ICT als onderdeel van zintuiglijk zinvolle
dagbesteding aan cliënten met (Z)EMB
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Projectafbakening
Het vernieuwende van dit project is het toepassen van computertechnieken

Naast een zinvolle dagbesteding en zintuiglijke activering zijn er door het gebruik

bij cliënten met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen, waarvan eerder niet

van aangepaste computertoepassingen meer voordelen te benoemen:

gedacht werd dat dit inhoud kon geven aan de kwaliteit van hun bestaan.
Een en ander past in de visie van SWZ: zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op

Prothese functie

eigen kracht meedoen in het algemeen. En binnen het Zonhove brede innovatie-

Zo kan een computer met de juiste aanpassingen op het gebied van hard- en

project: computers en aanpassingen voor alle leefgroepen in het bijzonder.

software de lichamelijke beperkingen van de cliënt voor een groot deel opheffen,
wat een groter gevoel van eigenwaarde oplevert en een positieve beleving van

Omschrijving van de doelgroep

het eigen lichaam.

De groep kinderen en (jong) volwassenen met een (zeer) ernstige meervoudige
beperking is moeilijk te beschrijven. Ze hebben een IQ dat lager is dan 25 en

Gedragsregulering

hebben een grote diversiteit aan bijkomende beperkingen die zij niet of nauwelijks

Door een positief en selectief prikkelaanbod, een wisselwerking tussen actie en

kunnen compenseren. Ook hebben zij 24 uur per dag ondersteuning en begelei-

beloning en meer mogelijkheden voor de eigen voorkeur, neemt ongewenst

ding nodig. Maar ondanks de beperkingen, hebben ze ook mogelijkheden!

gedrag af en kunnen aandacht en concentratie beter tot ontwikkeling komen.

Ouders, professionals, en andere betrokkenen ontdekken deze mogelijkheden
steeds meer. Personen met (Z)EMB blijven ons keer op keer verrassen in hun

Leerproces

mogelijkheden. (bron: http://www.platformemg.nl)

Aangepast computergebruik is bij uitstek geschikt voor leren doorkijken, luisteren
en vooral doen. Zeker voor deze doelgroep. Een computer is geduldig en acties

Verantwoording voor het gebruik van ICT

kunnen eindeloos herhaald worden, zodat deze cliënten de kans krijgen om

Voor mensen die niet bekend zijn met de complexe zorgvragen van onze cliënten

vaardigheden in te slijpen.

is het moeilijk om het belang te onderkennen van een zinvolle interactie met wat
dan ook in hun directe omgeving en hen daarvoor te motiveren.

Daarnaast levert het arbeidsontlasting op voor de begeleiders van deze zorg

Met aangepast computergebruik wordt de kans dat we iets vinden voor die

intensieve groepen.

zinvolle interactie en daardoor ontwikkeling op gang te kunnen brengen groter,
daar waar andere meer traditionele methodes geen resultaat hebben gebracht.
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Hardware toepassingen
1 functie knoppen

Daarnaast is de interface ook te gebruiken als linker muisklik emulator voor

Er zijn vele losse knoppen in de handel. Voor de toepassing bij de cliënten

het gebruik van de 1-knopsprogramma’s. Zie hiervoor het hoofdstuk software

van onze doelgroep hebben we enkele criteria opgesteld.

toepassingen.

• Licht bedienbaar;
• Vochtbestendig in geval van speekselvloed;
• Robuust;

Touchscreen

• Glad en rond afgewerkt;

Een touchscreen kan werken als een grote knop voor diverse 1-knopsprogram-

• Voor sommige gebruikers kan het belangrijk zijn dat de knoppen draadloos zijn

ma’s. Het biedt een directe input. Zeker de zgn. All-in-one pc’s zijn geschikt

(zie daarvoor het stroomschema);
• Te monteren op een Magic Arm of andere verstelbare montage-arm;

om in een frame of beugel opgehangen te worden binnen het bereik van de
cliënt. Ook hier geldt dat robuustheid een eis is.

• De knop wordt bij voorkeur gebruikt met de Gé-button plus als interface en
moet daardoor een mini-jack aansluiting hebben.

Verstelbare bevestigingsarmen

De Gé-button plus

Er zijn diverse verstelbare montage armen in de handel, maar in de praktijk

De Gé-button is in eigen beheer ontwikkeld naar aanleiding van een specifieke vraag

gefixeerd worden met een draaiknop of hendel, waardoor een knop of tablet

voor dit project en bedient een grote groep van onze cliënten. Deze aanpassing zorgt

in de juiste positie gebracht kan worden.

geven wij de voorkeur aan de Magic Arm. Deze arm kan eenvoudig en snel

er voor wanneer op een knop wordt gedrukt, er een linker muisklik wordt gesimuleerd, hierna wordt de ingestelde tijd (1-120 sec. ) gewacht, dan wordt er weer een
linker muisklik gesimuleerd. De knop is bedoeld voor volwassen/kinderen, om hen te

1-knopsmuis

activeren om steeds weer op de knop te drukken, waarna telkens de film of het liedje

De Chester 1-knopsmuis is een geliefde toepassing voor cliënten, die behoef-

verder gaat voor de ingestelde tijd. Hiermee kan dus ieder film- en muziekfragment

te hebben aan de mogelijkheid om meer te manipuleren met het materiaal.

(YouTube filmpjes bijvoorbeeld of de KlosTV producties Fenomena, http://www.

Deze muis bezit alleen de linkermuisknop functie, maar kan ook gebruikt

klostv.nl/ ) interactief gemaakt worden. De werking is simpel en breed inzetbaar.

worden om bewegingen op het scherm uit te voeren.

3

Tablets
De vraag is vaak: wat moet het zijn? Een Android tablet of iPad?
Voor onze cliënten geven we de voorkeur aan een iPad met minimaal iOs 6.
Daarbij is het namelijk mogelijk om een app via begeleide toegang te ge
bruiken. De gebruiker kan de app dan niet verlaten. Bovendien is het mogelijk
om eventuele reclame of klikbare delen die niet wenselijk zijn af te schermen.
Voor Android tablets zijn weliswaar kinderslot-apps ontwikkeld, die de gebruikers binnen een bepaalde omgeving kunnen laten werken, maar die zijn
meer geschikt voor gebruikers van een hoger ontwikkelingsniveau. Tablets
zijn weer op de Magic Arm te monteren en met speciale hoezen en randen

De nieuwe “sensorische toepassingen” maken het voor gebruikers mogelijk

te beschermen.

met hun ogen te “snoezelen”, tekenen en gamen. Ze bieden gebruikers een

Ook zijn er voor de iPad veel meer apps ontwikkeld, die geschikt zijn voor onze

breed scala aan nieuwe werelden die ze kunnen verkennen en beïnvloeden,

doelgroep. Welke app het meest geschikt is hangt af van de wensen en eisen

gewoon door rond te kijken. Kalibreren is hierbij niet nodig en het maken

van de specifieke gebruiker. Zie daarvoor het onderdeel software toepassingen

van fouten onmogelijk. Plaats eenvoudig het beeldscherm met de oogbe-

en het stroomschema, dat bij dit project hoort.

sturingsmodule voor de gebruiker en de oogbewegingen van de gebruiker
worden direct vertaald naar audiovisuele effecten op het scherm. Zo kunnen

Oogbesturing

er bijvoorbeeld kleuren op het scherm verschijnen daar waar de gebruiker

Bij oogbesturing wordt snel gedacht aan een communicatiemiddel voor cliënten,

wegjagen, tekeningen inkleuren, een bal “wegschoppen”, piano spelen etc.

die normaal begaafd zijn, maar die geen andere lichamelijke mogelijkheden

De toepassingen geven deze groep mensen de mogelijkheid een interactie

bezitten, dan het bewegen van de ogen. Dat was in het verleden ook zo, maar

te hebben met de omgeving. Is de gebruiker zich bewust van zijn of haar in-

de laatste jaren heeft het bedienen van een computer met de ogen een sterke

vloed op de gebeurtenissen, dan kan dat bovendien een leercurve inluiden:

ontwikkeling doorgemaakt en komt het in aanmerking voor iedereen ongeacht

via interactieve sensorische stimulering, ontdekken en keuzes maken, naar

niveau of beperking.

beurt wisselen en communiceren. (bron: http://www.oogbesturing.net)
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kijkt, of kan de gebruiker met de ogen bloemen of blaadjes wegvegen, vissen

Software toepassingen
Geschikte softwarepakketten voor bediening met de ogen zijn:

1-knopsprogramma’s

Look to learn (https://www.sensorysoftware.com/looktolearn.html) en

Er zijn legio 1-knopsprogramma’s in de handel, maar enkele springen er uit en

EyeFX (http://www.tobii.com/en/assistive-technology/global/products/part-

worden veel gebruikt:

ner-software/sensory-eyefx/ )
EyeFX en Look to Learn zijn softwaretoepassingen die bestaan uit een reeks
“sensorische toepassingen”, die oogbewegingen vertalen naar audiovisuele

SENSwitcher

effecten op het scherm. Deze pakketten bieden gebruikers een breed scala aan

(http://www.northerngrid.org/resource/sen-switcher). Dit programma is gratis

nieuwe werelden die ze kunnen verkennen en beïnvloeden, gewoon door rond

en kan zowel online als offline gebruikt worden. Het is speciaal geschikt voor

te kijken.

cliënten met ‘low vision’ en kan op verschillende niveaus ingesteld worden.
Dit programma is ook op een Android tablet afspeelbaar (in browser).

OMNIDU
Omnidu is een uniek systeem, waarmee iedereen zelf op maat gesneden pakketjes

Hipp!

voor zijn of haar onderwijs kan maken en uitwisselen. Gebruiksvriendelijk, simpel

Dit programma bestaat uit 6 verschillende oorzaak-en-gevolg activiteiten. Het is

en doeltreffend. (bron: www.omnidu.nl)

ontworpen om kinderen te helpen aandacht te krijgen voor wat er op een beeld-

Voor de dagbesteding op zorginstellingen is het echter ook geschikt, omdat men

scherm gebeurt. Ook wordt de aandacht ermee gericht en getraind. Oorzaak en

zelf de inhoud bepaalt. Met name de digitale verhalen zijn geschikt voor de

gevolg worden beter begrepen als kinderen met dit programma werken en het

(z)emb cliënten. Een prentenboek kan op een eenvoudige manier gedigitaliseerd

gebruik van losse knop(pen) wordt geoefend.

worden en bediend met een knop.

Het mooie van dit programma is dat eigen foto’s, plaatjes, tekst, geluid en

Omnidu is de opvolger van Op Maat Eduware (http://opmaat-eduware.nl) en

muziek toegevoegd kunnen worden. Een demo van het van oorsprong Zweedse

wordt mede ontwikkeld door de Emiliusschool, waarmee Zonhove een nauwe

programma is te downloaden via: www.edupro.nl/download/HippDemo.exe

samenwerkingsband heeft.

Ook afspeelbaar op Android en iPad (als app) met de naam Hippi
Meer info op: http://www.laramera.se/apps/
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Powerloek
Powerloek is een software programma dat u als begeleider in staat stelt om op

weliswaar een veilige speelomgeving, maar er kan geschakeld worden tussen

een eenvoudige manier een foto- en/of videopresentatie met of zonder geluid

meerdere apps. Dat zal meestal niet de bedoeling zijn. Wil je toch dat de cliënten

samen te stellen voor mensen met beperkte mogelijkheden. Deze presentaties

zelf apps kunnen opstarten, dan is Kido’z een alternatief. http://kidoz.net/

kunnen dan later interactief bekeken worden door bediening van een 1-knopsschakelaar. Wat Powerloek probeert te bereiken is dat mensen met beperkte
mogelijkheden op een makkelijke en plezierige manier door een digitaal “Kijk en
Luisterboek” heen kunnen bladeren. Ook binnen de communicatie en dagbesteding wordt momenteel dankbaar van Powerloek gebruik gemaakt.
Voor meer informatie over Powerloek, zie: http://www.powerloek.nl/

Apps voor tablets
Geschikt zijn alle apps, die een ‘Actie-Reactie’ doel hebben. Een paar springen er
ook uit door hun instellingsmogelijkheden.
In SEN Classroom (http://senclassroom.wordpress.com/apps-used-in-the-classroom/sensory-apps/) wordt een aantal geschikte apps beschreven. Cause and
Effect Sensory Lightbox is een goed voorbeeld door de diversiteit en de instelbaarheid. In het algemeen valt op dat voor iOs (Apple) systemen meer geschikte
apps gemaakt zijn dan voor Android tablets.
Voor onze doelgroep is het van essentieel belang dat apps afgeschermd kunnen
worden. Voor Android gebruikers is er een softwarematige oplossing in de vorm
van een app, waarbinnen andere apps geselecteerd kunnen worden. Er is dan
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De toekomst
Oogbesturing
Na diverse demo’s en informatieuitwisseling is besloten, dat oogbesturing in de
toekomst in ieder geval ook ingezet gaat worden voor onze (z)emb doelgroep.
De meerwaarde is onmiskenbaar aangetoond. Een sponsorproject zal de nodige
financiële middelen moeten verzorgen.

E-learning
Een andere toekomstige ontwikkeling is de manier van instructie aan de be
geleiding en hoe zij de cliënten gaan screenen. Nu gebeurt dat nog op papier
met een checklist met een stroomschema en een papieren handleiding.
Zonhove verzorgt echter online trainingen via e-learning met Niveo
(http://www.niveo.nl/) Training in computergebruik en de checklist worden
daar een onderdeel van.

Onderdeel van een groter geheel
Nu het project goed draait voor onze (z)emb doelgroep is het zaak om de werkwijze en ervaring uit te spreiden over de gehele populatie van Zonhove als een

Son en Breugel, 3 juni 2014

onderdeel van een nieuw project: computers en aanpassingen op de leefgroepen.
Een recente presentatie aan het management team is positief ontvangen en

Benjo Plandsoen

krijgt een plaats in de categorie innovatie.

Adviseur communicatie- en computerhulpmiddelen
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