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Thema van de avond en gastspreker 
Kroegbaas Marije Stuart verwelkomt de ongeveer 40 bezoekers op de eerste Café Brein 

bijeenkomst van 2015. Zij meldt collega kroegbaas John Bouwmans wegens ziekte af voor deze 

avond en vertelt dan wat huisregels. Vanavond is weer ietsje anders opgezet want dit keer worden 

de gasten niet geinterviewd. Er is een andere vorm van communicatie ingezet. 

 

Het onderwerp van vanavond is Communicatie met behulp van apps en tablets voor mensen met 

NAH’. Gasten zijn Tilly van Bussel, werkzaam bij het Afasiecentrum Archipel Eindhoven als 

activiteitenbegeleider. En Peter Sanders, ervaringsdeskundige en cliënt van het Afasiecentrum. 

Peter heeft afasie overgehouden als een van de gevolgen van hersenletsel. 

 
Samenvatting van de presentatie van de gastsprekers 

Allereerst heeft Peter zich door het gebruik van de Ipad en verschillende apps kort voorgesteld. 

Vervolgens zijn Peter en Tilly verder ingegaan op diverse apps en hun mogelijkheden in de 

communicatie met anderen. Tilly gaf toelichting bij de apps die Peter op het grote scherm liet zien 

via zijn Ipad. Het viel op dat er stilte heerste tijdens de presentatie zodat iedereen goed kon kijken 

en luisteren. De verschillende apps die getoond zijn vind je in de bijlage terug. 

 

Uitgangspunt was informatie over welke apps goed te gebruiken zijn om de communicatie met 

mensen met afasie te bevorderen. Het Afasiecentrum heeft een werkgroep samengesteld die zich 

over het grote aanbod heeft gebogen. Peter is ook hierin de ervaringsdeskundige! 

Een opvallende mogelijkheid is om geschreven teksten uit te laten spreken door een 

gecomputeriseerde stem. (NB: dit deed me herinneren aan de film ‘The theory of everything’ over 

Stephen Hawking, interessante film). Het was ook stimulerend om te ervaren hoe foto’s, 

pictogrammen, icoontjes en symbolen bij kunnen dragen aan communicatie! 

 

Na de pauze  
Er zijn vooral praktische tips en adviezen gegeven om het downloaden of het gebruik van apps 

goed aan te pakken. Er zullen heel veel apps beschikbaar zijn, gratis of tegen betaling, niet alleen 

voor Ipads maar ook voor Android. Kijk maar eens in de App store waarbij je zoekt naar afasie, 

hersenletsel, revalidatie, communicatie… en nog veel meer kernwoorden. Gelukkig is een landelijke 

site samengesteld door een arts, dus kijk maar eens op www.revalidatieapps.nl 

 

Tips? 

 Samen met degene die NAH heeft de app. downloaden en vullen. Voor het invullen is vaak 

meer overzicht nodig, daarom is het handig om dit samen te doen. Hierna kan hij/zij de 

app. zelf verder invullen, actualiseren en bewerken. 

 Het zou kunnen dat er een vergoeding mogelijk is van de zorgverzekeraar. 

 In plaats van betalen is het ook handig om een soort creditcard/cadeaukaart aan te 

schaffen bij Itunes. 

 

Marije bedankt de gasten en geeft hen het symbool van Café Brein: de kleine vuurtoren. Daarna 

geeft zij aan dat Café Brein gaat verhuizen!! Vanaf 13 april komen bezoekers van Café Brein samen 

in Kastelenplein 170. Er liggen verhuiskaartjes op de tafels en het zal ook als bijlage meegestuurd 

worden naar de mensen op de maillijst. 

 
Datum volgende bijeenkomst en thema 
Het volgende Café Brein is op 13 april 2015 in het gebouw van ZuidZorg in Kastelenplein 170 in 

Eindhoven. Meer informatie over het thema komt t.z.t. via de aankondiging en het persbericht. 

 

Wil je samenvattingen en aankondigingen ontvangen van Café Brein avonden in Eindhoven, meld 

je aan voor de Café Brein maillijst. Bel Steunpunt Mantelzorg Verlicht 088 0031 288 of mail  naar 

info@mantelzorgverlicht.nl  

 

http://www.revalidatieapps.nl/
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