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Voorwoord
Beste lezer,
Bedankt voor uw interesse in ons product. Dit informatiemapje laat u
kennis maken met TouchSpeak, een communicatiehulpmiddel op een
mobiel apparaat. Wij vinden het belangrijk dat een hulpmiddel zo dicht
mogelijk aansluit bij de wensen van een gebruiker. We zien situaties dat
mensen hulpmiddelen krijgen die bijvoorbeeld te groot of te zwaar zijn
om mee te nemen onderweg.
Ieder mens is anders en een communicatiehulpmiddel moet daarom
flexibel genoeg zijn om zich inhoudelijk te vormen rondom de interesses
en gewoontes van de gebruiker. Wij helpen ook de personen in de leefen therapie-omgeving van de gebruiker. Een familielid en/of therapeut
krijgt persoonlijk uitleg over TouchSpeak. Nazorg is belangrijk en op
deze manier proberen we ervoor te zorgen dat de gebruiker altijd op
iemand kan terug vallen.
We hopen dat u dankzij dit informatiemapje een goed beeld krijgt van
TouchSpeak zodat u kan bekijken of TouchSpeak misschien iets is voor
u of iemand in uw omgeving.
Team
TouchSpeak.nl
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Wat is
TouchSpeak?
TouchSpeak is een hulpmiddel voor iedereen
die moeite heeft met spreken. Het kan gebruikt
worden door iedereen die een keuze kan
maken op een

scherm

met

symbolen

of

plaatjes en in staat is een aanraakscherm te
bedienen. TouchSpeak wordt

veel gebruikt

door mensen met afasie.

TouchSpeak

werkt

op

een

handzaam

mobiel apparaat. De gebruiker kan op veel
manier zijn

bedoelingen

duidelijk

maken

tijdens een gesprek. Het hulpmiddel kan niet
alleen zinnen en woorden uitspreken, maar
het is ook mogelijk om foto’s en tekeningen
te maken.

“Hij heeft TouchSpeak altijd bij zich bij zich, het past
makkelijk in zijn binnenzak.”

TouchSpeak kan ingezet worden om de gebruiker te ondersteunen in het behalen van
zijn communicatieve doelen die in therapie
zijn opgezet.
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TouchSpeak is flexibel: het kan op maat worden ingericht. Zo kan
het aansluiten op de persoonlijke wensen en mogelijkheden van
de gebruiker.

“Met TouchSpeak kan Marc meer dingen aan me
duidelijk maken. Hij kan zijn eigen keuzes maken.
Dit bespaart hem en mij veel frustraties.”
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Wat kan met
TouchSpeak?

“Lisa vraagt nu zelf aan de kinderen hoe
het was op school. Daardoor vertellen ze
hun verhaal aan haar en niet altijd via mij.”
TouchSpeak helpt om duidelijk te

Door foto’s te maken onderweg

maken wat bedoeld wordt. Aan

is het mogelijk om deze foto’s te

de bakker kan getoond worden

gebruiken tijdens gesprekken op

hoeveel stokbroden moeten wor-

een later tijdstip. Bijvoorbeeld om

den ingepakt. Tijdens het eten kan

te vertellen hoe mooi de stads-

uitgelegd worden hoe het uitstapje

wandeling was, of om te laten

was. Aan een voorbijganger kan

zien hoe groot de kleinkinderen

gevraagd worden of de bus al

zijn geworden.

langsgekomen is.
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Bij TouchSpeak hoort een ontwerpprogramma -TouchSpeak Designerdat op de PC geïnstalleerd wordt.
Met dit programma kan de inhoud
of de omgeving van TouchSpeak
worden aangepast.
In TouchSpeak kan gebruik
gemaakt worden van SMS.
Een bericht kan met tekst of
pictogrammen worden samengesteld. TouchSpeak maakt hier
een SMS van en stuurt deze op.
Binnenkomende berichten kunnen worden uitgesproken met
een computerstem.

“De knoppen hebben we groter gemaakt
omdat vingers geen kleine bewegingen
kunnen maken.”
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Het gebruik van TouchSpeak
verschilt van persoon tot persoon. TouchSpeak wordt vaak
ingezet met een aantal vaste
thema’s met vaste boodschappen. Voorbeelden hiervan zijn
winkelen, op reis en familie.
Deze boodschappen worden
van tevoren klaargemaakt en
op het apparaat gezet.

Voor veel gebruikers is dit niet
genoeg. Zij willen graag tijdens een
gesprek zelf iets toevoegen. Met
TouchSpeak kan daarom makkelijk
een tekening, een foto of tekst gemaakt worden. Dit maakt TouchSpeak bijzonder.
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Hoe ziet
TouchSpeak
er uit?
“Henk vindt het fijn dat zijn TouchSpeak lijkt op
een normaal mobieltje. Mensen kijken hem dan
niet meteen vreemd aan als hij TouchSpeak gebruikt als communicatiehulp.”

Er zijn verschillende apparaten beschikbaar waar TouchSpeak op kan werken. De
modellen verschillen van grootte, gewicht
en robuustheid. Het populairste model is de
MB7000 van MobileBase. Deze ziet er uit als
een normaal mobiel toestel en is bestand tegen een valpartij van ruim een meter.
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Hoe kom ik aan
TouchSpeak?

Een aanvraag voor vergoeding van TouchSpeak kan ingediend
worden bij uw ziektekostenverzekeraar. Meestal is hierbij een
logopedist betrokken. De logopedist helpt ook bij de inrichting
van het hulpmiddel en traint de gebruiker in het omgaan er mee.
Logopedisten kunnen een TouchSpeak op proef krijgen om uit
te proberen met een cliënt.
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TouchSpeak op proef:
1. TouchSpeak.nl bekijkt met uw
therapeut of TouchSpeak in de
therapie kan worden ingezet.
2. TouchSpeak kan door
TouchSpeak.nl in bruikleen worden
verstrekt aan uw therapeut. Zo
nodig wordt uw therapeut op gang
geholpen.
3. Als het goed gaat wordt
TouchSpeak als een spraakvervangend hulpmiddel
aangevraagd door uw therapeut
bij uw zorgverzekeraar. De offerte
voor de zorgverzekeraar wordt
gemaakt door een van de
leveranciers van TouchSpeak.
4. Als het niet goed gaat stuurt uw
therapeut TouchSpeak terug naar
TouchSpeak.nl.

Met To“Met TouchSpeak krijgt mijn
weer
gevoel vrouw het gevoel dat ze kt
van
deel uitmaakt van de
samenleving.”
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Wat nu?
Voor meer informatie kunt u t e r e c h t
o p onze website www.TouchSpeak.nl.
U kunt een CD-Rom aanvragen met TouchSpeak Designer.
Binnen TouchSpeak

Designer wordt de werking

van het

communicatieapparaat nagebootst en kunt u zelf zien hoe
TouchSpeak kan worden ingericht. Wilt u TouchSpeak Designer
ontvangen,

dan

kunt

u

een

e-mail

sturen

naar

info@TouchSpeak.nl.nl met uw adresgegevens, dan sturen wij u
de CD-Rom gratis op.
Samen

met

afasiecentra

organiseren

we

regelmatig

informatieavonden door het hele land. De data en locaties staan
op onze website.

Een aantal pagina’s bevat foto’s die onder het Creative Commons
Licentie zijn gepubliceerd op het online foto platform
www.flickr.com. De url’s zijn verwijzingen naar de profielen van de
fotografen.
pagina 8 flickr.com/photos/pingu1963
pagina 9 flickr.com/photos/chrishambly
pagina 10 flickr.com/photos/pedro
pagina 10 flickr.com/photos/m0php
pagina 13 flickr.com/photos/charbelakhras
pagina 14 flickr.com/photos/piet_musterd
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van TouchSpeak.nl bv.
(c) 2011

