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Introductie bij de informatieset 
 

Communicatie & Geletterdheid 
 
 

Voor u ligt een set met informatie. QuoVadis heeft enkele informatiesets ontwikkeld, en 
houdt deze up-to-date om belanghebbenden te informeren over specifieke onderwerpen. 

Met deze set richten wij ons onder meer op: 
  

Ouders / begeleiders / verzorgers / onderwijzers van kinderen: 
 

communicatieproblemen 
aanleren actie reactie 
aangepast leren lezen 

 
 

Wilt u meer weten of heeft u opmerkingen? 
Kijk op www.qvn.nl of neem contact met ons op via info@qvn.nl of bel 035-5488701 

2



 

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

 pagina 

• Introductie 2 

• Communicatiehulpmiddelen 5 

• Look to Learn – oogbesturing oefenen 7 

• Look to Read – leren lezen met ondersteunde 

communicatie 9 

• Grid 3 – communicatiesoftware 11 

• Grid Pads – communicatiesets 19 

• Grid for iPad – communiceren met tablet 23 

• Speech Case – behuizing voor iPad 25 

• Indi 7 en I-110 – communicatiesets 27 

• I-13 en I-16 - communicatiesets 29 

• Boardmaker – materialen maken met symbolen 31 

• Het ABCDE van QuoVadis 35 

3



 
Wat vind jij de mooiste kleuren? 

 
Enkele karakters uit Look to Learn en Look to Read 
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Niet voor iedereen is praten een vanzelf
sprekendheid. Communiceren willen we allemaal! 
Mentale of fysieke beperkingen die aangeboren of 
verworven zijn, kunnen een belemmering vormen 
voor het hebben van contact met anderen. Een 
ondersteunend communicatiehulpmiddel kan een 
oplossing zijn.

Om aan de diverse wensen en behoeften van onze 
cliënten tegemoet te kunnen komen, hebben wij 
een groot aanbod communicatiehulpmiddelen en 
-software. QuoVadis heeft sinds 1993 ervaring met 
communicatie hulpmiddelen op basis van tekst, 
symbolen en combinaties daarvan. Daarbij zijn we 
altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. 

Symbolen
Voor cliënten die onvoldoende of niet gealfabetiseerd 
zijn, bieden wij diverse communicatiehulpmiddelen 
op basis van symbolen. De mogelijkheden zijn zeer 
verschillend. Onze medewerkers adviseren u graag 
over het meest geschikte communicatiehulpmiddel.

Tekst
Communicatiehulpmiddelen op basis van tekst worden 
vooral gebruikt door personen die op latere leeftijd 
door een aandoening of ziekte problemen krijgen met 
spreken. Er zijn diverse systemen beschikbaar. Wij 
hebben zeer goede ervaringen met o.a. Grid for iPad, 
Allora, Lightwriter, et cetera.

Symbolen en tekst
Andere hulpmiddelen combineren symbolen en tekst. 
Dit biedt de mogelijkheid van beide soorten gebruik te 
maken of te kiezen voor een van twee. 

Eenvoudige hulpmiddelen
Personen die een laag cognitief vermogen hebben, 
kunnen door middel van eenvoudige communicatie-
hulpmiddelen toch, in beperkte mate, interacteren 
met hun omgeving.

Bedienaanpassingen
Afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen 
van de gebruiker wordt gekozen voor communicatie-
hulpmiddelen met meerdere functies per knop, 
statisch of  dynamisch of 1 functie per knop. 

Tevens wordt gekozen voor een beperkte of uitgebreide 
bediening, met of zonder bedienaanpassingen.

Aangepaste bedieningsvormen zijn: beeldscherm-
toetsenbord, laser, spraakbediening, oogbol besturing, 
bedienschakelaars.

QuoVadis NederlaNd - commuNicatiehulpmiddeleN

 

Postbus 171
3740 AD  bAARN 

Nieuw bAARNstRAAt 33  
3743 bN  bAARN
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F  035 - 54 21 358

e  iNFo@qvN.Nl
i  www.qvN.Nl

QuoVadis Nederland BV
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Software
Communicatie software wordt op maat geprogram-
meerd op een voor communicatie geschikte tablet 
pc.
Met Grid3 krijgt de gebruiker toegang tot een 
beeldschermtoetsenbord. Communiceren met 
Grid 3 kan op basis van tekst of symbolen, met of 
zonder spraakuitvoer, digitaal of synthetisch. Met 
de juiste soft- en hardware aanpassingen is ook 
omgevings bediening mogelijk. Zo kan de gebruiker 
zelf audiovisuele apparatuur bedienen, gordijnen en 
deuren openen, verlichting bedienen, et cetera.

Bevestiging
Uiteraard hebben we diverse bevestigingsmaterialen 
om de communicatievoorziening op een tafel, bij het 
bed of op een rolstoel te bevestigen. Niet alleen thuis, 
maar ook in het ziekenhuis (IC, neurologie, verpleeg-
afdeling).

Spraakversterking
Niet alleen ter vervanging van spraak maar ook ter 
versterking van nog aanwezige spraak zijn hulp-
middelen mogelijk in de vorm van spraakversterkers, 
bijvoorbeeld de spraakversterker.

Vergoeding
We hebben goede ervaringen met betrekking tot het 
vergoeden van voorzieningen door zorg verzekeraars. 
Ook zijn er mogelijkheden voor bovenbudgettaire 
verstrekking via AWBZ/WLZ via het zorgkantoor.
Bij het uitbrengen van een offerte voor een voorziening 
houden wij uiteraard rekening met het eventuele 
verloop van een aandoening en de mogelijkheden en 
wensen van de gebruiker.

QuoVadis Nederland BV heeft niet alleen veel ervaring 
met communicatiehulpmiddelen. Ook met omgevings -
bediening hebben we jarenlange ervaring. 
Omgevings bediening maakt het mogelijk functies 
in de woon- of leefomgeving met behulp van een 
(Infra Rood) zender te bedienen. Afhankelijk van 
een eventueel verloop van een aandoening, de 
mogelijkheden en de wensen van de gebruiker bieden 
wij een adequate voorziening.

Voor meer informatie over onze communicatie-
hulpmiddelen verwijzen wij u naar onze website: 
www.qvn.nl. 
Hier kunt u uitgebreide informatie vinden, ook over 
onze andere productcategorieën:

• Omgevingsbediening
• Rolstoelintegratie
• Zorgcommunicatie
• Zorgalarmering
• Domotica
• Zorgdomotica
• Personeelsalarm
• Persoonlijk alarm
• Epilepsiesignalering
• Bedienaanpassingen
• ...

Uiteraard kunt u ook contact opnemen per telefoon,
035 - 548 87 01 of email info@qvn.nl.
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Look to Learn is een software pakket met 40 
activiteiten voor mensen die voor het eerst met 
oogbesturing aan de gang gaan. De activiteiten 
zijn speciaal ontwikkeld om op een leuke manier 
te oefenen daarmee de vaardigheden van 
toegankelijkheid en het maken van keuzes met 
oogbesturing te verbeteren.

Elke activiteit ontwikkelt een andere vaardigheid, 
variërend van beginnende oorzaakgevolg training tot 
accurate oogbediening. De software is in samenspraak 
met onderwijzers en therapeuten tot stand gekomen 
en biedt tevens ondersteuning bij het trainen.

Voorop staat: Look to Learn is ontwikkeld om vooral 
motiverend en leuk te zijn!

Look to Learn is ontwikkeld door Sensory Software. 
Dit Britse bedrijf heeft zich bewezen op het gebied 
van ondersteunende communicatie, onder meer met 
het softwarepakket Grid 3. 

De Look to Learn software kan gedownload worden 
op de website van Sensory en biedt toegang tot 
drie van de spellen. Na aanschaf van de software 
en activering met de licentiecode heeft u toegang 
tot alle 40 spellen. De software is in meerdere talen 
verkrijgbaar, waaronder het Nederlands.

Vijf leergebieden
De 40 Look to Learn activiteiten zijn op basis van leren 
en ontwikkelen onderverdeeld in vijf kerngebieden:

•	 Zintuigen    Ontwikkeld voor oorzaak-gevolg 
training

•	 Ontdekken    Stimuleert de gebruiker het hele 
scherm te gebruiken

•	 Doelen    Helpt de accuratesse van de 
oogbesturing te verbeteren

•	 Keuze   Ontwikkelt de vaardigheid van het 
maken van keuzes

•	 Controle    Verfijnt besturing met de ogen

Progressie
Look to Learn stimuleert, van de eerste oorzaak-
gevolg activiteiten tot het maken van keuzes en 
spelen van spelletjes. We adviseren om in aanvulling 
op Look to Learn communicatiesoftware zoals Grid 3 
en software voor het ontwikkelen van geletterdheid te 
gebruiken.

Look to Learn
oogbesturing oefenen

Postbus 171
3740 AD  bAARN 

Nieuw bAARNstRAAt 33  
3743 bN  bAARN

t  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

e  iNFo@qvN.Nl
i  www.qvN.Nl

QuoVadis Nederland BV
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Aangepast voor jou!
Veel van de activiteiten kunnen worden aangepast, 
zodat favoriete afbeeldingen of video’s kunnen 
worden gebruikt. Wees creatief en maak er wat leuks 
van!

Training
Look to Learn is ontwikkeld in samenwerking met 
onderwijzers en therapeuten. Hierdoor is onder meer 
een hulpmiddel ontwikkeld dat tijdens de trainingen 
kan worden gebruikt:

•	 Blik volgen   Waar op het scherm kijkt de 
gebruiker naar? Is de cliënt 
bezig met de juiste inhoud.

•	 Doel bepalen  Leer doelen te vinden en je blik 
erop te fixeren. 

•	 Keuzes maken  Introduceer het maken van 
keuzes in voorbereiding op 
het gebruik van aangepaste 
communicatiehlpmiddelen

Analyse
Het ingebouwde analyse hulpmiddel toont waarnaar 
iemand op het scherm heeft gekeken tijdens de 
activiteiten, in de vorm van een zogenoemde 
hittekaart. Hittekaarten kunnen worden opgeslagen, 
geprint en gebruikt om voortgang te meten en 
successen vast te leggen.

SceneS and SoundS

Look to Learn kan worden uitgebreid met het pakket 
Scenes and Sounds.

Er zijn 26 activiteiten beschikbaar die zich richten op 
interactieve visuele omgevingen, muziek en geluiden. 

Interactieve visuele omgevingen: De interactieve 
visuele omgevingen leren om het hele scherm te 
bekijken en te focussen op specifieke objecten.  

Geluiden: Leuke activiteiten op basis van muziek en 
geluid, Muziek en geluid stimuleren altijd enorm. Deze 
activiteiten zorgen ervoor dat je zowel kunt optreden 
als luisteren. 

Vaardigheden: Dit is ontwikkeld om de 
oogbesturingsvaardigheden verder te ontwikkelen. 
In de activiteiten binnen de categorie Vaardigheiden 
zitten enkele bekende karakters en een aantal 
grappige verrassingen....

Let op: Om Scenes and Sounds te kunnen gebruiken, 
is een licentie van Look to Learn nodig. 

Artikelnummer:
0501-00 Look to Learn software
0501-01 Look to Learn Scenes and Sounds

8
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Met Look to Read kunnen kinderen met een 
beperking onafhankelijk aan de slag met 
boeken en er plezier aan beleven. Geschikt voor 
oogbesturing, schakelaar en directe selectie.

Iedereen kan plezier hebben met Look to Read 
als deel van de reis naar geletterdheid – of je nu 
net begint of al wat leesvaardigheden hebt. Ieder 
boek is volledig toegankelijk met de leuke inhoud 
en leeractiviteiten om je bij iedere fase te helpen.

Voor wie is Look to Read?
Look to Read is geschikt voor wie leert met 
hulpmiddelen voor ondersteunde communicatie, in 
iedere fase van de reis naar geletterdheid, inclusief 
degene die: 
•  Oorzaak en gevolg begrijpen en toegangs

vaardigheden ontwikkelen
•  Voor de eerste keer onafhankelijk boeken 

ontdekken 

Belangrijkste eigenschappen
• 16 originele geanimeerde verhalen
• 4 stadia van vooruitgang
• Gesymboliseerde spraakgrids voor ieder verhaal
•  Werkboek voor volgen en vastleggen van 

voortgang
•  Hoog contrast modus voor gebruikers met visuele 

beperkingen
•  Verhaal navertellen met ‘Wat gebeurde er’

activiteit

Hoe het werkt
1.  Kies een van de 16 verhalen over de magische 

avonturen van een jongen, hij heet Pip, en zijn 
familie.

2.  Zie de woorden van het verhaal in het scherm 
staan. Kijk, klik, raak het aan, druk op je 
schakelaar of beweeg je muis over de woorden 
om ze hardop voor te laten lezen.

3.  Als je de hele zin hebt gehoord, brengen leuke 
animaties het verhaal tot leven.

16 geanimeerde verhalen
De verhalen in Look to Read zijn opgedeeld in vier 
verschillende leesfasen – iedere fase introduceert 
nieuwe geluiden en woorden om verder te bouwen 
op wat je al eerder hebt geleerd. Als je verder 
door de fasen komt, worden complexer geluiden 
geïntroduceerd en volgen er langere verhalen met 
meer woorden per bladzijde. 
 

Fase 1
Dik Dier
Pip Hopt
Tien Kippen
Kit Likt

Fase 2
Welke Eend
Koning Konijn
Wens van Friet
Zoem Vlieg

Fase 3
Tik Tak Klok
Ik Ben Een Vis
Vijver Picknick
Mams Boodschappen

Fase 4
Sneeuw
Nachtspinnen
Regenachtige Dag
Vlekje Draak

look to read  
leren lezen met ondersteunde communicatie

Postbus 171
3740 AD  bAARN 

Nieuw bAARNstRAAt 33  
3743 bN  bAARN

t  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

e  iNFo@qvN.Nl
i  www.qvN.Nl

QuoVadis Nederland BV
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Liefde voor lezen aanmoedigen
Vroege geletterdheid begint met het ontdekken van 
boeken. Kijken naar de voorkant, leren dat tekst van 
links naar rechts vloeit, en van pagina naar pagina 
bewegen terwijl je verder komt in het verhaal – het 
zijn allemaal belangrijke onderdelen voor wie begint 
met lezen.

Vroege communicatie ondersteunen
Gesymboliseerde spraakgrids zijn beschikbaar bij 
ieder verhaal in Look to Read. Iedere grid combineert 
veelgebruikte kernwoorden (zoals meer, stop, leuk) 
met sleutelwoorden uit het verhaal. Ze zijn altijd 
beschikbaar, dus je kunt over de verhalen praten 
terwijl je ze leest.

Lezen met hoog contrast 
Voor lezers met visuele beperkingen is een hoog 
contrast modus ontwikkeld. Deze instelling kan 
eenvoudig worden aangezet binnen de software. 
Achtergronden zullen naar blauw veranderen met 
gele tekst, om een sterker contrast te geven.

Probeer het eerste verhaal gratis
Je ontmoet Pip en een erg hongerig dier dat graag 
jam eet.  

Specificaties
Look to Read is ontwikkeld om te werken op 
communicatiehulpmiddelen en tablets die groot en 
klein zijn. 

Minimum specificatie
Windows 10
Intel Atom 1.44GHz
4GB RAM
2 GB Beschikbare harde schijf ruimte
 
Artikelnummer
0501-03 Look to Read

Software voor InteractIef leren 
Look to Read is onderdeel van de software reeks 
Interactief Leren. Deze producten zijn ontwikkeld om 
leerlingen die starten met het ontwikkelen van taal en 
toegangsvaardigheden te helpen motiveren.

N.B. Look to Read is gebaseerd op Engelstalige educatieve software. 
In verband met verschillen in klank- en woordvorming, is in het Nederlands, naast het lezen, alleen de activiteit 

‘Wat gebeurde er’ beschikbaar.
Wij hebben ons uiterste best gedaan passende Nederlandstalige vocabulaire in te passen.

Wij staan open voor suggesties om Look to Read verder in het Nederlands te optimaliseren.

10
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The Grid 3
er is zoveel mogelijk met Grid 3

U kunt zo veel meer doen met Grid 3, de nieuwe 
communicatiesoftware van Smartbox. Met de 
nieuwe opties en toepassingen kunt u zeggen 
wat u wilt, heeft u toegang tot uw computer en 
bestuurt u uw omgeving eenvoudiger dan ooit 
tevoren.

Eerste in zijn soort
Na jaren van onderzoek en ontwikkeling legt Grid 3 
de lat voor ondersteunende technologie een stukje 
hoger.

Eenvoudig bewerken
Het maken en personaliseren van de bronnen in 
Grid 3 is eenvoudig en intuïtief. Alles is binnen 
enkele muisklikken bereikbaar en het maken van 
aanpassingen tijdens het gebruik gaat sneller dan 
ooit, dankzij de aanraakvriendelijke interface.

Prachtige eenvoudig
De gebruikersinterface van Grid 3 is intuïtief en ziet 
er goed uit. Het ontwerp en de opmaak zorgen ervoor 
dat uw grid sets er mooi uitzien en eenvoudiger te 
gebruiken zijn.

Eindeloze mogelijkheden
Of u nu net start met ondersteunende technologie 
of een technologische allesweter bent, Grid 3 
ondersteunt u in uw dagelijkse leven.

SymbolencommunicaTie
Dankzij Symbolencommunicatie in Grid 
3 kunt u symbolen gebruiken die de 
weergave zijn van de woorden en zinnen 
die u wilt zeggen. Zodra u uw hulpmiddel of Windows 
PC heeft aangezet heeft u een breed scala aan kant-
en-klare grid sets beschikbaar. U kunt meteen aan de 
slag!

Ontworpen voor iedereen
De grid sets in Grid 3 zijn ontwikkeld voor mensen 
met verschillende niveaus van geletterdheid en 
toegankelijkheids vaardigheden, zodat u voor elk 
individu de juiste middelen kunt kiezen. De populaire 
Symbol Talker grid sets bieden een vier-stappen 
traject, zodat u kunt leren van vroege communicatie 
door tot geletterdheid.

Kernwoordenschat
De meer geavanceerde grid sets maken gebruik 
van de kernwoordenschat, de woorden die we het 
meest gebruiken in dagelijkse gesprekken. Deze 
geavanceerdere grids hebben meer cellen in elke 
grid, zodat een grotere woordenschat en meer keuzes 
worden geboden.

Slimme grammatica
Slimme gereedschappen in de symbolen grid sets 
zorgen ervoor dat u snel en nauwkeurig kunt zeggen 
wat u wilt. De slimme grammaticafunctie verandert 
werkwoordcellen in uw grid op intelligente wijze, 
terwijl u schrijft.

ontwikkeld door:
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Snel bewerken
Ook het bewerken van grid sets gaat snel en 
eenvoudig. Met behulp van de intuïtieve bewerking 
interface kunt u in een paar muisklikken nieuwe 
woorden toevoegen, symbolen veranderen of nieuwe 
grids maken.

Alle symbolencommunicatie grid sets zijn gebaseerd 
op 15 jaar ervaring in het werken met logopedisten, 
specialisten op het gebied van ondersteunde 
communicatie en door samen te werken met 
erkende experts op het gebied van alternatieve 
communicatie. Grid 3 maakt gebruik van de volledige 
symbolenbibliotheken van Widgit, SymbolStix en de 
SmartBox Snaps fotobibliotheek. U kunt ook gebruik 
maken van PCS en Bliss symbolen.

TekSTcommunicaTie
Tekstcommunicatie in Grid 3 zorgt ervoor 
dat geletterde gebruikers sneller en 
nauwkeuriger communiceren dan ooit.

Tekstcommunicatie vereenvoudigd
Er zijn verschillende toetsenbord ontwerpen waaruit 
een keus kan worden gemaakt en diverse functies 
die innovatieve nieuwe technologie gebruiken om een 
meer natuurlijke gebruikerservaring te creëren.

Snelle communicatie
Met behulp van Grid 3 kunt u sneller dan ooit uw bericht 
overbrengen. Het prachtig ontworpen assortiment 
van toetsenborden is eenvoudig te gebruiken met 
elk soort alternatieve toegang, zoals schakelaars of 
oogbesturing.

Chatgeschiedenis
Een van de meest opwindende nieuwe functies is Chat 
Geschiedenis. Grid 3 onthoudt alles wat u ooit gezegd 
heeft, zodat u het in een handomdraai nog eens kunt 
zeggen. Vele berichten zijn voorgeprogrammeerd 
en klaar om hardop uit te spreken. Deze berichten 
worden voorgesteld op basis van hoe vaak u iets zegt 
en waar u bent, doordat we nu voor het eerst ook 
locatiediensten gebruiken.

Zinsuggesties op basis van gps locatie
Wat u zegt is afhankelijk van degene met wie u praat 
en waar u bent. Grid 3 maakt gebruik van uw locatie 
om zinnen voor te stellen, zodat u snel kunt vragen om 
een kopje koffie zodra u een restaurant binnenkomt.

SwiftKey technologie 
Grid 3 gebruikt SwiftKey woord- en zinsvoorspelling 
om de snelheid en nauwkeurigheid te vergroten. U 
hoeft zich geen zorgen te maken als u verkeerd spelt 
of een woord verkeerd typt. Blijf gewoon schrijven en 
Grid 3 kan nog steeds voorspellen wat u wilt zeggen.

Toetsenbord ontwerpen voor iedereen
Geen enkele oplossing is voor iedereen geschikt, dus 
heeft Smartbox een reeks toetsenborden gemaakt 
die werken met verschillende bedienopties en 
verschillende niveaus van geletterdheid.

Fast Talker 3
De Fast Talker 3 grid set wordt met Grid 3 meegeleverd 
en biedt de meest krachtige toepassingen voor 
tekstgebaseerde communicatie naast toegankelijke 
apps voor Facebook, Twitter, SMS en nog veel meer.

12
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inTeracTief leren
Interactief leren in Grid 3 is een compleet 
nieuwe manier om te leren en te 
ontdekken door middel van animaties.

25 geanimeerde activiteiten
U kunt kiezen uit 25 spannende activiteiten: van het 
oppassen op uw beeldschermhond Dilbert tot het 
ontwerpen van uw eigen auto, of ermee racen op een 
circuit!

4 belangrijkste leergebieden
Alle activiteiten vallen onder een van de vier 
belangrijke leergebieden binnen Interactief leren. Zo 
kunt u beginnen met het leren van oorzaak en gevolg, 
voordat u doorgaat naar keuzes maken en vervolgens 
kunt u uitdagingen aangaan. Interactieve visuele 
scènes kan op elk moment worden geïntroduceerd en 
kan een vertrouwd uitgangspunt zijn als u al gebruik 
maakt van de populaire Look to Learn softwaretitels.

1. Oorzaak en gevolg
De eerste activiteitencollectie is bedoeld voor het 
leren van oorzaak en gevolg. Deze bevat een magisch 
penseel dat geanimeerde afbeeldingen schildert en u 
uw eigen vuurwerkscherm laat maken!

2. Keuzes
In de tweede set met activiteiten kunt u creatief zijn 
met een selectie van activiteiten waarin u keuzes 
maakt. U kunt een mode-ontwerper zijn en uw spullen 
op de catwalk tonen, een gekke cake bakken of zelf 
een nieuwe sportwagen bouwen.

3. Uitdagingen
De derde reeks met activiteiten zorgt voor een 
spannende reeks uitdagingen en spelletjes. Met 
behulp van de geleerde vaardigheden in de andere 
activiteiten kunt u een auto racen op een racecircuit, 
vier-op-een-rij spelen en op een avontuur vol actie 
gaan met Robo slak!

4. Interactieve visuele scènes
De laatste set activiteiten in Grid 3 is opgebouwd 
rond interactieve visuele scènes. Elke scène biedt 
motiverende en dynamische content die taal en 
geletterdheid helpt leren. Deze middelen vormen de 
volgende stap voor mensen die gebruik maken van 
Look to Learn software en klaar zijn voor de volgende 
stap naar functionele communicatie.

Praat erover
De Interactief Leren activiteiten in Grid 3 zijn gemaakt 
om u te helpen zich te ontwikkelen richting alternatieve 
communicatie. Elke motiverende activiteit wordt 
begeleid door grids waarmee u kunt praten over wat 
u heeft bereikt.

Progressie naar ondersteunde communicatie
Als u vooruit komt binnen de Interactief Leren 
activiteiten ontwikkelen de praat grid sets zich met u 
mee. De grids zijn zo ontworpen dat ze vergelijkbaar 
zijn met de Symbol Talker grid sets, waardoor de 
overstap naar ondersteunde communicatie een 
natuurlijker voortgang is dan ooit tevoren.

13
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Leren op maat
U kunt de Interactief Leren grids in uw eigen tempo 
gebruiken. Praat als u er klaar voor bent, voeg 
woordenschat toe als u het nodig heeft met snel 
bewerken en ontdek de interactieve visuele scènes; 
wanneer u eraan toe bent.

ToeGankelijkheidS appS
Grid 3 biedt toegankelijkheids apps die 
gebruikers helpen meer te doen. Voor 
alles zijn er grid sets, van iemand snel 
even bellen, een sms sturen of een foto 
e-mailen. Het is makkelijker dan ooit om met familie 
en vrienden in contact te blijven.

Sms en telefoon
Het voeren van telefoongesprekken en het versturen 
van sms-berichten vanuit Grid 3 is eenvoudig. Alles 
wat u nodig heeft, is een Android-telefoon met 
Bluetooth. Als u een symbolen gebruiker bent, kunt 
u nu ook voor het eerst sms met gesymboliseerde 
tekstberichten gebruiken.

Beelden vastleggen en delen
Bedien de camera’s aan de voor- en achterkant op 
uw apparaat eenvoudig met behulp van de camera 
grid set. Deel uw foto’s vervolgens snel via e-mail of 
start een diavoorstelling.

Muziek en video
Surfen binnen uw mediabibliotheek is een compleet 
nieuwe ervaring in Grid 3, met automatisch 
gegenereerde album covers en video miniaturen.

E-mail met bijlagen
Foto’s bijvoegen, bijlezen van gesprekken en e-mail 
groepen met slechts een paar selecties: het bijhouden 
van uw inbox is stress-vrij, dankzij het moderne 
ontwerp en de nieuwe functies.

Surfen op internet
Bezoek uw favoriete websites en navigeer ze met 
gemak, met de compleet nieuwe webbrowser met 
URL voorspelling, verbeterde navigatie en favorieten 
tool.

Notities maken en opslaan 
Met de handige notities app kunt u binnen enkele 
seconden notities maken, lezen en versturen. Met 
behulp van SwiftKey voorspelling kunt efficiënter 
dan ooit werken en studeren. Van boodschappen- 
en takenlijsten tot losse aantekeningen, de grid set 
dateert en ordent uw notities voor u.

Gesymboliseerde berichten
Als u met behulp van symbolen communiceert, 
kunt u er nu voor het eerst voor kiezen berichten 
gesymboliseerd te verzenden en te ontvangen 
via e-mail en sms-apps. Dit opent een wereld van 
communicatie die eerder niet toegankelijk was.

Al uw contacten, allemaal op één plek
U kunt uw contacten op één plaats beheren en contact 
houden met al uw e-mail, sms en telefoon grid sets.

Toegankelijke apps voor iedereen
Alles in Grid 3 is zo ontworpen dat het kan worden 
benaderd met oogbesturing, aanraking, schakelaar 
of andere muisaanwijzers. Iedereen kan contact 
houden.
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Een groeiende bibliotheek van apps
De bibliotheek van toegankelijkheids apps zal 
blijven groeien. Er worden namelijk steeds nieuwe 
manieren ontwikkeld om toegang te krijgen tot de 
bestaande sociale media platformen en voor handige 
toepassingen voor het werk en thuis.

Apps voor (bijna) alles
Met Grid 3 kun je kiezen uit diverse toegankelijke 
apps die je helpen om alles te doen: van het nemen 
van een snelle foto met de camera, het bellen van 
een vriend met behulp van een Android-telefoon of 
het controleren van uw Facebook pagina.

Toegankelijke social media
Social media is toegankelijker dan ooit tevoren met de 
geheel nieuwe reeks grid sets voor Facebook, Twitter 
en YouTube. De toegankelijke apps zijn ontworpen 
voor gebruik met alle vormen van alternatieve 
toegang.

Facebook
Onze geheel nieuwe Facebook-integratie 
geeft u de volledige controle over ‘s 
werelds meest populaire sociale netwerk. 
Moeiteloos omhoog en omlaag schuiven in uw 
nieuwsberichten, berichten op uw tijdlijn plaatsen of 
praten met uw vrienden met Facebook Messenger, 
het kan allemaal vanuit de speciale app.

Twitter
De Twitter app biedt een eenvoudige 
interface om met de hele wereld te 
spreken in slechts 140 karakters. Plaats, 
favoriet, retweet en beantwoord tweets met slechts 
een paar selecties.

YouTube
Krijg direct toegang tot miljoenen video’s met de 
nieuwe YouTube app. Het is zeer eenvoudig om te 
een video te zoeken en te bekijken.

Snelle navigatie
U kunt in- en uitzoomen in elke sociale media app 
en met gemak links markeren of selecteren, dus alle 
functies zijn binnen uw bereik.

omGevinGSbedieninG
Grid 3 omgevingsbediening stelt u in 
staat om van alles te bedienen: van 
lampen tot uw voordeur, uw TV tot uw 
geluidsapparatuur, alles simpelweg door 
het selecteren van cellen op een grid.

Eenvoudige navigatie
Het heldere en eenvoudige ontwerp van elke 
omgevingsbediening grid zorgt ervoor dat u eenvoudig 
en intuïtief kunt navigeren en selecties kunt maken.

Televisie, muziek en film
Van kanaal wisselen, het volume aanpassen en tv-
gidsen bekijken gaat snel en kan vlot worden ingesteld 
dankzij de functie voor afstandsbedieningen voor het 
leren van eigeschappen binnen een enkele selectie.
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Uw afstandsbediening programmeren 
De enkele selectie leerfunctie is zo ontwikkeld dat 
het niet meer nodig is om voor iedere grid opnieuw 
in te leren. Een ingeleerde functie werkt op alle grids, 
inclusief uw grid met favoriete televisiezenders.

Functies afstandsbediening
In Grid 3 kunt u kiezen voor (1) eenmaal indrukken, 
voor als u de TV aan / uit wilt zetten of een menu 
wilt oproepen, (2) acties vasthouden, wat handig is 
als u een kanaalnummer wilt bouwen, (3) ingedrukt 
houden, wanneer u het volume of de helderheid aan 
wilt passen en (4) een actie herhalen - handig bij het 
zappen.

Uw deur en intercom bedienen
Als u een op afstand bedienbare telefoon of 
deurintercom heeft, kunt u in slechts een paar 
selecties vanuit Grid 3 gesprekken beantwoorden en 
de deur openen.

Uw huis bedienen
Grid 3 kan vele andere aangepaste woonaccessoires 
bedienen, waaronder lampen, verwarming, stoelen, 
bedden, intercom, ramen en gordijnen.

Extra afstandsbediening
Als u een Grid Pad Pro of Grid Pad Eye heeft, zult 
u in staat zijn om radio-ontvangers in uw woning 
te bedienen. Hierdoor is het mogelijk om nog meer 
producten, zoals verwarming en lampen aan te sturen.

Eenvoudige omgevingsbediening
Er is ook een grid set ontworpen voor mensen die 
beginnen met omgevingsbediening of die beperkte 
mogelijkheden willen. De vriendelijke interface is de 
perfecte introductie om de wereld om u heen te leren 
bedienen.

Volledige compatibiliteit
Omgevingsbediening in Grid 3 is compatibel met alle 
populaire omgevingsbediening merken, waaronder 
GEWA, Eldat, EvoAssist, IRTrans, Z-Wave en UUIRT.

Nood sms-functie
De nieuwe Nood sms-functie stelt u in staat om hulp 
te vragen via tekstboodschappen, in slechts één 
selectie met behulp van een Android-telefoon.

compuTerbedieninG
Computerbediening in Grid 3 zet u op 
de bestuurdersstoel en biedt u alles wat 
u nodig hebt om toegang te krijgen tot 
uw computer met oogbesturing, aanwijsapparaten 
of schakelaars. Er zijn grid sets waarmee u iedere 
toepassing kunt besturen die u thuis, op school of op 
het werk nodig hebt.

Zoom to click
Zoom to click is een nieuwe manier om te klikken 
als u oogbesturing of een hoofdaanwijzer gebruikt. 
Zoom to click biedt u een ongekende precisie, zonder 
afbreuk te doen aan de snelheid. Kies gewoon het 
gewenste type muisklik, en kijk dan naar het gebied 
op het scherm waar u een keuze wilt maken.
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Dwell to click
Het populaire alternatief voor klikken, Dwell to click, is 
ook in Grid 3 beschikbaar. U kunt links klikken, rechts 
klikken, dubbelklikken of slepen, alles zonder fysiek 
een knop in te drukken.

Computerbediening voor schakelaars
Er is een aparte computerbediening set voor 
schakelaargebruikers. Elke toepassing is op maat 
gemaakt voor scannen, zodat u snel en nauwkeurig 
kunnen werken.

Meerdere schakelaars
Het is mogelijk vier schakelaars of een joystick te 
gebruiken voor omhoog, omlaag, naar links en rechts 
bewegen. Ook Schakelaar uitsluiten kan, waarbij de 
grids worden opgesplitst in groepen. Deze kunt u 
vervolgens direct met de bijbehorende schakelaar 
activeren.

Radarmuis
Met behulp van radarmuis kunt u de muisaanwijzer, 
bewegen, klikken, dubbelklikken of slepen met een 
vrijheid van 360 graden, allemaal met uw schakelaar. 
Activeer uw schakelaar wanneer de wijzerplaat 
wijst naar waar u met de muis naartoe wilt, kies de 
gewenste klik en maak uw keuze.

SwiftKey voorspelling
SwiftKey technologie werkt in alle Grid 3 Computer-
bediening toetsenborden, zodat u meer schrijven in 
minder selecties.

ToeGankelijkheidSopTieS in Grid 3
De toegankelijkheidsopties in Grid 3 zijn uitgebreid en 
intuïtief. Van aanwijsapparaten tot aanraakschermen, 
van oogbesturing tot schakelaars: Grid 3 heeft 
innovatieve nieuwe functies die alternatieve toegang 
eenvoudiger en efficiënter maken.

Grid 3 geeft u de controle
De diverse commando’s in Grid 3 geven u de controle; 
u kunt verschillende toegankelijkheidssmethoden 
in- of uitschakelen, de snelheid en de tijdsinstelling 
van uw toegang aanpassen en zelfs uw oogbesturing 
herijken. Dit alles is mogelijk vanuit Grid 3, met uw 
alternatieve toegankelijkheidsmethode.

Aanwijsapparaten
Elk apparaat dat fungeert als een muis om de cursor 
te verplaatsen kan met Grid 3 worden gebruikt. U kunt 
kiezen hoe cellen zijn gemarkeerd, met opties voor 
het vergroten van een cel en het veranderen van de 
kleur van de rand of achtergrond.

Aanraken
Als u Grid 3 via aanraking bedient heeft het 
instellingen om dingen makkelijker te maken. Er is 
een ingebouwd virtueel toetsenraster gecreëerd, dat 
ongewenste schermaanrakingen negeert. U kunt ook 
kiezen of u wilt dat uw eerste aanraking de selectie 
maakt, of wanneer u het scherm loslaat.

Oogbesturing
Grid 3 kan worden benaderd met behulp van 
verschillende oogbesturingcamera’s. Oogbesturing 
instellingen zijn allemaal beschikbaar vanuit Grid 
3, zodat u ze kunt aanpassen terwijl u bezig bent. 
De praktische Eye Gaze Monitor laat zien hoe u 
gepositioneerd bent ten opzichte van de camera en 
helpt u noodzakelijke aanpassingen te doen. Hoe u 
een selectie maakt, is ook aan u. In aanvulling op de 
Dwell visuele indicator, heeft u nu ook de mogelijkheid 
om de innovatieve nieuwe functie Zoom to Click te 
gebruiken, als u uw computer gebruikt.
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Schakelaars
Scannen met schakelaars in Grid 3 is een nieuwe 
ervaring, met functies die tot nu toe niet beschikbaar 
waren, zoals de Scan Progress Indicator - een 
innovatief hulpmiddel dat u helpt te anticiperen 
wanneer het gewenste item wordt gemarkeerd.

Er zijn nog vele andere instellingen in Grid 3 om 
scannen voor u efficiënter te maken. U kunt cellen 
in blokken, rijen en kolommen groeperen, de scan 
automatisch of handmatig laten voortzetten, extra 
schakelaars gebruiken en tijdsinstellingen van de 
schakelaars aanpassen.

Meerdere schakelaars
Het is mogelijk vier schakelaars of een joystick te 
gebruiken voor omhoog, omlaag, naar links en rechts 
bewegen. Ook Schakelaar uitsluiten kan, waarbij de 
grids worden opgesplitst in groepen. Deze kunt u 
vervolgens direct met de bijbehorende schakelaar 
activeren.

Audio feedback
In Grid 3 kunt u ook audio-markering gebruiken, 
zodat een beschrijving van de cel of een geluid 
wordt afgespeeld voordat u een keuze maakt. Audio-
markering kan een ander audio-apparaat gebruiken 
voor uw belangrijkste spraakuitvoer, zodat u een 
bedrade hoofdtelefoon of Bluetooth-headset voor 
audio-markering kunt gebruiken en een luidere 
luidspreker voor uw stem.

Ontworpen voor toegang
Grid 3 is ontworpen om moeiteloos te werken met 
ieder type alternatieve toegang. Omdat tijdens 
de ontwikkeling rekening is gehouden met de 
toegankelijkheid zijn alle functies en instellingen 
geïntegreerd en eenvoudig aan te passen als uw 
behoeften veranderen.

bewerken op afSTand
De nieuwe cloud service betekent dat iedereen overal 
vandaan kan inloggen en uw grid sets kan bewerken. 
Er is geen limiet aan het aantal mensen dat grids kan 
bewerken en uw heeft niet eens een licentie voor Grid 
3 nodig gebruik te maken van Bewerken op afstand.

deel uw GridS meT de wereld
U kunt lid worden van de Online Grids gemeenschap 
en grid sets van andere gebruikers rechtstreeks 
downloaden in Grid 3, of uw grids sets delen met 
andere gebruikers over de hele wereld. Grids delen of 
toevoegen, het kan allemaal eenvoudig vanuit Grid 3.

U kunt ook gebruik maken van de cloud-diensten om 
uw grids sets naar Grid Player, onze app voor iOS-
apparaten, te versturen.

Artikelnummer:
0503-00  GRID3 voor communicatie en 

omgevingsbediening
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Grid Pad 8 - 10 - 12 - touch Pad
start het gesprek

De Grid Pad biedt de ultieme oplossing voor 
gebruikers van alternatieve communicatie
technologie en is ontworpen voor communicatie 
de hele dag, iedere dag, met behulp van elke 
toegangsmethode.
De nieuwe Grid Pad reeks is speciaal ontworpen 
in samenwerking met OCgebruikers.

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit enkele 
varianten: Grid Pad 8, 10, 12 of Touch Pad

Grid Pad 12
Grid Pad 12 is het toonaangevende  communicatie
hulpmiddel. Het is gebouwd op een hoogstaand 
computerplatform en is geschikt voor alle 
belangrijke oogbesturingcamera’s. Dit speciale 
apparaat heeft een lange batterijlevensduur 
van 15 uur, een robuust ontwerp en meerdere 
toegangsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat 
u altijd uw stem hebt.

Belangrijkste toepassingen Grid Pad 12
•  Hoge prestatie computerplatform voor snelle 

communicatie
• 15 uur batterijduur (10 uur met oogbesturing)
•  Klaar voor gebruik met oogbesturing, 

schakelaars, aanraken en USB apparaten 
• Schokbescherming, valbestendig tot 1 meter
• 12,5” full HD anti-reflecterend aanraakscherm
• Aan/uit knop met afstandstandbediening
• Hoge kwaliteit versterkt geluid 
•  Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood 

omgevingsbediening 
•  Tactiele, waterbestendige knoppen op praktische 

locaties
• Multi-hoek standaard en rolstoelbevestiging

Toegang met oogbesturing
Grid Pad 12 werkt met alle vooraanstaande 
oogbesturingstechnologieën.
Een speciaal ontwikkelde oogbesturingsmodule is 
beschikbaar voor de EyeTech TM5 of Irisbond Duo 
camera. Deze module verandert de Grid Pad 12 in 
een geïntegreerd communicatiehulpmiddel voor 
oogbesturing. Voor de Alea Intelligaze is een beugel 
beschikbaar.

Grid Pad 12

Aan/uit afstandsbediening

Adapter voor TM5 of Irisbond

Postbus 171
3740 AD  bAARN 

Nieuw bAARNstRAAt 33  
3743 bN  bAARN

t  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

e  iNFo@qvN.Nl
i  www.qvN.Nl

QuoVadis Nederland BV
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Grid Pad 8 en 10
Grid Pad 8 en Grid Pad 10 zijn kleinere en lichtere 
alternatieven voor Grid Pad 12. Deze draagbare 
apparaten met meerdere toegangsopties worden 
geleverd in een robuuste behuizing en kunnen 
worden gemonteerd of gebruikt met een schouder
riem en handvat.

Belangrijkste toepassingen
•  Draagbaar, multi-toegankelijk 

communicatiehulpmiddel 
•  Klaar voor gebruik met aanraken, schakelaars en 

USB apparaten 
• Hoge kwaliteit versterkt geluid 
• 10”/8” HD stevig aanraakscherm
•  Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood 

omgevingsbediening 
• Rolstoelbevestiging en ingebouwde standaard 
• Schouderband en handgreep
• Robuuste behuizing
• Geleverd met Grid 3

eiGenschaPPen Grid Pads 8-10-12

Schakelaarinvoer
Er zijn twee ingebouwde poorten voor schakelaars. 
Deze speciaal versterkte poorten zijn ook verzonken 
voor extra bescherming.

Auditieve terugkoppeling
De hoofdtelefoonaansluiting kan worden gebruikt 
voor auditieve terugkoppeling, handig voor mensen 
met een visuele beperking. In Grid 3 kunt u horen wat 
een cel zal zeggen voordat u ervoor kiest om het te 
selecteren.

Gebouwd om gehoord te worden
De geïntegreerde luidsprekers van Grid Pad zijn 
ontworpen om geluid en volume van hoge kwaliteit 
te produceren - om uw boodschap effectief over te 
brengen, waar u ook bent.

Montage en positioneringsopties
De montagemogelijkheden van Rehadapt en Daessy 
bieden u keuze en flexibiliteit in elke omgeving. 

Omgevingsbediening
Grid Pad wordt geleverd met ingebouwde Infra Rood 
en radiofrequent omgevingsbediening. Op de Grid 
Pad 12 zit een Infra Rood leervenster aan de voorkant 
om het invoeren van opdrachten eenvoudiger te 
maken.
Er is een uitgebreide folder van Grid 3 beschikbaar. 
Kijk op onze website of vraag hem op.

Grid 3 gratis uitproberen
Op de website www.thinksmartbox.nl leest u hoe u 
Grid 3 software 60 dagen gratis kunt uitproberen.

Grid Pad 8

Grid Pad 10
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Grid Pad touch Pad
Touch Pad is een lichtgewicht apparaat dat 
gemaakt is om met aanraken te bedienen met 
aanraken. Het is perfect voor gebruikers die een 
krachtig en draagbaar apparaat met een lange 
batterijduur en een luidspreker nodig hebben.

Handvat
Voor een goede draagbaarheid is het apparaat 
afgewerkt met rubber. Dit zorgt voor comfortabele 
grip en voorkomt dat het apparaat van de tafel glijdt.

Montageplaat optie
Een gecombineerde Rehadapt & Daessy-
montageplaat is beschikbaar als optionele extra.

Standaard
De instelbare ingebouwde standaard kan worden 
aangepast voor gebruik op een bureau of een vlakke 
ondergrond.

Robuuste koffer
Touch Pad wordt beschermd door een robuuste 
behuizing (valtest tot 1 m), waardoor deze robuust 
en duurzaam is en geschikt voor communicatie 
onderweg.

Belangrijkste toepassingen
• Snelle en draagbare communicatie
• Snelle Intel-processor
• 8 uur batterijduur
• Lichtgewicht apparaat van 1 kg
• 10“ anti-schittering scherm
• Luide en heldere luidspreker
• Robuuste beschermhoes
• Toetsenraster compatibel
• Magnetische laadpoorten
• Geschikt voor Grid 3

Grid 3
Grid 3 software stelt mensen met een handicap 
over de hele wereld in staat om te communiceren, 
hun omgeving te bedienen en hun Windows
computer te besturen. U kunt Grid 3 gebruiken 
met elk type toegang: oogbesturing, aanraken, 
directe selectie, aanwijzer en/of schakelaar.

Voor de verschillende niveaus van geletterdheid 
zijn grid sets ontwikkeld. Van actie-reactie training 
tot volledige geletterdheid. Voor mensen die met 
symbolen communiceren en/of met tekst. Voor 
gebruik van social media, of het leren met spelletjes, 
van omgevingsbediening tot het bedienen van de 
computer.

Artikelnummer
05440801 Grid Pad 8 
05441003 Grid Pad 10
05441202 Grid Pad 12
054410ST Grid Pad Touch Pad
050300 Grid 3

Voor mogelijkheden met een iPad hebben we een 
afzonderlijke folder gemaakt: Grid for iPad.
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verGelijkinG Grid Pads

Touch Pad Grid Pad 8 Grid Pad 10 Grid Pad 12
HDweergave 10” 8” 10” 12”
Gewicht 1 kg 1,2 kg 1,4 kg 2,7 kg
Batterijduur 8 uur 4 uur 7 uur 15 uur
Procesor Intel®Pentium Gold 

4415Y 1.6GHz
Atom z3795 1.6GHz 
(2.4GHz Burst)

Atom z3795 1.6GHz 
(2.4GHz Burst)

Intel® Core™ i5-7Y54 3.2 
GHz

Geheugen / RAM 4GB 4GB 4GB 8GB
USBpoorten 1 X USB C 2 X USB 2.0 2 X USB 2.0 1 X USB 2.0, 1 x USB 3.0
Windows 10 X X X X
Grid 3 X X X X

Tabletcamera X X X X
Aan / uitknop op 
afstand

X

Oogbesturing X
Schakelaar X X X
Hoofdtelefoon
poort

X X X X

Omgevings
bediening

X X X

Monteerbaar X X X X
Draagbaar X X X
Schouderriem en 
stoere tas

X X X
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Grid for iPad is dé 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. De 
app is beschikbaar als een eenmalig aankoop- of 
maandabonnement via de Apple App Store.  

30 dagen gratis uitproberen
via de App store

Ondersteunde communicatie voor iedereen
Grid for iPad is geschikt voor mensen met 
verschillende communicatiebehoeften, zoals: ALS 
/ MND, autisme, cerebrale parese, syndroom van 
Down, leermoeilijkheden en beroerte / afasie.

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

Belangrijkste kenmerken
•  Veel verschillende bronnen voor verschillende 

leeftijden en vaardigheden
•  Ondersteunde communicatie op basis van 

symbolen en tekst
•  Snel en intuïtief bewerken binnen de app
•  Account bewerken vanaf elke Windows-computer
•  Doe meer met Grid - elke dag nieuwe bronnen 

toegevoegd
•  Verkrijgbaar in 16 talen
• Backup in cloud
• Standaard ondersteuning PCS symbolen

Elke dag nieuwe bronnen toegevoegd
Grid for iPad biedt toegang tot onze gratis online 
bronnenwinkel, Online Grids, waar u honderden kant-
en-klare grid sets kunt downloaden.
Ontdek elke dag nieuwe content, toegevoegd door 
behandelaars en Grid-gebruikers wereldwijd.

In-app bewerken
U kunt snel een eenvoudig bestaande sets bewerken 
of helemaal opnieuw beginnen en uw eigen grids 
maken. Pas alles aan, van het ontwerp van uw 
grid, tot het uiterlijk van uw cellen en de symbolen 
die u gebruikt. Met Grid for iPad kunt u snel nieuwe 
vocabulaires toevoegen aan bestaande grid sets.

Grid for ipad  
Communicatie-app voor iOS  

Postbus 171
3740 AD  bAARN 

Nieuw bAARNstRAAt 33  
3743 bN  bAARN

t  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

e  iNFo@qvN.Nl
i  www.qvN.Nl

QuoVadis Nederland BV
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Combineren met Grid 3
Maak een Smartbox-account om inhoud automatisch 
te synchroniseren tussen Grid for iPad en Grid 3.
Uw instellingen en sets wordt opgeslagen in de cloud. 
Hierdoor worden alle wijzigingen die u aanbrengt 
in uw grid sets en instellingen op beide platforms 
bijgewerkt.
Dit houdt ook in dat er een back-up is gemaakt van 
uw grid sets. Als er iets met uw iPad gebeurt, verliest 
u uw inhoud niet.

Bewerken op afstand
Via Bewerken op afstand kan iedereen grid sets 
bewerken met Grid 3 op Windows.
U heeft hiervoor slechts de gratis proefversie van 
Grid 3 en de inloggegevens voor het Smartbox-
account nodig. Voer de gewenste bewerkingen uit 
en de wijzigingen worden meteen in Grid for iPad 
weergegeven - zo eenvoudig!

Ondersteunde iPads
Grid for iPad is geschikt voor elke iPad met iOS 11 
en hoger.
12,9” iPad Pro 1e en 2e generatie 
10,5” iPad Pro
9,7” iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5e generatie, 
iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2.

Uitproberen?
Ga naar de App store en kies voor een maandelijks 
abonnement. U kunt de app 30 dagen gratis 
uitproberen. Geef in de instellingen tijdig aan dat u de 
app niet wilt bestellen, anders wordt de proefperiode 
door Apple omgezet naar een maandabonnement.

Bestellen?
Ga naar de App store en kies voor eenmalige 
aanschaf of een maandelijks abonnement. Of vraag 
een zorgverzekeraarsverstrekking bij ons aan.
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De Speech Case en Speech Case Pro zijn 
behuizingen voor ondersteunde communicatie 
(OC) die speciaal zijn ontworpen voor Apple 
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.

Vertrouwde technologie
...voor gebruikers die de voorkeur geven aan het iOS-
besturingssysteem. Hierdoor is er geen leercurve en 
kunt u snel aan de slag.

Ongeëvenaard geluid
...van de geïntegreerde, naar buiten gerichte 
luidsprekers. De kwaliteit en helderheid zijn 
geoptimaliseerd voor spraak. Tegelijkertijd bieden de 
luidsprekers het luidste geluid op de markt.

Ervaar ultieme duurzaamheid en draagbaarheid
...dankzij een speciaal ontworpen behuizing met 
ingebouwde handgreep en steun. Montage is ook 
mogelijk met voorgeboorde schroefgaten voor een 
externe montageplaat zoals Daessy en Rehadapt.

Meerdere toegangsmethoden
...zoals schakelaarscannen, directe selectie en 
aanraken met behulp van toetsenrasters zijn allemaal 
mogelijk met de Speech Case en Speech Case Pro.

Opties
De Speech Case en Speech Case Pro zijn verkrijgbaar 
in drie verschillende kleuren: Groenblauw, Framboos, 
Staalgrijs.

Productspecificaties:
Model  Speech Case   /   Speech Case Pro
Hardware   Ondersteunt 5e en 6e generatie iPad 

9.7”   /   2e generatie iPad Pro 12.9”
Gewicht  570 g   /   816 g
Afmetingen   249 x 182 x 46   /   316 x 234 x 46 mm
Luidsprekers  2 x 31 mm
 4 ohm, 3,5 W
Aansluitingen  Micro USB (opladen), hoofdtelefoon, 

2 schakelaarpoorten
Knoppen  1 x inschakelen
 1 x volume hoger en volume lager
Bluetooth  Bluetooth 3.0
Voeding  15,54 Wh Lithium-ionbatterij
Batterijduur  > 10 uur bij normaal gebruik
Oplaadtijd < 4 uur

speech case  
uw iPad wordt een echte communicatie oplossing!  

Voorbeeld bedienschakelaar: 
KAJO Button

Postbus 171
3740 AD  bAARN 

Nieuw bAARNstRAAt 33  
3743 bN  bAARN

t  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

e  iNFo@qvN.Nl
i  www.qvN.Nl

QuoVadis Nederland BV
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Modellen
De Speech Case is alleen compatibel met 9,7” 5e en 
6e generatie iPad. 
De Speech Case Pro is alleen compatibel met 12,9” 
2e generatie iPad Pro.

Artikelnummer:
TDY-113500 Speech Case 9,7 Groenblauw 
TDY-113501 Speech Case 9,7 Staalgrijs
TDY-113502 Speech Case 9,7 Framboos
TDY-113503 Speech Case 12,9 Groenblauw 
TDY-113504 Speech Case 12,9 Staalgrijs
TDY-113505 Speech Case 12,9 Framboos
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Twee apparaten die in sommige eigenschappen 
verschillen, maar ook veel overeenkomsten 
hebben. Het belangrijkste is dat ze bestemd zijn 
voor ondersteunde communicatie (OC), zeer 
luide luidsprekers hebben en met behulp van de 
Grid 3 software een volledige integratie bieden 
voor communicatie, computerbesturing en 
omgevinsbediening.

Geletterd of ongeletterd, communicerend met 
symbolen of tekst, statisch of nog ontwikkelend: met 
dit communicatieapparaat kunt u uit de voeten.

INDI 7
Indi 7 is een Windows spraakapparaat voor op 
tekst of symbolen gebaseerde communicatie. 

De eigenschappen van Indi 7:
• wordt geleverd met Grid 3 software
•  eenvoudig draagbaar en ergonomisch ontwerp
•  tal van invoermogelijkheden, zoals 

schakelaarscanning, hoofdmuis, aanraken met 
behulp van toetsenrasters, et cetera

•  krachtige, naar buiten gerichte, ingebouwde 
luidsprekers voor heldere spraak, uitzonderlijk 
luide uitvoer en veel authentiek klinkende 
stemmen

•  mogelijkheden die verder gaan dan 
spraakcommunicatie, zoals omgevingsbediening, 
Infra Rood, toegang tot sociale media, e-mail en 
sms-en

I-110
De I-110 is het ultieme spraakuitvoerapparaat voor 
Ondersteunde Communicatie (OC), en is gemaakt 
voor het echte leven. Dankzij een speciaal 
ontwikkelde, ultra-robuuste behuizing, een 
natuurlijk intuïtieve gebruikersinterface en een 
IP54-classificatie (stofbestendig en plensdicht), 
biedt de I-110 uitzonderlijke duurzaamheid, 
prestaties en betrouwbaarheid. 

De I-110 geeft u de zekerheid en de vrijheid om 
te communiceren waar en wanneer u maar wilt, 
waardoor u in staat bent grenzen te doorbreken en 
het leven op uw voorwaarden te verkennen. 

De eigenschappen van I-110:
•  slank, duurzaam en waterbestendig ontwerp dat 

bestand is tegen vallen en morsen, zelfs zonder 
een beschermhoes

•  ingebouwde steun en talloze invoermethoden, 
niet alleen directe selectie, maar ook 
schakelaarscanning, hoofdmuis en aanraken met 
gebruik van toetsenrasters, enzovoorts

•  naar buiten gerichte luidsprekers die een krachtig 
geluid en duidelijke spraak bieden in elke 
omgeving, zelfs door een ruimte of in het publiek

•  voorzien van Infra Rood zender voor 
omgevingsbedieningsfuncties

INDI 7    EN    I-110
de alles-in-één spraakoplossing voor communicatie

Voorbeeld bedienschakelaar: 
KAJO Button

POSTBUS 171
3740 AD  BAARN 

NIEUW BAARNSTRAAT 33  
3743 BN  BAARN

T  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

E  INFO@QVN.NL
I  WWW.QVN.NL

QuoVadis Nederland BV
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Productspecificaties Indi 7
Model Indi 7
Besturing Microsoft Windows 10 Pro
Scherm 7” (1920 x 1200 px)
Afmeting 20,3 x 14,5 x 3,65 cm 
Tast Multi-punts capacatieve aanraking
Gewicht 576 gram
Luidspreker 2 x 31 mm, 4 Ohm, 3,5 W
Microfoon 1 x analoog
Processor  Intel Atom Z8350 - 4 kernen, 2 Mb 

cache, 1,92Ghz
RAM 4 GB RAM
Flash-opslag 64 GB eMMC
Infra Rood  Omgevingsbediening middenachter 
Sensoren  3-assige gyro, accelerometer, 

kompas, omgevingslicht sensor
Knoppen 1x inschakelen
 1 x volume hoger en volume lager
WLAN  IEEE 802.11 a / b / g / n
Bluetooth 4.0 / BLE
Camera Achterzijde: 5 megapixel
 Voorzijde: 1,3 Megapixel
Aansluitingen 1 Micro USB 2.0
 Hoofdtelefoon / Microfoon
 12V DC opladen
Voeding  Ingebouwde 23,7 Wh Lithium ion 

accu
Batterijduur > 8 uur bij normaal gebruik
Oplaadtijd < 4 uur
Windowstaal  Ondersteunt alle Windows 10-talen 

en taalpakketten (downloaden kan 
nodig zijn)

Productspecificaties I-110
Model  I-110
Besturing Microsoft® Windows 10 Pro
Scherm 10,1“ (1920 x 1200 px) 
Afmeting 257 x 185 x 35 mm 
Flash opslag 128 GB eMMC
Gewicht 1.100 gram
Luidsprekers 2 x Geïntegreerde luidsprekers
Microfoon 1 x 3,5 mm Microfoon / Hoofdtelefoon
Processor Intel Atom x5-Z8350
RAM  4 GB Camera 
Infra Rood 4 zenderposities 
Duurzaamheid  Gorilla® Glass, 
 IP54 beschermingsgraad, 
 Valtest getest bij 1,5 m 
 Magnesium chassis
Knoppen 1 x aan/uit
 1 x volume hoger en lager
Draadloos WLAN
Bluetooth Bluetooth 4.0 / BLE
Camera Achterzijde: 8 Megapixels
 Voorzijde: 2 Megapixels
Aansluitingen 1 x USB 3.0 volledige grootte
 2 x 3,5 mm Schakelpoorten
 Hoofdtelefoon / Microfoonaansluiting
 15 VDC-oplaadpoort
Batterijtype  4090 mAh 
Batterijduur > 10 uur bij normaal gebruik 
Oplaadtijd  < 4 uur 
Windowstaal   Ondersteunt alle Windows 10-talen 

en taalpakketten (downloaden kan 
nodig zijn)

Grid 3 heeft zoveel mogelijkheden (en zoveel leuke 
ook!) dat we daar een aparte folder over hebben. 

Artikelnummer
TDY-113389 Indi 7
TDY-113415 I-110 met Grid 3
0503-00   Grid 3 voor communicatie en 

omgevingsbediening
KAJ-KB50-77B   Kajo schakelaar zwart 50mm, 150g, 

75cm kabel

Zijkant Indi 7

Zijkant I-110
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Open een wereld aan mogelijkheden met de kracht 
van communicatie. De I-13 en I-16 zijn apparaten 
voor ondersteunde communicatie (OC). 

Wees onafhankelijk
Haal alles uit uw mogelijkheden met 
ooggestuurde communicatie, computertoegang 
en omgevingsbediening. De I-13 en I-16 zijn de 
nieuwste spraakuitvoer apparaten in de I-serie. De 
apparaten zijn ontwikkeld om mee aan te passen 
met uw veranderende behoeften - hoe gewoon of 
buitengewoon ook.

Gebouwd voor OC
•  Toegang tot het apparaat via schakelaar of 

aanraking
•  Duurzaam, waterdicht ontwerp voor extra 

bescherming
•  Naar achteren gericht Partner Window™ voor 

natuurlijke gesprekken
• Snelle Intel Core i5-processor
• Lichtgewicht voor betere mobiliteit
• Krachtige ingebouwde luidsprekers

Meerdere toegangsmethoden         Duurzaam

Speciale functies
•  Verminderde schermschittering voor gebruik 

buitenshuis
•  Schakel uw apparaat zelfstandig aan en uit
•  Eenvoudige bevestiging aan rolstoel of rechtop 

plaatsen in de door u gewenste hoek
•  Beheer uw omgeving inclusief deuren, verlichting 

en telefoon
•  Personaliseer uw apparaat met aanpasbare 

knoppen

Wat zit er in de doos?
• I-13 of I-16 apparaat
• Verstelbare basis
• Lader
• ConnectIT montageplaat
• Aan de slag-gids
• Trainingskaarten

Aanvullende accessoires
Extra en reserve / vervangende accessoires:
• Toetsenrasters & Toetsenrasterhouders
• Verstelbare basis
• Lader met netsnoer
• ConnectIT naar Daessy Aanpassingset
• Reistas

       Partner venster                        Snel

i-13 en -16
met de ogen bedienbaar spraakuitvoerapparaat 

Postbus 171
3740 AD  bAARN 

Nieuw bAARNstRAAt 33  
3743 bN  bAARN

t  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

e  iNFo@qvN.Nl
i  www.qvN.Nl

QuoVadis Nederland BV
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Productspecificatie
I-13
Scherm 13,3”, 16:9
Afmetingen 33,8 x 24,1 x 8,1 cm
Gewicht 2,3 kg
Batterijduur 9 uur
IP54 1,1 meter

I-16
Scherm 15,6”, 16:9
Afmetingen 39,1 x 26,9 x 8,4 cm
Gewicht 2,8 kg
Batterijduur 8 uur
IP54 0,8  meter

I-13 én I-16
Schermresolutie 1920 x 1080
Aanraakpaneel  Projected Capacitive Touch met 

Gorilla® Glass, 10 punts multi touch
Scherm achter 480 x 128 pixels
Luidsprekers 2 x 10W Closed Box
Microfoon 1 x voorzijde
Processor Intel Core i5 7200U
RAM 8 GB LPDDR4
Besturing Microsoft Windows 10
Harde schijf 256 GB, SATA based SSD
Aansluitingen 2 x USB 3.0
  2 x 3,5 mm schakelaar aansluiting 

interface
  1 x 3,5 mm hoofdtelefoon jack 

(stereo), met jack detectie
 1 x 19V DC in 2,5/5,5 mm Laadpoort

Fysieke knoppen 1 x Aan
 1 x Volume omhoog
 1 x Volume omlaag
 2 x Programmeerbaar
WLAN (opt) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth® (opt) Bluetooth® 4.1
Infra Rood Vishay TSMP77000 Upright
  Oriëntatie: 1 × IR filter scherm met  

6 × IR Transmit Diodes
Camera’s  Gebruiker (achterzijde): 8 MP AF
 Web (voorzijde): 2 MP FF
Oogbesturing (Opt)
 Tobii IS5 Module
Oplaadtijd Maximum 5,4 uur (0-100%)
Bureaustand. Geïntegreerd
Ondersteund montagesysteem 
  Tobii Dynavox QR adapterplaat 

voor Daessy en REHAdapt
Voeding 65W AC adapter

Artikelnummer
TDY-113640 I-13 Touch
TDY-113670 I-16 Touch

leuk je te zien! leuk je te zien!
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Boardmaker versie 6.0 is een ongelooflijk flexibel 
en krachtig middel om symbool gebaseerde 
materialen te maken en printen. 

Boardmaker software is uitermate geschikt voor 
docenten om geprinte communicatie- en lesmaterialen 
op basis van symbolen te maken. Boardmaker 
is combinatie van een tekenprogramma met een 
grafische database en bevat meer dan 4500 PCS 
symbolen in zwart/wit en kleur, alle in 44 talen.

Boardmaker is ideaal om symbolenmaterialen mee te 
maken, zoals communicatieborden voor gebruikers van 
ondersteunende communicatie, visuele schema’s en 
sociale vaardigheidsondersteuning voor kinderen met 
aan autisme verwante stoornissen, boeken en symbool-
ondersteunde leesoefeningen voor beginnende en 
aanvankelijke lezers, lied- en verhaalborden voor 
peuters en kleuters en in het algemeen: materialen 
ten behoeve van leerlingen/studenten met speciale 
onderwijsbehoeften. 

Door het toevoegen van meer symbolen, tekeningen 
of digitale afbeeldingen aan de basisbibliotheek zijn de 
communicatiemogelijkheden onbeperkt.

Eigenschappen:
•  Snel pictogrammen opzoeken met een muis.
•  Pictogrammen maken in elke gewenste grootte. 
•  Afdrukken en bewaren van de kopie op schijf 

voor later gebruik.
•  Afdrukken in zwart/wit of kleur.
•  Opslaan, naam geven, terugvinden, formaat 

aanpassen van geplakte pictogrammen die 
gescand zijn of getekend in de computer.

•  Het maken van dossiers, pictogrammen / 
instructiebladen, leesboeken, journalen of posters. 
Dit kan gemaakt worden in Boardmaker of door 
plakken van pictogrammen in uw computer 
publicatieprogramma.

Taalkenmerken van Boardmaker:
Elk symbool is vertaald in 44 talen en kan gevonden en 
afgedrukt worden in elke taal die u wilt. Het betekent 
dat u een communicatiebord in het Spaans kunt 
maken (of elke andere beschikbare taal, waaronder 
Nederlands) zonder te weten hoe u de taal uit moet 
spreken.
Symbolen kunnen gekopieerd worden met: 
• geen tekst boven het symbool;
• een taal boven het symbool;
• twee talen naar keuze boven het symbool.

Er is een teksthulpmiddel voor het bewerken van alle 
schermen, menu’s en commando’s in elke taal.

Minimale systeemeisen:
• Minimaal Pentium II
• Windows 2000, XP, 7 of 8
• 256 MB of RAM
•  1 GB harde schijf ruimte
• Printer
• CD-rom speler

Boardmaker familie
communicatie- en lesmaterialen maken met symbolen

QuoVadis Nederland BV

E  info@qvn.nl
i  www.qvn.nl

Postbus 171
3740 AD  bAARn 

niEuw bAARnstRAAt 33  
3743 bn  bAARn

t  035 - 54 88 701
f  035 - 54 21 35831
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Boardmaker Plus
Boardmaker® Plus! biedt dezelfde functies als 
Boardmaker® voor het maken van af te drukken 
materialen, en daar stopt het niet. Boardmaker®Plus! 
transformeert uw papieren activiteiten - en de 
leerervaring van uw leerlingen - door uw activiteiten 
interactief te maken voor gebruik op de computer met 
geluid, animatie en video. 

Met Boardmaker® Plus! kunt u dezelfde materialen 
maken die u met Boardmaker® maakt, - oefeningen, 
werkbladen, planningen, boeken, schrijfactiviteiten, 
games en meer, in 44 talen. En met Boardmaker® 
Plus! kunt u ze laten praten, vragen stellen en uw 
studenten ondersteunen tijdens het leren.

Boardmaker studio
Een slimme en krachtige oplossing voor uw klaslokaal.
Besteed minder tijd en bereik meer met de nieuwe 
Boardmaker Studio - de meest veelzijdige Boardmaker 
oplossing. Met de mogelijkheid om offline te werken 
of verbinding te maken met uw Boardmaker Online-
account, is het maken van lesmaterialen nog nooit 
zo eenvoudig geweest. Studio biedt nog steeds uw 
favoriete Boardmaker Software Family-functies, 
zoals krachtige bewerkingstools, maar biedt u nu 
toegang tot meer dan 30.000 Picture Communication-
symbolen (PCS®). 

Boardmaker Studio bevat ook functies die zijn 
ontworpen om u kostbare tijd te besparen, zoals 
honderden Studio Starter-sjablonen en een eenvoudig 
te begrijpen interface, zodat u minder tijd aan het 
maken van materiaal en meer tijd met uw leerlingen 
kunt besteden.
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Snel boeiende activiteiten maken
•  Meer dan 150 Studio Starter sjablonen, 

activiteiten op het scherm met 
voorgeprogrammeerde acties. Voeg eenvoudig 
symbolen, tekst, vragen, antwoorden of 
woordenschat toe aan de sjabloon en uw activiteit 
is klaar.

•  Meer dan 100 gadgets, voorgeprogrammeerde 
knoppen en objecten die u naar de pagina van 
elke activiteit kunt slepen, ontworpen om u te 
helpen snel activiteiten op te bouwen en te 
verbeteren.

Eenvoudig te leren en gemakkelijk te gebruiken
•  Gebruiksvriendelijke interface met een duidelijke 

werkbalk, intuïtieve menu’s en pictogrammen, 
plus Studio Starter-sjablonen, gerangschikt op 
categorie.

•  Al uw pagina’s visueel in één oogopslag 
benaderen met behulp van het Projectvenster.

Altijd beschikbaar, waar dan ook
•  Eenvoudig beheer en onderhoud voor grotere 

implementaties.
•  Snellere, toepassingsrijke en stabiele 

bewerkingen voor offline gebruik plus de 
mogelijkheid om uw werk online te zetten met 
nieuwe naadloze Boardmaker Online-integratie.

• 
Blijf verbonden
•  Boardmaker Studio Dashboard is uw toegangs-

poort om een   nieuwe activiteit vanaf nul te 
beginnen of vanuit een sjabloon, om toegang te 
krijgen tot lopende projecten of snel een activiteit 
in de afspeelmodus op het scherm te openen.

•  Start een project in Boardmaker Studio en maak 
het af in Boardmaker Online, of andersom! Het 
dashboard geeft u direct online toegang tot al uw 
projecten en u kunt aan de slag.

Krijg de volledige ervaring.
Combineer de krachtige offline bewerkingsmodus 
van Boardmaker Studio met de robuuste functies van 
Boardmaker Online en er is geen limiet aan wat u en 
uw studenten kunnen bereiken. 

Compatibel met Windows 7, 8 en 10.
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Boardmaker® Backgrounds
Boardmaker® Backgrounds biedt onbeperkte 
mogelijkheden voor taalactiviteiten - voor elke 
omgeving of gelegenheid! Gebruik meer dan 100 
achtergrondscènes en:

• Pas taalactiviteiten en communicatieborden aan
• Bouw interactieve scènes
• Creëer of vertel verhalen opnieuw
• Maak schrijf prompts
• Vind verhaalstarters
• Beoordeel voltooide oefeningen
• En veel meer!

Termen en uitdrukkingen die functionele vaardigheden 
beschrijven, kunnen gegeneraliseerd worden voor 
elke gebruiker. Gebruik de achtergrondscènes voor 
af te drukken activiteiten of computeractiviteiten 
met geluid, animaties, pop-upborden en meerdere 
bordveranderingen.

Pcs symBolen
Verzamel alle Picture Communication Symbols 
(PCS) voor de Boardmaker Software Family met 
de 2000-2012 PCS Addendum-bundel. Voeg meer 
dan 7.000 krachtige communicatiesymbolen toe 
aan de vooraf geladen PCS-symboolbibliotheek op 
uw Boardmaker-producten. De PCS Addendum-
bundel biedt een breed scala aan onderwerpen zoals 
dieren, eten, dagelijks leven, kleding, sport, spellen 
en schoolloopbaan en maakt het communiceren en 
deelnemen aan activiteiten in de klas gemakkelijker 
dan ooit!

Artikelnummer:
MAY-BOARDM-WIN1  Boardmaker (Win) 
MAY-BOARDM-ADDB  PCS Classic 2000-2012 

Bundel tbv Boardmaker 
(Win/Mac)

MAY-BOARDM-STUD  Boardmaker Studio (Win) 
USB

MAY-BOARDM-PLUE  Boardmaker Plus! (Win) UK 
e-mail

MAY-BOARDM-PLUS  Boardmaker Plus! (Win) UK 
USB

MAY-BOARDM-BACK  Boardmaker Background 
(Win)

MAY-BOARDM-BACS  Boardmaker Background 
Studio editie
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QuoVadis Nederland BV is een onafhankelijke 
Nederlandse organisatie met een totaalprogramma 
van medisch-technische hulpmiddelen voor 
communicatie en omgevingsbediening. QuoVadis 
(QVN) is sinds 1993 actief en opereert landelijk. 

QuoVadis Nederland zorgt voor implementaties 
van hulpmiddelen voor het compenseren van 
lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps,  

waarbij de MENS centraal staat

QuoVadis heeft een uitgebreid assortiment. Om 
duidelijk te maken wat onze mogelijkheden zijn, 
hebben we dit ons ABCDE genoemd:

Het eerste onderdeel van ons ABC is Alarmeren. 
QuoVadis kan in veel verschillende 
situaties de alarmering verzorgen. Denk 
aan zelfstandig wonende ouderen, het 
gebruik in combinatie met omgevings

bediening, toepassing in zorginstellingen en bij 
epilepsie.

Het tweede deel van ons ABC en onze specialiteit is 
Bedienen.
QuoVadis is gespecialiseerd in 
omgevings bedieningen. Van simpele 
oplossingen tot uitgebreide systemen. 

Met omgevingsbediening kan een volledige woning 
aangestuurd worden, bijvoorbeeld met één knop. Zelfs 
als er sprake is van geen, of verminderde handfunctie. 
In dat geval bieden verschillende bedienschakelaars 
of zelfs oogbolbesturing uitkomst.

Het derde onderdeel van ons ABC is Communiceren 
en Communicatiehulpmiddelen.
QuoVadis heeft verschillende op
lossingen die ingezet kunnen worden 
bij communicatie problemen en levert 

communicatie hulpmiddelen op basis van tekst, 
symbolen en combinaties daarvan. 

Met de D richten we ons op oplossingen 
voor Dementie. Ouderen en mensen 
met afnemende mentale vermogens, 
bijvoorbeeld als gevolg van dementie, 

kunnen baat hebben bij tijd en planhulpmiddelen, 
zwerfalarm, thuismonitoring.

Voor mensen met Epilepsie heeft 
QuoVadis verschillende oplossingen voor 
het monitoren van epileptische aanvallen 
in of buiten het bed. Zowel binnen 

als buitenshuis wordt de benodigde en adequate 
communicatie naar zorgverleners geleverd.

Onze producten zijn volledig modulair en aan te 
passen aan de wensen en behoeften van de gebruiker. 
Vanzelfsprekend kunnen onze hulpmiddelen aan
gesloten worden op systemen van andere leveranciers, 
of hiervoor geschikt worden gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vele producten verwijzen 
wij u graag naar onze website: www.qvn.nl.
Hier kunt u uitgebreide informatie vinden. 

Uiteraard kunt u ook contact opnemen per telefoon, 
035  548 87 01 of email info@qvn.nl.

HET ABCDE VAN QUOVADIS
Alarmeren, Bedienen, Communiceren, Dementie, Epilepsie

C 
COMMUNICEREN

B 
BEDIENEN

A 
ALARMEREN

E 
EPILEPSIE

D 
DEMENTIE

POSTBUS 171
3740 AD  BAARN 

NIEUW BAARNSTRAAT 33  
3743 BN  BAARN

T  035 - 54 88 701
F  035 - 54 21 358

E  INFO@QVN.NL
I  WWW.QVN.NL

QuoVadis Nederland BV
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Deze informatie over  

communicatie en geletterdheid 

wordt u aangeboden door: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuoVadis Nederland BV 

Bezoekadres: Nieuw Baarnstraat 33, 3743 BN Baarn 

Postadres: Postbus 171, 3740 AD Baarn 

Telefoon: 035 548 87 01 

E-mail: info@qvn.nl 

Internet: www.qvn.nl 
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