
Super enthousiast zifn de kinderen
van de Klim Op, nadat op initiatief
van Beo Logopedie het oogbestu-
ringsysteem op locatie gei'ntrodu-

ceerd wordt. Zoiets als dit hadden
ze nog niet eerder gedaan! Voor zich

zien zii een beeldscherm met een

soort kastje ervoor. Dit kastje scant
met infrarood Iicht de oogbewegin-
gen van het kind en reageert
daarop. De begeleider kan inste[[en
wetk programma gebruikt wordt, bif-

voorbeeld een spelletje als het
omdraaien van twee gelijke kaarten.

Het kind ziet een kaart van een

appel en pas als het kind kijkt naar

de andere (omgedraaide) kaart van

een appet, krijgt het die tweede
appel te zien; een soort rups die
de baan vorm geeft die het kind
met de ogen volgt of battetles die
uiteen spatten als het ernaar kijkt.

Bij Aveleijns kinderdqgcentrum De Klim Op in Enschede

wordt op proef gebruik gemaakt van een zogeheten

oogbesturingsysteem, een nieuw apporaat waarvan er
op dit moment in Nederland slechts twee in gebruik
zijn. Vijf weken lang mochten de kinderen van het
dogcentrum ervaren wot dit systeem brengt.

Zo bliiken er vele mogelijkheden te werken naar eventueel later gebruik
ziln, goed af te stellen op het niveau van een spraakcomputer met oog-
waarop het kind functioneert. Dit besturing, zoals sommige l<inderen
geldt voor het emotionele niveau, zutlen doen. Bif beide manieren van
maar ook is het apparaat aan te werken ziet de begeteiding resultaat
passen aan de [ichamelifke beper- bil de l<inderen.
l<ingen. Het apparaat kan in de
juiste houding worden gezet om de Een jongetje dat erg druk en onge-
ogen van het kind te vangen. concentreerd is, lul<t het toch om wat

langere moment van concentratie te
Het oogbesturingsapparaat kan laten zien. Een meisje met zeer
gebruikt wordt als snoezelapparaat, beperkt zicht en één oog kan er toch
maar ook ats hulpmiddel om toe te in slagen iets op het beeldscherm te

laten gebeuren, met veeI lachen als
gevolg. Een ander meisfe dat uiterst
beperkt is in haar fysieke mogetijk-
heden, lukt het om met haar ogen de

pianotoetsen op het beeldscherm'in
te drukken'. Zo is er bij veel van de

kinderen ineens meer zicht te l<rijgen

op wat eigentijl< de mogelijkheden
zif n met hun ogen, waar eerder niet
de juiste middelen voorhanden waren

om dit te toetsen. Onverwacht blijken

ze iets te kunnen dat niemand echt
voor zeker wist! De l<inderen zelf
worden er blii van, de begeteiding
en ouders trots. Na deze vijf weken

wordt besprol<en wat al dan niet
het vervolg binnen Aveleijn zou

kunnen zijn.
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