
TD Talk en 
AssistiveTouch
Trainingskaarten



De TD Talk app laat u deelnemen aan 
persoonlijke conversaties.

AssistiveTouch geeft u toegang tot 
andere apps.
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Snelberichten 
Vooraf opgestelde 
berichten die 
onmiddellijk 
uitgesproken worden 
wanneer u ze selecteert.

Meer Snelberichten 
Open de pagina 
Snelberichten om uw 
Snelberichten uit te 
laten spreken of te 
bewerken.

Berichtenvenster 
Bekijk en bewerk de 
tekst die u hier zou 
willen zeggen.

Spreken 
Spreek de tekst uit in 
het Berichtenvenster u 
kan ook het uitspreken 
pauzeren en hervatten.

Wissen 
Wis alle tekst in het 
Berichtenvenster.

Zinsvoorspelling 
TD Talk leert van wat 
u typt en gebruikt 
die informatie om 
zinnen te voorspellen. 
De voorspelling 
is gebaseerd op 
frequentie en maakt 
communicatie sneller 
en persoonlijker.

Woord verwijderen 
Verwijdert het woord 
links van de cursor.

Woordvoorspelling 
Voorspelt automatisch 
woorden, gebaseerd op 
wat u tot nu toe getypt 
hebt.

Backspace 
Verwijdert het teken 
links van de cursor.

Taal Veranderen 
Schakelt tussen de 
talen die u spreekt.

TD Talk - Rondleiding

TD Talk is ontworpen voor snelle, face-to-face communicatie. Gebruik 
deze app wanneer u met anderen interactie hebt. 
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TD Talk - Rondleiding (vervolg)

1

Offscreenmenu 
Kijk onder de 
oogbesturing 
(eyetracker) om dit 
menu te tonen met 
Pauze/Hervatten, Meer, 
en AssistiveTouch.

AssistiveTouch 
Schakelaar 
Zet AssistiveTouch aan. 
Gebruik AssistiveTouch 
om naar het startscherm 
en al uw andere apps  
te gaan.

Meer 
Ga naar het Dashboard 
en Instellingen.

Pauze/Hervatten 
Oogbesturing 
Schakelknop om 
oogbesturing tijdelijk 
te pauzeren en te 
hervatten.
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TD Talk - Communicatietips

Deze tips kunnen je helpen om TD Talk met succes te gebruiken.

2

Tip Probeer het

Neem regelmatig een pauze van de 
oogbesturing.
Pauzeer de oogbesturing wanneer u 
niet aan het praten bent en ga er mee 
door wanneer u klaar bent om te praten.

Kijk onder de oogbesturing 
(eyetracker) om het offscreenmenu 
te openen.

Selecteer Pauze. Oogbesturing is 
gepauzeerd.

Herhaal de stappen hierboven om 
oogbesturing te hervatten.

Bewerk berichten direct in het 
Berichtenvenster.  
Corrigeer, verwijder, of voeg 
woorden toe, waar dan ook in het 
Berichtenvenster met behulp van het 
Menu Bewerken.

Kijk naar de plaats in de zin waar u 
iets wilt bewerken. Er verschijnt een 
onderstreping onder het woord en 
dan verschijnt het Menu Bewerken. 

Wanneer een woord is gemarkeerd, 
kunt u het volgende doen:

Het woord vervangen.
Selecteer één van de voorspelde 
woorden of type letters.

Verwijder het woord.
Selecteer backspace.

Verplaats de cursor.
Gebruik de pijltus naar links en 
rechts in het Menu Bewerken 
om de cursor te verplaatsen, en 
vervolgens typt u om tekst in te 
voegen.

Selecteer X om het Menu 
Bewerken te sluiten.
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TD Talk - Communicatietips (vervolg)

2

Tip Probeer het

Gebruik alleen interpunctie en 
hoofdletters wanneer het uw 
boodschap verbetert.  
Punten en hoofdletters kosten tijd 
en moeite om te typen. Ze maken 
geen verschil in hoe uw bericht wordt 
uitgesproken tenzij de punten zinnen in 
een paragraaf scheiden.

 • Gebruik ? of ! om uw bericht als een 
vraag of uitroep te laten klinken.

 • Komma’s zorgen voor een pauze in 
een zin. Gebruik komma’s voor nadruk 
en snelheidsbepaling.

 • Hoofdletters voegen visuele impact 
toe, maar veranderen niet hoe een 
woord wordt uitgesproken. TD Talk 
maakt automatisch van de eerste 
letter in een zin een hoofdletter 
voor u. Voor het overige, type geen 
hoofdletters tenzij iemand uw bericht 
leest.

Benut woordvoorspelling. 
Woordvoorspelling leert van wat u typt 
en kan uw communicatie versnellen.

Wanneer u een woord begint 
te typen, kijk dan naar de 
woordvoorspellingsknoppen om 
te zien of het woord dat u wilt er 
tussen staat.

Herhaal dit elke 2 - 3 letters.

Als u merkt dat u per ongeluk 
een woord selecteert terwijl u de 
voorspelde woorden aan het lezen 
bent, verhoog dan de dwelltijd voor 
woordvoorspelling in TD Talk > 
Instellingen > Toetsenbord.
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TD Talk - Communicatietips (vervolg)

Tip Probeer het

Type zoals u praat.  
Gesproken taal verschilt van de meer 
formele grammatica van geschreven 
taal. Gebruik gedeelten van zinnen en 
informele grammatica die uw spreken 
weerspiegelen.

 • “Wilt u gaan?

 • “Ik zou het kunnen, maar nee bedankt.”

 • “Volgende keer.”

Gebruik zinsvoorspelling.  
Zinsvoorspelling leert hoe u woorden 
samenvoegt en voorspelt wat u wilt 
zeggen op basis van frequentie van 
gebruik. Hoe meer u spreekt met TD 
Talk, hoe beter de zinsvoorspelling 
wordt zodat u sneller en gemakkelijker 
kan zeggen wat u wilt.

Kijk naar het Berichtenvenster 
na elke woord of na elke twee 
woorden om te zien of TD Talk een 
zin heeft voorspeld.

Als de voorspelde zin is wat u wilt, 
fixeer dan uw blik op het laatste 
woord van de voorspelling om het te 
voorspellen.

Als de voorspelde zin niet is wat u 
wilt, ga dan door met typen.
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Tip Probeer het

Snelberichten zijn vaak de snelste 
manier van communicatie. 
Gebruik deze aanpasbare berichten 
om onmiddellijke behoeften te uiten, 
om de conversatie gaande te houden, 
en om van te voren voor te bereiden 
wat u wilt zeggen in gelegenheden 
zoals doktersbezoek, presentaties, en 
familiebijeenkomsten.  

Selecteer Meer Snelberichten, en 
dan Snelberichten bewerken.

Selecteer het Snelbericht dat u wilt 
bewerken en type uw bericht met 
het toetsenbord. 

Selecteer Bewaren en ga terug naar 
uw belangrijkste toetsenbord.

Gun uzelf de tijd om te leren.  
Oogbesturing is een vaardigheid. 
Communiceren met TD Talk zal steeds 
automatischer gaan in de loop van de 
tijd. 

Verfijn uw oogbesturing door het 
bijstellen van instellingen terwijl uw 
vaardigheden zich ontwikkelen in de 
loop der tijd.

Gebruik de oefenideeën in de 
volgende sectie om u te richten op 
individuele vaardigheden.
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TD Talk - Oefenideeën

Oefen het pauzeren en hervatten van oogbesturing.  
Kijk onder de oogbesturing om het offscreenmenu te openen, selecteer dan de knop 
om Pauze Oogbesturing mee aan en uit te zetten. Herhaal dezelfde stappen om 
oogbesturing te hervatten. Probeer het een paar keer.

Type zoals u praat.
De zinnen hieronder zouden 
gebruikt kunnen worden in formele 
geschreven communicatie. Hoe zou u 
ze in informeel gesproken conversatie 
zeggen?

 • Laten we vandaag wat tijd uittrekken 
om over financiën te praten.

 • Ik wens u het beste.

 • Ik hoop dat het u de afgelopen 
maanden goed vergaan is

Denk na over zinnen die u vaak gebruikt 
in conversaties. De voorbeelden hieronder 
kunnen u wellicht helpen om er een aantal 
te identificeren. Type ze in TD Talk. 
Uitroep 
Geen denken aan! Dat is interessant. Is dat 
zo?!
Vulwoorden of vulzinnen 
…zoals…, um..., Ik bedoel, weet u, …als u 
me kan volgen, …en wat dan ook.
Regionale woorden en zinnen 
Het is snikheet. Komen jullie? Maak de 
tafel aan kant.

Experimenteer met interpunctie en hoofdletters.  
Type de volgende zinnen en luister naar het verschil tussen met en zonder 
interpunctie en hoofdletters. Deze activiteit zal u helpen om op te merken wanneer 
het de moeite waard is om interpunctie en hoofdletters toe te voegen, en wanneer u 
dat achterwege kan laten om tijd uit te sparen. 

Optie 1 Optie 2

1 Ik zal een overhemd, spijkerbroek, 
een een jack dragen.

Ik zal een overhemd spijkerbroek 
een een jack dragen

2 Mag ik het hebben? Mag ik het hebben

3 Dat is Jane daar. Dat is Jane, daar.

4 Wauw! Dat is verbazingwekkend! Wauw, dat is verbazingwekkend

5 Ik vind het lekker maar hij niet. Ik vind het lekker, maar, hij niet.
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TD Talk - Oefenideeën (vervolg)

Probeer woorden te bewerken in het Berichtenvenster  
Type een zin in met expres een fout (spellingsfout, een woord toevoegen, of 
weglaten). Bewerk de fout door te kijken naar het woord in het Berichtenvenster.

Spaar tijd uit met woordvoorspelling.  
Type “Ik moet naar het restaurant morgenochtend” zonder woordvoorspelling. Type 
dan de zin nog eens met behulp van woordvoorspelling. Vergelijk de tijd en moeite die 
het kost.

Probeer zinsvoorspelling te gebruiken.  
Type één van de zinnen hieronder en spreek ze dan vijf keer hardop uit met TD Talk. 
Dit zal de zin toevoegen aan uw zinnenverzameling. Maak het Berichtenvenster leeg, 
en begin dan dezelfde zin nog eens te typen. U zult zien dat de zin voor u voorspeld is. 
Kijk naar het laatste woord in de voorspelde zin om het te selecteren, en spreek het 
dan uit.

 • Mijn naam is (u naam).

 • Mijn adres is (u adres).

 • [Persoon’s naam] is mijn [type relatie].

 • Ik werk (of werkte) bij [werkgever] als een [functiebenaming].

 • Ik gebruik dit apparaat om te communiceren en ik begrijp alles wat u zegt.

Gebruik en Bewerk Snelberichten. 
Vind Snelberichten die u zou kunnen 
gebruiken in de volgende scenario’s.

 • Wanneer iemand een mop vertelt.

 • Als iemand vraagt of u een film goed 
vond of een tv-show.

 • Wanneer u iets direct nodig hebt.

 • Als iemand begint te praten terwijl u 
nog een bericht aan het typen bent.

 • Wanneer u meer informatie wilt 
tijdens een interactie.

Bewerk een Snelbericht gebaseerd op wat 
u zou zeggen in onderstaande situaties.

 • Deel zorgen of stel vragen op voor uw 
dokter of therapeut.

 • Vertel een vriend of familielid wat u 
gedaan heeft de laatste tijd. 

 • Geef instructies aan uw verzorger.
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AssistiveTouch-knop 
Opent het Menu AssistiveTouch. Het menu 
met de AssistiveTouch-knoppen zweeft 
boven andere scherminhoud en kan naar 
behoefte worden verplaatst.

Menu AssistiveTouch 
Navigatietools die te gebruiken zijn met oogbesturing 
die u laten tikken, vegen, het volume aanpassen, 
schakelen tussen apps, en meer, met behulp van  
uw ogen.

Rondleiding

AssistiveTouch - Apps gebruiken

Wanneer u klaar bent om zich buiten TD Talk te begeven, zal u 
AssistiveTouch gebruiken om naar andere apps te gaan op uw iPad. 
De AssistiveTouch oogbesturingsinstellingen en -gedragingen zijn 
verschillend van die in TD Talk, dus u moet aanpassingen maken in de 
iPadOS Instellingen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u kijkt naar de Verfijning Oogbesturingskaarten 
als u moeite heeft met het gebruik van AssistiveTouch.

Schakel naar AssistiveTouch van TD Talk.  
U zult AssistiveTouch gebruiken om u buiten TD Talk te begeven. Het 
zal automatisch uitschakelen wanneer u TD Talk weer opent.

 • Van het TD Talk toetsenbord kijkt u onder de oogbesturing om het 
offscreenmenu te openen, en dan selecteert u de AssistiveTouch 
schakelaar. De aanwijzer (grijze cirkel) zal op het scherm verschijnen 
en uw blik volgen.

 • Kijk naar de menuknop AssistiveTouch totdat het Menu 
AssistiveTouch opent.

 • Kijk naar de Startpagina in het Menu AssistiveTouch totdat de 
Startpagina verschijnt.

1

AssistiveTouch 
aan/uit

Menu 
AssistiveTouch.



Neem een pauze wanneer dit nodig is.  
Pauzeer de oogbesturing om te lezen of uit te rusten, en hervat dan weer de 
oogbesturing wanneer u wilt.
 • Kijk naar de AssistiveTouch menuknop om het Menu AssistiveTouch 
te openen.
 • Kijk naar Pauzeren om te pauzeren.
 • Herhaal de stappen hierboven om oogbesturing te hervatten.

Het gebruik van iPad met uw ogen.
 • Tikken en scrollen zijn beschikbaar in het menu AssistiveTouch en zichtbaar bij het 
openen. Andere aanrakingsacties zoals Houden en Slepen, Lang Indrukken, en 
Dubbeltikken kunt u vinden onder Aangepast in het Menu AssistiveTouch.
 • Om te scrollen selecteert u de menuknop AssistiveTouch, dan Scrol, en de 
scrolrichting. Plaats vervolgens uw aanwijzer in het gebied van het scherm waar u wilt 
scrollen. 
 • AssistiveTouch valt terug op Tikken nadat u een andere actie doet zoals pauzeren of 
scrollen. U kunt de actie waar het op terugvalt veranderen of helemaal verwijderen 
in iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > AssistiveTouch > 
Terugvalacite.

Verplaats de AssistiveTouch-knop.  
U moet misschien de AssistiveTouch-knop rond het scherm verplaatsen om ervoor te 
zorgen dat het niet in de weg zit. Selecteer Verplaats menu in het Menu AssistiveTouch, 
houd dan uw blik op het scherm waar u de menuknop AssistiveTouch wilt hebben.
Kies de juiste apps.  
Vraag u zelf de volgende vragen wanneer u erover denkt om apps te gebruiken met 
oogbesturing. 
 • Heeft u de vaardigheden (bv. Tikken, Scrollen, Lang Indrukken) die nodig zijn om de 
app te gebruiken?
 • Als u niet de benodigde vaardigheden heeft, is de app dan een goede manier om die 
vaardigheden te oefenen en op te bouwen? 
 • Is de app zeer interessant? Wanneer u gemotiveerd bent zult u waarschijnlijk harder 
werken en langer doorgaan wanneer u moeilijke apps probeert te gebruiken met 
behulp van oogbesturing.
 • Zijn er instellingen in iPadOS of TD CoPilot die u kunnen helpen om de app 
toegankelijker te maken met oogbesturing? Zie de Verfijning Oogbesturingskaarten 
voor meer informatie.
 • Kunt u instellingen configureren binnen de app om uw huidige vaardigheden tegemoet 
te komen? Dit kan gaan om het overschakelen van portret naar landschap, het wijzigen 
van de responstijd of time-outinstellingen in spellen, het vervangen van complexe 
taken (selecteren en slepen) door meer eenvoudige (selecteren), of het weergeven van 
minder keuzemogelijkheden op het scherm.
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AssistiveTouch - Oefenideeën

6

Oefenidee Probeer het

Zet AssistiveTouch aan van TD Talk. 

Oefen het navigeren 
tussen TD Talk en het 
Beginscherm met behulp 
van AssistiveTouch.

Kijk in TD Talk onder de 
oogbesturing om het 
offscreenmenu te openen. 

Selecteer AssistiveTouch.

Selecteer de menuknop 
AssistiveTouch, en dan het 
Beginscherm.

Neem een pauze met behulp van 
Pauze/Hervatten.

Doe tijdelijk de selectie 
met behulp van 
oogbesturing uit zodat 
u kan lezen, een video 
kan bekijken of gewoon 
relaxen.

Selecteer de menuknop 
AssistiveTouch, en dan Pauze.

Kijk rond op het scherm en 
merk op dat Dwell-selectie staat 
uitgeschakeld.

Selecteer de menuknop 
AssistiveTouch, en dan Dwell 
Hervatten.

Scroll met uw ogen.

U kunt uw ogen 
gebruiken om te scrollen 
in webpagina’s, menu’s, 
lijsten, apps en nog meer. 
Volg de stappen die rechts 
getoond worden om te 
proberen in de iPadOS 
Instellingen app te scrollen.

Selecteer iPadOS Instellingen.

Selecteer de menuknop 
AssistiveTouch, dan Scrol, en Scrol 
naar Beneden.

Selecteer in het iPadOS 
Instellingenvenster om naar 
beneden te scrollen door de 
instellingen.

Opmerking: AssistiveTouch 
valt terug op Tikken nadat u iets 
anders doet, zoals scrollen. Als 
u weer wilt scrollen herhaalt u 
stappen 2 en 3 van hierboven.
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AssistiveTouch - Oefenideeën (vervolg)

6

Oefenidee Probeer het

Verplaats de menuknop 
AssistiveTouch.

Soms zal de menuknop 
AssistiveTouch in de weg 
zitten. u kan de menuknop 
AssistiveTouch altijd 
verplaatsen!

Selecteer de menuknop 
AssistiveTouch, en dan het Menu 
Verplaatsen.

Kijk naar de plaats op het 
scherm waar u de menuknop 
AssistiveTouch zou willen hebben. 

Houd uw blik vast gedurende 
de dwelltijd om de menuknop 
AssistiveTouch daar neer te zetten.

Probeer de App-schakelaar.

De snelste manier van 
navigeren tussen apps die 
op uw TD Pilot draaien is 
om de App-schakelaar te 
gebruiken.

Selecteer de menuknop 
AssistiveTouch, en dan de App-
schakelaar. 

U zult alle apps zien die momenteel 
op uw TD Pilot actief zijn. Selecteer 
een app om er naar toe te gaan.

Opmerking: Als u de app waar 
u naar zoekt niet ziet in de App-
schakelaar, dan is die app op 
dat moment niet actief. Ga naar 
het Beginscherm en selecteer 
de icoon van de app om het te 
lanceren.
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Montage en plaatsing

Controleer altijd of er een goede basis is om te plaatsen.  
Voordat u aanvullende probleemoplossing doet, begin met het opnieuw positioneren en 
kalibreren, elke keer en altijd. De meeste oogbesturingsproblemen worden opgelost of 
verbeterd gedurende deze twee cruciale stappen.

 • Bril op en schoonmaken, indien nodig.

 • Plaats het toestel zo dat de persoon in zijn comfortabele positie zit. Gebruik Track 
Status om te controleren op correcte positionering. 

 • De TD Pilot moet op ooghoogte gepositioneerd worden. De meeste gebruikers, 
wanneer ze aan een tafel of bureau zitten, zullen de TD Pilot hoger moeten hebben dan 
het oppervlakte van de tafel. 

 • Kalibreer opnieuw om rekening te houden met de veranderingen die zich in de loop 
van de dag voordoen in omgevingslicht, lichaamshouding, vermoeidheid en oogreactie 
(mogelijk als gevolg van medicatie of droogte). 

Opmerking: Om Track Status te openen, opent u TD CoPilot van het 
Beginscherm of vraag u een partner om op de knop Track Status te drukken 
links van het Partnervenster op de achterkant van het TD Pilot apparaat.
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Verfijning Oogbesturing

Kijk naar de volgende problemen. Probeer één of meer van de 
oplossingen. Soms helpt een combinatie van oplossingen. 

Probleem Oplossingen

De 
oogbesturing 
detecteert de 
ogen niet.

 • Controleer of de TD Pilot is opgeladen en aanstaat.
 • Zorg ervoor dat AssistiveTouch is ingeschakeld (volg de setup 

procedure in de TD Pilot Introductiehandleiding).
 • Controleer dat de kabel die het TD Pilot apparaat verbindt met 

de iPad er goed stevig in zit.
 • Controleer de positie van het apparaat en de persoon.
 • Bekijk de informatie over reflectie van brillen.

De 
accuratesse is 
niet goed.

 • Controleer de positie van het apparaat en de persoon, en 
kalibreer dan opnieuw.

 • Bekijk de oplossingen voor de problemen die hieronder staan. 
Er kunnen meer oplossingen van toepassing zijn.

De 
accuratesse 
wordt slechter 
in de loop van 
de tijd.

 • Opnieuw kalibreren. Denk eraan om de positionering te 
controleren voordat u opnieuw gaat kalibreren.

 • Kijk weg of doe uw ogen dicht voor een moment om u 
opnieuw te focussen.

 • Verminder de helderheid van het scherm: 
iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid

 • Vergroot de tekstgrootte om tekstgebaseerde doelen groter te 
maken: 
iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid > Tekstgrootte

 • Zie “Vermoeide of droge ogen” hieronder.

Reflectie van 
de bril lijkt te 
storen.

 • Maak de bril schoon.
 • Limiteer of elimineer het licht dat van achter de gebruiker komt.
 • Als de gebruiker multifocale lenzen draagt, kunt u proberen 

het apparaat zo te plaatsen dat het deel van de lens dat voor 
computergebruik is bedoeld, optimaal wordt benut.
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Probleem Oplossingen

De aanwijzer 
reageert traag.

 • Verhoog de instelling van de aanraakgevoeligheid: 
TD CoPilot > Instellingen > AssistiveTouch

Moeite bij het 
lang genoeg 
fixeren.

 • Verkorten Dwelltijd: 
TD Talk > Instellingen > Toetsenbord
TD Talk > Instellingen > Activering
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > 
AssistiveTouch > Seconden stilhoudbediening

 • Verhogen Bewegingstolerantie: 
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > 
AssistiveTouch

 • Verminder de instelling van de responsiviteit: 
TD CoPilot > Instellingen > AssistiveTouch

Selecties 
vinden te snel 
of per ongeluk 
plaats.

 • Verleng de dwelltijd in TD Talk en/of AssistiveTouch. 
TD Talk > Instellingen > Toetsenbord
TD Talk > Instellingen > Activering
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > 
AssistiveTouch > Seconden Dwelltijd

 • Verlagen Bewegingstolerantie: 
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > 
AssistiveTouch

De aanwijzer 
is springerig 
of verschuift.

 • Verminder de instelling van de aanraakgevoeligheid: 
TD CoPilot > Instellingen > AssistiveTouch

 • Verwijder de kleur van de Aanwijzer:  
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid> Aanwijzerbediening 
> Kleur

 • Pas de grootte van de Aanwijzer aan:  
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > 
Aanwijzerbediening

Kan de 
Aanwijzer niet 
zien

 • Wijzig de grootte en kleur van de Aanwijzer om het meer te  
laten opvallen: 
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanwijzerbediening

Verfijning Oogbesturing (vervolg)
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Probleem Oplossingen

Menuknop 
AssistiveTouch 
zit in de weg of 
leidt af.

 • Verplaats de menuknop AssistiveTouch op het scherm.
 • Verminder de ondoorzichtigheid van de menuknop 

AssistiveTouch.wanneer die niet in gebruik is: 
iPadOS Instellingen  > Toegankelijkheid > Aanraken > 
AssistiveTouch

Gevoel van 
wagenziekte.

 • Verminder de helderheid van het scherm: 
iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid

 • Verwijder de kleur van de Aanwijzer:  
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > 
Aanwijzerbediening

 • Schakel de instelling Verminder de Beweging aan: 
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging

 • Schakel de instelling ‘Geef voorkeur aan Gebruik 
vervagingen’ aan:  
iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging

Vermoeide of 
droge ogen.

 • Neem pauzes.
 • Verminder de Helderheid:  

iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid
 • Verminder de tekstgrootte: 

iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid > 
Tekstgrootte

 • Raadpleeg een arts.

De ogen 
bewegen 
niet samen 
(strabismus).

 • Identificeer het beste oog en kalibreer alleen voor dat oog.
 • Raadpleeg een arts.

Onvrijwillige 
oogbewegingen 
(nystagmus).

 • Positioneer het apparaat opnieuw om te zien of er een 
gebied in het gezichtsveld is waar de nystamoïde beweging 
vermindert.

Verfijning Oogbesturing (vervolg)
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Veelgestelde vragen

Kan ik AssistiveTouch gebruiken in TD Talk? 
Het korte antwoord is dat u dat kunt, maar dat u het niet nodig heeft. De knoppen in TD 
Talk zijn net magneten. Wanneer uw blik beweegt naar een knop in TD Talk, trekt het de 
aanwijzer naar de knop toe. Dit helpt u om preciezer te zijn en vermindert uw inspanning. 
Doe AssistiveTouch aan wanneer u TD Talk wilt verlaten om andere apps te gebruiken.

Ik heb moeite met oogbesturing. Wat kan ik doen? 
Er zijn meerdere opties die u helpen om uw oogbesturing te verbeteren.

 • Kijk nog eens naar de informatie over de Verfijning Oogbesturingskaarten. Probeer 
eerst opnieuw te positioneren en kalibreren voordat u begint met het wijzigen van 
instellingen.

 • Zie de bronnen op de achterkant van deze kaart.

 • Neem contact op met de therapeut of organisatie die u geholpen heeft om dit apparaat 
te krijgen.

Hoe werkt TD Talks zinsvoorspelling?
TD Talks zinsvoorspelling is gebaseerd op frequentie. Zinnen die u verschillende keren 
heeft gezegd worden voorspeld wanneer u begint met het typen van het begin van de 
zin. Het geeft de voorkeur aan deelzinnen (bv. Ik ga, Wat wil u) boven volledige zinnen 
(bv. Ik ga naar de winkel. Wat wil u in uw koffie?) omdat die in meer situaties worden 
gebruikt en u ze niet zo vaak hoeft te bewerken.
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Aanvullende bronnen

TD Talk 
Ondersteuningscentrum

qrco.de/TDTalkHelp

TD Gemeenschap

qrco.de/TDFB

Tobii Dynavox-
leercentrum  
(alleen in het Engels)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

tobiidynavox.com

Apple

apple.com/nl/accessibility

Scan de Qr-codes of gebruik de links:

Documentatie

TD CoPilot > Instellingen 
> Hulp

Neem contact op met 
uw lokale Tobii Dynavox-
vertegenwoordiger voor 
technische ondersteuning.

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

TD Pilot 
Gebruikershandleiding

qrco.de/PilotDocs

http://qrco.de/TDTalkHelp
http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://tobiidynavox.com
http://apple.com/nl/accessibility
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/PilotDocs

