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ElinE sprEEkt  
spraakcomputer, ontwikkeld vanuit de gebruiker  

‘Wat wil je op je boterham?’ ‘Pindakaas.’ Een 
alledaagse conversatie, maar lastig te voeren 
als je niet of moeilijk kunt praten. Met de iPad 
app ‘Eline spreekt’ wordt communiceren in zo’n 
situatie een stuk eenvoudiger.

Het begon met Tim. 
Tim is verstandelijk beperkt en kan niet praten. Hij 
is aangewezen op een dure spraakcomputer om 
met zijn omgeving te kunnen communiceren. Toen 
Tim een nieuwe begeleidster kreeg duurde het vier 
weken voordat haar naam in de spraakcomputer was 
ingevoerd.

Alternatief
Met Tim in het achterhoofd is een gebruiksvriendelijk 
alternatief ontwikkeld: een app voor de iPad. De 
iPad biedt al veel mogelijkheden op het gebied van 
communicatie, zoals het maken van foto’s en filmpjes, 
zoeken op internet en een spraakfunctie. Bij de 
ontwikkeling van de app is hier gebruik van gemaakt. 
De flexibiliteit is het grootste verschil met bestaande 
spraakcomputers. Met deze app kun je oneindig veel 
mogelijkheden toevoegen. 

Toen Tim belangstelling kreeg voor André Hazes, 
kon zijn moeder er meteen een tegel bij plaatsen. 
Of zijn laatste verjaardagsfeest: foto’s met namen 
van alle gasten, zodat hij het feest nog een keer kan 
herbeleven.

Rust
Met ‘Eline spreekt’, genoemd naar de begeleidster 
van Tim, willen we een bijdrage leveren aan het 
levensgeluk van mensen met een beperking. De 
app kun je gratis proberen en als het bevalt kun je 
een abonnement afsluiten. Wat je ervoor terugkrijgt 
is rust, het scheelt veel frustratie als je omgeving je 
gewoon begrijpt.

Simpel & Intuïtief
‘Eline spreekt’ is net als de iPad in alle 
opzichten simpel en intuïtief in gebruik. 
Voor installatie en updates heb je geen 
PC of Mac nodig.

Grid & tegels
In een handomdraai pas je ‘Eline 
spreekt’ aan. Gebruik Sclera iconen, 
beelden van internet of foto’s die je met 
de iPad maakt.

Gebruik van audio
Audio toevoegen is makkelijk te doen. 
Je kunt tekst eenvoudig zelf inspreken 
of door de iPad automatisch laten 
uitspreken.

Mobiel gebruik
‘Eline spreekt’ is overal te gebruiken. 
Thuis, in de auto en op vakantie. En met 
de case zelfs geschikt voor onder de 
douche en in bad.
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Beheermodus
Om in de beheermodus te komen, houd je je vinger 
ca 5 sec op het scherm en laat je het los, het 
inlogscherm verschijnt. Teken daarna met de klok 
mee een gesloten cirkel in het venster. Hiermee wordt 
de beheermodus geactiveerd.

Begeleide toegang
Als je de functionaliteit van de iPad wilt beperken tot 
één app, gebruik dan begeleide toegang. Om deze in 
te schakelen ga je naar de instellingen van de iPad.
Hier kies je algemeen uit de linkerkolom en vervolgens 
toegankelijkheid. Daarna scroll je door naar begeleide 
toegang. Stel hier een viercijferige toegangscode in 
en vink begeleide toegang aan. Dan open je de app 
en druk drie keer op de homeknop naast/onder het 
scherm.

Tegel toevoegen of bewerken
Voeg een nieuwe grid- of audiotegel toe door op een 
lege tegel te drukken. Deze herken je aan het + teken. 
Bewerk je tegel met een geschreven of gesproken 
woord, een foto of afbeelding uit de bibliotheek of een 
icoon.

Spreeksnelheid
Om de snelheid van spreken voor de app in te 
stellen ga je naar de instellingen van de iPad. Hier 
kies je de app Eline Spreekt uit de linkerkolom. Bij 
spreeksnelheid kun je met behulp van de slider de 
snelheid instellen.

Voor meer informatie over de app en alle 
abonnementsvormen kijk je op www.elinespreekt.nl/
faq

Artikelnummer
ELI-IOS-01-3  3 maanden abonnement    
ELI-IOS-01-12  12 maanden abonnement    
ELI-IOS-01-60  60 maanden abonnement    
ELI-IOS-02-60 60 maanden ab, oneindig gebruik


