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CoLUMN

WIj ZIjN DIGITAAL

Teamleider Dagbesteding mathijs 

moerland vertelt: ‘Via onze logopediste 

kwamen we voor het eerst in aanraking 

met deze multifunctionele computer. 

Zij gebruikte hem al om cliënten picto’s 

te leren en dacht dat het ook wel iets 

voor de dagbesteding zou kunnen 

zijn. De Acticomm biedt immers meer 

mogelijkheden dan alleen het tonen 

van afbeeldingen.’

ZELf BEPALEN

‘We zijn erg blij met de aanschaf van 

de Acticomm. De computer maakt het 

namelijk voor veel cliënten mogelijk 

om op een speelse manier mentaal 

uitgedaagd te worden. De beschikbare 

spelletjes zijn dan er dan ook voor veel 

niveaus.’ mathijs legt uit: ‘bij sommige 

spellen moet de cliënt bijvoorbeeld 

het scherm aanraken om een geluid te 

horen of een vorm te laten ontstaan. 

bij anderen moeten zij patronen 

herkennen en samenvoegen, of heel 

snel iets op het scherm aanraken. 

Voor wie lekker wil zingen, zit er ook 

een karaokemodule op. Ontspannen 

naar muziek luisteren kan natuurlijk 

ook. Daarnaast biedt de Acticomm ook 

de mogelijkheid om foto’s te bekijken 

die de familie heeft opgestuurd of van 

dingen die de interesse van de cliënt 

hebben. Cliënten kunnen met deze 

computer zelf aan ons laten zien wat 

zij interessant vinden en wat niet. 

Hij bevordert dus in zekere zin de 

communicatie.’ 

Dat computers alleen handig zijn voor mensen met een lichte beperking is 

sinds de komst van de Acticomm een veronderstelling. De dagbesteding in 

Oud-Beijerland van Zuidwester heeft eind vorig jaar voor het eerst kennis 

kunnen maken met de Acticomm computer en deze maakt sindsdien 

structureel onderdeel uit van de dagactiviteiten van een aantal cliënten. 

ACTIEF MET DE COMPUTER

SooNLIjk 

‘Voor iedere cliënt kunnen we 

een individueel programma aan 

mogelijkheden samenstellen. Het bied 

simpelweg talloze mogelijkheden. En 

wat ook erg praktisch is, is dat deze 

computer op een speciaal paneel is 

bevestigd, zodat hij ook voor mensen 

in een rolstoel goed bereikbaar en 

zichtbaar is.’ mathijs licht toe: ‘We 

zien cliënten echt opbloeien als 

ze met de computer bezig zijn. Zij 

moeten zelf in actie komen, waardoor 

ze ook meer bewegen. Daarom willen 

we voor volgend jaar een aantal 

Acticomm’s aanschaffen voor alle 

regio’s van Zuidwester. Ik weet zeker 

dat het daar ook een succes zal zijn.’

De Acticomm 

zet cliënten 

aan tot actie 

en b evordert 

een betere 

c ommunicatie.


