‘‘IK BEN DANKBAAR VOOR DE
ONTWIKKELING VAN DIT PROGRAMMA’’
ALS-PATIENT

De software is te
gebruiken op diverse
apparaten. Zoals
tablets en desktops.

KENMERKEN
• Snelle en betekenisvolle communicatie
• Mogelijkheid om zelf dialogen te schrijven voor cChats
• Vormgeving aan te passen aan uw wensen en behoeften
• Verschillende vormen van aansturing mogelijk, zoals oogbesturing
• Dialogen en stemmen in verschillende talen beschikbaar
• Groeiende bibliotheek met gestructureerde dialogen
• Communicatie mogelijk tussen apparaten op afstand

‘‘VOLLEDIGE COMMUNICATIE
MET MINDER INSPANNING’’

cChats

GEEFT MENSEN MET EEN
SPRAAKBEPERKING WEER EEN STEM

LOGOPEDIST ALS-TEAM

Wilt u cChats uitproberen of weten wat
MindAffect voor u kan betekenen? Bezoek
www.mindaffect.nl of stuur een e-mail naar
info@mindaffect.nl.

ERSATIE

NIEUWE CONV
MENU

en?
Wil je iets drink

‘‘COMMUNICEREN IN ZINNEN IS
VEEL SNELLER EN DUS EFFICIENTER
DAN LETTER VOOR LETTER’’
LOGOPEDIST ALS-TEAM

ffie

Ik wil graag ko

Voeg je eigen

zin toe...

Wil je er iets in?

Ik zal even koffie

zetten

MENU

NIEUWE CONVERSATIE

CCHATS OMVAT 3 MANIEREN VAN COMMUNNICATIE
• VOORAF GESTRUCTUREERDE DIALOGEN

Wil je iets te drinken?
Ik wil graag koffie

MENU

Download extra
dialogen via
store.mindaffect.nl.

• UITSPRAAK VAN ZELF GETYPTE ZINNEN

NIEUWE CONVERSATIE

• ZINNENLIJSTEN

Wil je iets te drinken?

cStore

Ik wil graag koffie

De vormgeving is aan te
passen aan uw eigen wensen
en de mogelijkheden van
uw apparaat.

Voeg je eigen zin toe...
Wil je er iets in?
Ik zal even koffie zetten
We hebben helaas geen koffie. Wil je iets anders?

Voeg je eigen zin toe...

Wil je er nog iets bij hebben?

Wil je er iets in?

Online
editor

cChats

Ik zal even koffie zetten

ACHTERGROND

CCHATS

DIALOGEN

Wanneer je niet of nauwelijks kunt praten wordt dagelijkse communicatie
met familie, vrienden en zorgverleners lastig. MindAffect ontwikkelde
cChats, waarmee twee personen een dialoog met elkaar voeren door
middel van het kiezen van vooraf gestructureerde zinnen. Door om de beurt
een zin te kiezen uit een aantal logisch opeenvolgende zinnen, ontstaat
snel een betekenisvolle dialoog.

De cChats applicatie is snel en doeltreffend en simuleert een natuurlijke
manier van converseren, ook voor gebruikers met beperkte fysieke
mogelijkheden. cChats ondersteunt gebruikers in dagelijkse communicatie
en maakt het daarnaast mogelijk om persoonlijke gesprekken te voeren
met vrienden en familie. Op deze manier probeert MindAffect een stukje
zelfstandigheid terug te geven aan mensen met spraakproblemen.

In de gebruiksvriendelijke editor worden dialogen geschreven door
vrijwilligers, experts en gebruikers van de applicatie. Bovendien kunnen
dialogen worden gepersonaliseerd of uitgebreid. Via de cStore kunnen
dialogen worden gedeeld en gedownload voor gebruik in cChats. De
ontwikkeling van cChats is gebaseerd op ervaringen van gebruikers en
geeft mensen met een spraakbeperking weer een stem.

