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Cerebrale parese
Cerebrale parese is een levenslange aandoening die van invloed is 
op het vermogen om te bewegen, het evenwicht te bewaren en de 
lichaamshouding aan te sturen. De ernst kan per persoon aanzienlijk 
verschillen, van verzwakking van een hand tot het volledige onvermogen 
om vrijwillig te bewegen. Cerebrale parese kan verder gepaard gaan met 
een verstandelijke beperking en/of spraakstoornis. Maar liefst 1 op de 
4 patiënten met cerebrale parese kan niet spreken. Cerebrale parese is de 
meest voorkomende lichamelijke beperking bij kinderen. Wereldwijd zijn 
er zo’n 17 miljoen mensen met cerebrale parese. De aandoening kan voor, 
tijdens en kort na de geboorte optreden.

Ga naar tobiidynavox.com voor meer informatie.



For more information about Tobii Dynavox and our solutions, please visit: tobiidynavox.com/pages/products

Tobii Dynavox ontwikkelt apparaten en software met oog- en touchbesturing 
voor mensen met een taal- of communicatiestoornis. Voor mensen met 
cerebrale parese raden we de volgende producten aan: 

Ondersteunende communicatietechnologie bij cerebrale parese 

Software

I-Series
Een praktisch 
communicatiehulpmiddel 
om met behulp van de ogen 
spraak te genereren en 
Windows te besturen. 

TD Pilot
Een communicatiehulpmiddel 
voor de iPad om met behulp 
van de ogen spraak te 
genereren en iPadOS te 
besturen. 

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

PCEye
Een flexibele oogbesturings-
oplossing waarmee je de 
computer kunt besturen, 
Windows kunt gebruiken 
en spelletjes kunt spelen – 
allemaal in één oogopslag. 

Communicator 5, TD Control, TD Snap, 
TD Browse, Gaze Viewer, Snap Scene.

TD Snap, TD Talk. Communicator 5, TD Control, TD Snap, 
Gaze Viewer, Snap Scene.

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene.

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

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.

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.

TD Browse
Een intuïtieve manier om het internet te gebruiken 
met oogbesturing op je I-series apparaat.

TD Control
Een manier om Windows met enkel de ogen te 
besturen via een I-Series- of PCEye-apparaat.

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


