
App	  voor	  iPad:	  Gespreksboek	  

Voorwaarden	  om	  de	  app	  te	  kunnen	  gebruiken	  
Je	  moet	  voor	  het	  gebruik	  van	  het	  Gespreksboek	  woorden	  kunnen	  begrijpen.	  	  
Er	  staan	  maar	  weinig	  plaatjes	  bij.	  	  
	  
Hoe	  gebruik	  je	  de	  app	  
Door	  de	  woorden	  aan	  te	  raken,	  maak	  je	  aan	  de	  rechterkant	  een	  gesprek.	  	  
Wanneer	  je	  rechts	  een	  tekst	  hebt	  gemaakt,	  kan	  je	  alle	  tekst	  in	  één	  keer	  
kopiëren	  om	  bijvoorbeeld	  te	  verplaatsen	  naar	  een	  mail.	  	  
Met	  wat	  oefenen	  lukt	  ons	  dit	  goed.	  
In	  het	  begin	  kost	  het	  veel	  tijd	  om	  de	  woorden	  te	  vinden.	  	  
Je	  moet	  hier	  wel	  goed	  mee	  oefenen.	  	  
Er	  staan	  veel	  woorden	  in,	  maar	  voor	  jou	  niet	  altijd	  op	  de	  logische	  plek.	  	  
Je	  moet	  het	  systeem	  echt	  gaan	  begrijpen.	  
	  
Tips	  van	  ervaringsdeskundigen	  om	  de	  app	  te	  gebruiken	  
Het	  is	  fijn	  om	  eerst	  met	  iemand	  die	  de	  Gespreksboek	  app	  begrijpt	  te	  oefenen.	  	  
Wij	  hebben	  dit	  geoefend	  met	  een	  logopedist.	  
De	  hulp-‐functie	  is	  handig.	  Maar	  niet	  iedereen	  kan	  deze	  zinnen	  goed	  begrijpen.	  
Ook	  hier	  heb	  je	  dan	  hulp	  bij	  nodig.	  
	  
Hoe	  ziet	  de	  app	  eruit	  
De	  app	  ziet	  er	  mooi	  uit.	  Rustig	  met	  mooie	  kleuren.	  
Het	  gebruik	  van	  kleur	  voor	  de	  onderwerpen	  ‘wie’	  ,	  ‘waar’,	  ‘wanneer’	  en	  ‘hoe’	  is	  
duidelijk.	  	  
Ook	  is	  het	  fijn	  dat	  deze	  indeling	  onderin	  staat.	  	  
Je	  kan	  hiermee	  makkelijk	  naar	  een	  ander	  onderwerp	  springen.	  
	  
Hoeveel	  kost	  de	  app	  
In	  de	  betaalde	  versie	  van	  €19,99	  kan	  je	  het	  hele	  gespreksboek	  persoonlijk	  
maken.	  	  
Hierbij	  kan	  je	  denken	  aan;	  je	  eigen	  naam,	  adres	  en	  andere	  persoonlijke	  
woorden	  invullen.	  	  
Woorden	  verbergen	  of	  de	  volgorde	  van	  woorden	  wijzigen.	  
	  
Met	  de	  gratis	  versie	  kan	  je	  al	  veel,	  maar	  dit	  is	  zeker	  een	  goede	  aanvulling.	  
	  
iPad	  groep	  Afasiecentrum	  Flevopolder,	  ’t	  Gooi	  e.o.	  
	  
	  


