
Werkblad
Het werkblad biedt ruimte 
om woorden te combineren 
en zo een simpele bood-
schap samen te stellen.
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Extra’s
Je kunt woorden uit laten 
spreken, of ze kopiëren naar 
een andere app, bijv. naar 
een email of notitieblok. Ook 
kun je vanuit de app snel 
naar andere apps, zoals 
Maps of je agenda.

Sleutelvragen
Alle woorden zijn georgani-
seerd rondom vier sleutelvra-
gen: Wie, Waar, Wanneer en 
Hoe, elk met een eigen kleur 
voor extra herkenbaarheid.
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Woordzoeker
De zoeker biedt toegang tot 
meer dan 3000 woorden en 
zinsdelen.

Eerste resultaten evaluatie

Personalisatie
In Gespreksboek+ kan de 
inhoud gepersonaliseerd 
worden: tekst wijzigen, vol-
gorde aanpassen, bepaalde 
onderdelen uitschakelen, of 
eigen regels toevoegen.

Van het papieren Gespreksboek…
In de jaren '80 verscheen een ondersteunend communicatiemid-
del voor mensen die door afasie niet meer kunnen spreken en 
schrijven, maar nog wel kunnen lezen. Dit Gespreksboek (Ver-
schaeve, 1994) is een gestructureerd woordenboek waaruit de 
gebruiker woorden selecteert om een boodschap duidelijk te 
maken, al dan niet met hulp van een gesprekspartner. De inhoud 
is georganiseerd volgens ‘speech acts’ (zoals vragen en vertellen) 
en sleutelvragen (zoals wie, waar en hoe).

Naar Gespreksboek Lite en Gespreksboek+
Nu is er een digitale versie: De Gespreksboek App. Deze app is 
het resultaat van samenwerking tussen verschillende zorg- en 
onderzoeksinstellingen* en wordt momenteel uitvoerig getest. De 
eerste versie, Gespreksboek Lite, is reeds gratis beschikbaar op 
de App Store. Begin november komt er een uitgebreidere versie: 
Gespreksboek+. De feedback van eindgebruikers is gebruikt voor 
een aantal verbeteringen. Daarnaast kunnen gebruikers de inhoud 
aanpassen naar wens.  

1 2 3 4 5 6 7 (1 = helemaal niet, 7 = heel erg; n=5)

Hoe nuttig vindt u deze app?

Hoe waarschijnlijk is het dat u deze app in de
toekomst blijft gebruiken?

Hoe prettig vindt u de app in het gebruik?

Hoe tevreden bent u met de manier waarop de 
woorden en zinsdelen georganiseerd zijn?

Hoe tevreden bent u met de woordenschat?
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