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Standaard consumentenelektronica, zoals tablets 
en smartphones, worden steeds meer ingezet als 
platform om ondersteunende apps op te laten 
draaien. Hierdoor wordt het consumentenproduct 
een hulpmiddel.
De gebruiker dient zelf een apparaat aan te 
schaffen waarop de app geïnstalleerd kan worden.  
Maar voor lang niet iedereen is het mogelijk zelf 
een tablet aan te schaffen. 

De oplossing: kioskmoDus

We leveren iOS tablets die vooraf een profiel hebben 
gekregen. Vanaf het eerste opstarten (levering uit 
de doos) kan de tablet alleen worden gebruikt voor 
de vergoedde app en NIET voor andere functies. 
Daar waar nodig kan een andere app wel worden 
aangestuurd binnen de vergoedde app (bijvoorbeeld: 
Facebook, Spotify of YouTube gebruiken vanuit de 
communicatieapp).

Kenmerken
•  Nieuw uit de verpakking direct te gebruiken als 

communicatie ondersteunend hulpmiddel.
•  Centraal beheer van software en licenties door 

QuoVadis.
• Alleen gebruik vergoedde app mogelijk.
•  Bij verlies of diefstal, functionaliteiten direct op 

nieuw device over te zetten door QuoVadis.
•  Niet gewenst muteren door gebruiker of derden is 

niet mogelijk. Alleen door QuoVadis.

In eerste plaats richten we ons met deze oplossing 
op apps om communicatie (beter) mogelijk te maken, 
maar ook apps waarmee aanpassingen in huis 
bediend worden, kunnen op deze manier beschikbaar 
gemaakt worden. 
Aanvullende mogelijkheden zijn apps die wooncomfort 
bieden of meer grip op tijd en dagindeling te geven.

Communicatie / OC/AAC
Een OC app wordt gebruikt ter vervanging van 
de spraak als communiceren op de gebruikelijke 
manier niet lukt. Maar ook bellen of sms-en en 
videogesprekken voeren kan. Als de handfunctie 
minder is, bieden we andere vormen van bedienen. 

Voorbeeld apps voor communicatie (mei 2020):
• Grid Player (Smartbox)
• Grid for iPad (Smartbox)
• Eline Spreekt (DutchGiraffe)
• Proloquo2Go (Assistive Ware)
• Proloquo4Text (Assistive Ware)
• Pictello (Assistive Ware)
• Predictable  (Therapy Box)
• WidgitGoNL (Widgit.com)
• Snap&Core First  (Tobii Dynavox)
• Touch to Tell  (Touch to Tell.com)
• Go talk now lite (Attainment company)
• TouchChat lite (TouchChatApp)
• TouchChat hd  (TouchChatApp)

Omgevingsbediening / ECU
Vanuit uw rolstoel / bed / traplift  of andere aangepaste 
verblijfplaats apparaten in uw omgeving aansturen of 
de status controleren: verlichting, deuren, verwarming, 
sloten, gordijnen, televisie en meer. Uit comfort, maar 
vooral ter vergroting van de zelfredzaamheid bij 
een zware lichamelijke beperking, zoals ALS, MS, 
Duchenne, dwarslaesie.

Voorbeeld apps voor omgevingsbediening (mei 2020):
• HouseMate (Unique)
• EnvirON  (Pretorian)
• SmartHub (Therapy Box)
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Hieronder gaan wij nader in op enkele mogelijkheden.

(onDersteunDe) communicatie

Met uw smartphone kunt u bellen en u heeft misschien 
al eens een videogesprek gevoerd met uw smartphone 
of tablet. Als praten minder vanzelfsprekend is, omdat 
u moeite heeft (de juiste) woorden te vinden of het 
toetsenbord of scherm niet (goed) kunt gebruiken, 
dan zijn er apps die u daarbij kunnen helpen.

Grid for iPad
Grid for iPad is een communicatie-app die een stem 
geeft aan iedereen zonder spraak. Het biedt een 
complete oplossing voor ondersteunde communicatie 
op basis van symbolen en tekst. De app bevat sets voor 
verschillende leeftijden, mogelijkheden en niveaus 
van geletterdheid. Door de ruime mogelijkheid tot het 
maken van individuele aanpassingen en instellingen, 
is Grid for iPad een zeer veelzijdig en breed inzetbaar 
hulmpiddel. 
De app is beschikbaar als een eenmalig aankoop- 
of maandabonnement via de Apple App Store. Grid 
for iPad is geschikt voor mensen met verschillende 
communicatiebehoeften, zoals: ALS / MND, autisme, 
syndroom van Down, Rett, leermoeilijkheden, 
beroerte of afasie.

Grid for iPad is wereldwijd beschikbaar in 16 talen. 
De flexibele prijsbepaling betekent dat u de app kunt 
betalen met een maandelijks abonnement via de 
Apple Store of een eenmalige aankoop via de Apple 
Store of QuoVadis.

Robuuste houder voor iPad met luidspreker
De Speech Case en Speech Case Pro zijn 
behuizingen voor ondersteunde communicatie (OC) 
en laaggeletterdheid die speciaal zijn ontworpen voor 
iPad® 9,7” of iPad Pro® 12,9”. De Speech Case en 
Speech Case Pro hebben krachtige, geïntegreerde 
luidsprekers, een ergonomisch en duurzaam ontwerp, 
ondersteunen het gebruik van schakelaars en meer.

Snap + Core First app for iPad
Deze op symbolen gebaseerde communicatie-app is 
ontworpen om de meest intuïtieve oplossing op de 
markt te zijn. U kunt er binnen 15 minuten mee aan de 
slag. Hiermee kunnen gebruikers snel communiceren 
en blijven betrokken als ze groeien en evolueren 
tijdens hun communicatiereis. Snap + Core First is 
een snel en efficiënt platform voor communicatie voor 
studenten, ouders, therapeuten en docenten.

Schakelaar voor iOS
Apparatuur van Apple, met een iOS besturings-
systeem, kunnen vaak niet met standaard schakelaars 
bediend worden. Afhankelijk van de wensen leveren 
we enkele schakelaars die speciaal ontwikkeld zijn 
voor het bedienen van bijvoorbeeld de iPad.
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omgevingsbeDiening

Hoe belangrijk kan het zijn om vanuit de stoel een 
lamp aan te zetten of te kijken wie er voor de deur 
staat? Wilt u, ondanks slechte mobiliteit, controleren 
of het raam boven nog open staat? 

Eigenlijk is niets te gek. Ga maar eens na wat uw 
behoefte is, maar wat nu door uw beperking niet lukt. 
De gordijnen openen en sluiten? Geen probleem. Uw 
verwarming wat hoger zetten en de lamp en televisie 
aanzetten: u kunt het zelf.

HouseMate iOS app + hardware
Stelt u zich eens voor dat u alles kunt doen vanaf 
één apparaat: Zet uw kamerverlichting aan en doe de 
gordijnen dicht. Verander van kanaal op uw TV en zet 
de verwarming hoger. Beantwoord een telefoontje en 
verstuur wat berichten. Bel voor assistentie, en houd 
contact met vrienden en familie. 

HouseMate is een gecombineerde hardware / app-
oplossing die iemand met een zware lichamelijke 
beperking in staat stelt om een iOS tablet of 
smartphone volledig te bedienen en het te gebruiken 
om andere apparatuur in hun woon- of werkomgeving 
met behulp van IRZ aanpassing te bedienen.

beheer van ios apps en harDware, 
centraal en op afstanD geregelD 

We bieden meer dan alleen een iPad/iPhone voor uw 
gebruiker, klant, bewoner of medewerker. Wij zorgen 
voor een gepersonaliseerde configuratie van de iOS 
Apple iPad en/of iPhone, zodat deze nieuw uit de 
doos kan worden gebruikt. Dat betekent dat wij niet 
alleen de inrichting, maar ook training, instructie en 
begeleiding van gebruikers voor u kunnen en willen 
regelen. Hierdoor faciliteren we een optimaal gebruik 
van de combinatie van het iOS device en de app(s). 
De gebruikers kunnen bewoners met beperkingen 
zijn, maar natuurlijk ook uw medewerkers en/of 
leerlingen.

Continuïteit waarborgen wij door support op maat 
te bieden. Zelfs als een apparaat defect raakt, 
kunt u binnen zeer korte tijd beschikken over een 
vervangend model. Naast een eenmalige investering 
bieden wij diverse alternatieve financieringsmodellen 
aan, waarbij de inruilwaarde na looptijd vooraf 
wordt verrekend. Resultaat is een laag en vast 
maandbedrag. 

Wilt u voor meerdere jaren beschikken over een altijd 
up-to-date apparaat met vaste maandlasten? Dat 
kan, wij spreken graag de lifecycle mogelijkheden 
met u door.

meer weten?

Wilt u meer weten over de producten en toepassingen 
die in deze folder worden genoemd? We hebben van 
alle genoemde producten uitgebreide folders op onze 
website 

www.qvn.nl

Natuurlijk kunt u ook bellen: 035 - 548 87 01
of mailen: info@qvn.nl
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