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Autisme
Autisme is een levenslang aanwezige ontwikkelingsstoornis, 
gekenmerkt door blijvende afwijkingen op het gebied van communicatie, 
interpersoonlijke relaties en sociaal contact. De uitingsvormen kunnen 
breed variëren. Sommige mensen met autisme spreken niet of op een 
afwijkende manier, vinden het moeilijk om non-verbale communicatie 
te begrijpen of worden door de dynamiek van een gesprek van de wijs 
gebracht. Mensen met autisme vallen soms terug op schreeuwen, duwen 
of weglopen doordat ze gefrustreerd raken als het communiceren niet lukt. 
Dergelijk gedrag kan een obstakel vormen bij de dagelijkse activiteiten 
en kan ook de directe betrokkenen voor een uitdaging stellen. Wereldwijd 
hebben ongeveer 75 miljoen mensen autisme. De kenmerken verschijnen 
vaak voor het eerst rond het tweede of derde levensjaar.

Ga naar tobiidynavox.com voor meer informatie.



Ga naar tobiidynavox.com/pages/products voor meer informatie over Tobii Dynavox en onze oplossingen.

Tobii Dynavox ontwikkelt touchapparaten en software voor mensen met een taal- of 
communicatiestoornis. Voor mensen met autisme raden we de volgende producten aan: 

Ondersteunende communicatietechnologie bij autisme

SC Tablet
Een communicatiehulpmiddel met 
touchscreen voor de iPad. Wordt standaard 
geleverd met effectieve OC-apps. 

TD I-110
en praktisch communicatiehulpmiddel 
met touchscreen. Wordt standaard 
geleverd met een effectieve OC-app.

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene. TD Snap, TD Talk, Snap Scene Lite. 

Software

TD Snap
OC-software die met symbolen werkt. Je hebt 
keuze uit allerlei oplossingen, waaronder een 
paginaset met tekst, en andere hulpmiddelen. 

TD Talk
Een eenvoudige app om tekst in spraak om te 
zetten, zodat je met enkel je handen of ogen een 
natuurlijk gesprek kunt voeren. 

Boardmaker 7
Een effectief hulpmiddel, afgestemd op het 
speciaal onderwijs. Leerkrachten en behandelaars 
kunnen er dankzij de ruim 50.000 communicatieve 
symbolen uniek en op symbolen gebaseerd 
materiaal mee maken. 

Snap Scene
Een scènematige app voor taalverwerving 
waarmee alledaagse aangelegenheden tot 
leermomenten kunnen worden gemaakt. 

Communicator 5
Een volledige OC-oplossing die is bedoeld om 
mensen met een taalstoornis efficiënter te laten 
communiceren. 


