenk wel bij
bv. de tablets dat eigen bijdrage, service en onderhoud allemaal zelf moeten worden
opgelost. Tablets zijn over het algemeen kwetsbaar.
Als je goed op de hoogte wil blijven is het belangrijk om de ALS site van het ALS
Centrum te blijven volgen. Hierop wordt wel bijgehouden wat nieuw is en vooral wat
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goed werkt voor de ALS patiënten. Daarnaast zou je via het forum zelf ook je vragen
kwijt kunnen of suggesties kunnen doen, dus ook dat is van harte aanbevolen!
Je kunt ook de leverancier bellen voor vragen, als er iemand met nieuwe
ontwikkelingen komt, ze kunnen altijd uitzoeken hoe het zit.
Stem digitaliseren:
Er zijn patiënten die het vergoed krijgen bij verzekeraars. Blijft een gevoelige en
ingewikkelde kwestie. Zo blijft in vergoeden de vraag of dit bij de zorgverzekeraar
hoort. In feite is een communicatiehulpmiddel altijd voorzien van een stem.
Digitaliseren is duur en heeft tot op heden nog steeds niet het gewenste effect. De
aanvraag moet in een vroeg stadium en daarmee ben je als logopedist belangrijk om
dit tijdig te bespreken. Daarin moet je ook kunnen inschatten of het ook tot de
mogelijkheid gaat behoren dat de patiënt de dynamische apparatuur ook echt zal
gaan gebruiken (met oog op handfunctie en complexiteit).
Een andere overweging die je met de patiënt moet maken is dat de stem die je
opneemt, niet meer de stem is die iemand heeft gedurende de periode dat de
kwaliteit van de stem veranderd. Dit kan soms ook betekenen dat zijn/haar
omgeving niet meer gewend is aan de stem die hij/zij had. Dan zal de opgenomen
stem vreemd aandoen.
Als alternatief is het goed om met je ALS patiënt te bespreken, als zij emotionele
redenen hebben om de stem te behouden, deze op te nemen op film of audio.
Bijvoorbeeld door een boekje dat hen of het kleinkind dierbaar is voor te lezen of
door een verhaal/gedicht van vroeger op te nemen. Vaak heeft dit voor de
omgeving, kinderen, kleinkinderen, een veel grotere waarde.
Via onderstaande link is een actueel overzicht van alle beschikbare verschillende
talen synthetische stemmen (2 merken)
http://www.acapela-group.com/
http://www.kobaspeech.com/en/download-voices
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