Stappenplan 2
Demo aanvragen
De zoektocht naar een geschikt communicatiehulpmiddel
De zoektocht is voor iedereen heel individueel. Er zijn verschillende
beïnvloedende factoren:
yy het cognitieve niveau
yy de visuele mogelijkheden
yy de motorische mogelijkheden
yy …
Het is belangrijk om:
yy het communicatieve niveau of het niveau van betekenisverlening
in kaart te brengen: sensatieniveau, presentatieniveau, representatieniveau
yy de basale communicatieve functies in kaart te brengen: bijvoorbeeld aandacht voor voorwerpen en personen, functioneel gebruik
van blikrichting, beurtnemen, oogcontact, grijpen / reiken / wijzen,
...

Wanneer kies je voor een demo van oogbesturingssystemen?
Een goed profiel voor het uitproberen van een oogbesturingssysteem:
yy visuele mogelijkheden +++
yy motorische mogelijkheden      
yy communicatief niveau: aandacht voor en herkenning van foto’s,
kiezen tussen twee voorwerpen / foto’s, gebruik van de blikrichting
om iets aan te tonen, bepaalde communicatiedrang,…
yy ook hier zijn veel individuele verschillen.
Medewerking van alle partijen is belangrijk, en iedereen moet zoveel
mogelijk betrokken zijn van in het begin:
yy therapeuten
yy leefgroep / klasgroep
yy familie / gezin van Rett meisje.
Voorzie voldoende tijd. Een demoperiode is intensief en tijdrovend,
zowel voor het Rett meisje, het gezin, de therapeuten als de leefgroep
/ klasgroep. Een goede planning en een open communicatie zijn onmisbaar.
Laat je niet leiden door de leeftijd van het Rett meisje – elke leeftijd is
goed – of door haar beperkingen. Kijk naar haar mogelijkheden.

Januari 2017. De stappenplannen worden aangepast bij nieuwe ervaringen of inzichten in het werkveld.
© BRSV vzw – Lil 26, 2450 Meerhout – www.rettsyndrome.be – brsv@rettsyndrome.be

Hoe en waar kan je een demo aanvragen?
HMC (HulpMiddelenCentrale)
E3-laan 7, 9800 Deinze – www.hmc-nv.com – info@hmc-nv.com
Tel. 09 380 19 72 – fax 09 380 14 57
yy Laat het Rett meisje op de demolijst zetten (soms lange wachttijd).
yy Leg de situatie goed uit: hoe meer info HMC heeft, hoe beter het demoproduct past bij het
Rett meisje.
yy Dring aan op een langere demoperiode bij lager cognitief niveau.
yy De demo is kosteloos en zonder aankoopverplichting.
yy Blijf je bewust van het feit dat dit een commerciële firma is!
Jabbla
Victoriastraat 52, 9000 Gent
www.jabbla.com – info@jabbla.com
Tel. 09 331 58 58 – fax 09 331 58 59
yy
yy
yy
yy

Ontwikkelaar van MindExpress.
Demoperiodes van drie weken (langer indien het toestel langer vrij is).
Kosteloos en zonder aankoopverplichting.
Blijf je bewust van het feit dat dit een commerciële firma is!

Modem
Gebouwen Thomas More, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
www.modemadvies.be – modem@thomasmore.be
Tel. 0474 96 58 98 (Wim de Backer)
yy
yy
yy
yy

Onafhankelijk advies.
Advies in een demoruimte, steeds op afspraak.
Computers met oogbesturing hebben ze momenteel nog niet, in de toekomst wel.
Kosten tot 100 euro per adviesmoment (terugbetaling afhankelijk van mutualiteit).

School of voorziening van het Rett meisje
Grotere scholen of voorzieningen hebben soms eigen demotoestellen of werken voor demo’s
samen met bepaalde verdelers, bijvoorbeeld DVC Sint-Jozef Antwerpen.
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Welk demotoestel aanvragen?
Het is belangrijk om voldoende informatie over het Rett meisje door te geven aan de firma,
zodat die kan inschatten welk toestel je best probeert. Bijvoorbeeld:
yy ‘Het toestel dient om uit te proberen of oogbesturing wel werkt voor onze dochter.’ (exploratief niveau).
yy ‘Onze dochter werkt reeds met oogbesturing, maar we zoeken een meer uitgebreid toestel / andere software om beter aan haar communicatievragen te voldoen.’ (communicatief
niveau).
Vraag niet steeds hetzelfde toestel aan, sommige oogbesturingsmodules werken bij de ene persoon beter dan bij de andere. Er zijn grote verschillen!
Geef zeker ook info over de motorische mogelijkheden van het Rett meisje (rolstoelgebonden,
stapper, …). Dit is belangrijk voor de keuze van statieven en bevestiging.
Het aanbod aan communicatiehulpmiddelen evolueert continu (zowel hardware als software),
daarom wordt hier geen lijst gegeven met specifieke toestellen of programma’s. Concrete info
over het aanbod op dit moment, kan je aanvragen door te mailen naar rettlogo@gmail.com

(Rozemie Gauquie, communicatiecoach)
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