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Spraakmakend

KMD maakt mensen met  
een functiebeperking  

zelfstandiger



De cliënt als centrale factor
Je kunt niet of niet zo goed praten.  
Door je motoriek lukt het niet goed om 
een computer te bedienen. Je mobiliteit 
beperkt je bij het doen van voor de hand 
liggende handelingen. Kenmerk van 
jouw persoonlijkheid is dat je wel wilt, 
maar niet kunt. De beschikking hebben 
over een hulpmiddel staat hoog op je 
verlanglijst, zodat je in staat bent te 
doen wat je wilt.



Als spraak of functies wegvallen, is het vaak lastig om goed aan te kunnen 

geven wat je precies voelt of bedoelt. Het gevolg is onbegrip en frustratie.  

KMD biedt oplossingen voor veel functiebeperkingen. KMD levert hulpmiddelen 

die ondersteunen bij communicatie, computergebruik en omgevingsbesturing. 

Daarnaast heeft KMD software ontwikkeld die ouders, begeleiders en 

 therapeuten in staat stelt om via een willekeurige PC hulpmiddelen te  

voorzien van scherminrichtingen, afgestemd op de gebruiker.

Doelstelling KMD 

KMD is al meer dan 25 jaar actief in de ontwikkeling van communicatie

hulpmiddelen. De doelstelling van KMD is om voor mensen met een 

 functiebeperking hulpmiddelen aan te bieden, die een bijdrage leveren aan 

een beter en zelfstandiger leven. 



Advies
U overweegt de aanschaf van een hulpmiddel.  
De ervaren adviseurs van KMD staan de gebruiker 
in het hele (advies)proces bij, vanaf het eerste 
contact tot en met de nazorg. Samen met de 
gebruiker, directe omgeving en begeleiding gaat 
KMD op zoek naar het hulpmiddel dat het beste 
past. Er wordt in het uitgebreide assortiment 
gezocht naar de meest geëigende oplossing, die 
over het algemeen direct kan worden uitgepro
beerd. Zo kan worden vast gesteld of de gekozen 
oplossing voldoet of dat er aanpassingen nodig 
zijn om het hulpmiddel beter aan te laten sluiten 
op de situatie van de gebruiker. KMD realiseert 
maatwerkoplossingen, zowel in elektronica als in 
software. De ervaring leert, dat kleine aanpas
singen voor de gebruiker een wereld van verschil 
maken. Kortom, uw KMD adviseur brengt uw 
vraagstelling in kaart.

Specials
Het uitgangspunt van KMD is: alles is mogelijk.  
Als een oplossing uit ons assortiment, al dan niet 
aangepast, niet blijkt te voldoen, gaan de specia
listen van Research en Development er eens extra 
voor zitten. Zij doen er alles aan om een product te 
realiseren dat wel voldoet. 

Opbouw
Om het gewenste doel te bereiken is de positie van 
een hulpmiddel van doorslaggevend belang.  
Vaak wordt een hulpmiddel op een rolstoel, 
rollator, bed of tafel gemonteerd. 

Dit vereist maatwerk en daarbij speelt de KMD 
afdeling Mechanica een grote rol. Samen met de 
cliënt wordt de optimale situatie besproken.  
De specialisten werken dit uit en dragen zorg voor 
de opbouw, die is afgestemd op de situatie van de 
gebruiker. Oplossingen kunnen variëren van een 
speciale behuizing voor een schakelaar tot een 
hoogwaardige hulpmiddelinbouw, die de cliënt 
zelf elektrisch in het werkblad op en neer kan laten 
bewegen. 



Zorgverzekeraar
Bij de aanschaf van hulpmiddelen krijgt u in de 
meeste gevallen te maken met een zorgverzekeraar 
of zorgkantoor.  De KMD adviseur begeleidt u bij 
het aanvraagtraject of verzorgt dit in zijn geheel. 
Zodra er goedkeuring van de verzekeraar of het 
zorgkantoor is, kan het hulpmiddel met de eventuele 
opbouw worden geleverd. 

Aflevering
De KMD productspecialisten leveren het hulp middel 
bij u af. Zij nemen het implementatietraject voor 
hun rekening, waardoor een optimale ingebruik
name is gegarandeerd. In de KMD instructiesessies 
en cursussen worden begeleiders en therapeuten 
opgeleid om hulpmiddelen optimaal te kunnen 
inzetten. Op basis van de ervaringen van  
begeleiders en therapeuten worden door heel 
Nederland maatwerkcursussen verzorgd.

Service
KMD stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het 
hulpmiddel. Toch kan een hulpmiddel defect raken. 
De KMD serviceafdeling is ingericht om snel voor 
reparatie te zorgen. Lukt dat niet snel genoeg dan 
wordt een vervangend hulpmiddel aangeboden. 
Soft en hardware kunnen op afstand worden 
overgenomen. Dat stelt de serviceafdeling in staat 

veel reparaties uitermate snel uit te voeren. 
Snelheid en milieuvriendelijkheid, ook daar gaat 
KMD voor. 
Natuurlijk bent u, op afspraak, ook van harte 
welkom bij ons bedrijf in Duiven.

Ik kan 
het zelf



Productontwikkeling
De afdeling Research en Development besteedt veel 
tijd aan de ontwikkeling van hulpmiddelen.  
Met de praktijkervaringen van onder andere 
revalidatiecentra, worden hulpmiddelen voort
durend verbeterd. Nieuw bedachte mogelijkheden 
worden geïmplementeerd in de hulpmiddelen die 
cliënten al ter beschikking hebben.  

De ideeën uit de praktijk hebben al meer dan eens 
geleid tot compleet nieuwe hulpmiddelen.

Hardware
Een voorbeeld is de KMD joystick. Bestaande 
joysticks boden geen oplossing. KMD ontwikkelde 
een robuuste, onverwoestbare joystick, eenvoudig 
in gebruik en met grote mogelijk heden. Alle KMD 
producten kenmerken zich doordat ze robuust en 
uitermate betrouwbaar zijn. 

Software
Een tweede voorbeeld is de ontwikkeling van KMD 
Create. Met dit eenvoudig te gebruiken computer
programma kunnen therapeuten en begeleiders 
zelf de voor de gebruiker specifieke symbolen 
plaatsen en functies toekennen. U kunt spraak 
toevoegen met behulp van KMD Create in het 
communicatiehulpmiddel. Door de automatische 
centrale opslag van uw werkzaamheden bent u 
nooit meer bladen, spraak of andere belangrijke 
gegevens kwijt.



Het assortiment communicatiehulpmiddelen 
loopt uiteen van eenvoudige statische spraak-
knoppen voor één te herhalen tekst tot complete 
dynamische spraakcomputers. Door de breedte 
van het assortiment kan voor vrijwel iedere vorm 
van spraakbeperking een oplossing worden 
geboden.

Statische communicatiehulpmiddelen
Bij statische communicatiehulpmiddelen worden 
opgenomen boodschappen op één of meerdere 
vaste communicatiebladen vastgelegd.  
De gebruiker speelt een boodschap af door op een 
knop te drukken. De gebruiker kan uitsluitend 
boodschappen overbrengen die op het blad van 
het toestel worden weergegeven.

Eén-knop-bediening 
De eenvoudigste communicatiehulpmiddelen zijn 
de éénknopsystemen, zoals de BIGmack en de 
Talking Buddy. Met dit soort hulpmiddelen wordt 
een opgenomen gesproken boodschap door 
middel van een druk op de knop afgespeeld. Op de 
GoTalk kunnen meerdere boodschappen worden 
voorgeprogrammeerd. De gebruiker of de familie/
begeleider kan aan deze boodschappen zelf
gekozen plaatjes koppelen. Het kiezen van de 
gewenste boodschap wordt dan heel eenvoudig.

Tekst naar spraak omzetten 
Kan de gebruiker spellen, dan biedt de Dubby II 
uitkomst. Dit hulpmiddel zet tekst om naar spraak. 
De gebruiker typt zelf een boodschap in en laat 
deze door de Dubby II uitspreken. Een redelijke 
handfunctie is gewenst. De Dubby II toont de 
 getypte tekst op het scherm. De lettergrootte 
is aan te passen, waardoor het hulpmiddel ook 
geschikt is voor mensen met een beperkte visus. 
De Dubby II is uitgerust met woordvoorspelling en 
kent de  mogelijkheid om veel gebruikte woorden 
op te slaan voor snellere communicatie.

GoTalk 9

Dubby II

Communicatie

Ik kan de knoppen 
bedienen



Nieuwe generatie: Tekst naar spraak 
omzetten 
De nieuwe generatie Dubby is gebaseerd op een 
dynamisch systeem. De Dubby 3 kenmerkt zich 
door zijn compactheid. De Dubby 3 beschikt over 
woordvoorspelling en spraaksynthese. 

Dynamische communicatiehulpmiddelen
Dynamische communicatiehulpmiddelen  
kenmerken zich door de aanwezigheid van  
een touchscreen, waarop door de ingevoerde 
informatie kan worden gebladerd. 

Communiceren met ingesproken teksten
De T3 is hét dynamische communicatiehulpmiddel 
van KMD. Communicatie vindt plaats door inge
sproken teksten. De T3 koppelt een ingesproken 
tekst aan een vakje in één van de bladen. Met 
behulp van het meegeleverde programma KMD 
Create kunnen de bladen eenvoudig zelf worden 
ontworpen. Deze software stelt u in staat het 
communicatiehulpmiddel af te stemmen op de 
wensen en eisen van de gebruiker. De vormgeving 
van de vakjes kan naar wens worden aangepast 
met symbolen, afbeeldingen en tekst. Zowel 
ingesproken als getypte tekst wordt met de 
ingebouwde spraaksynthesizer weergegeven. 
Bepaalde vakjes zijn bladverwijzers. Daarmee kan 
de gebruiker eenvoudig door de hele set bladen 
navigeren. Het T3 assortiment omvat: T3 Micro,  
T3 Mini, T3 en T3 to Go.  

T3 in de klas

Tekst op spraakcomputer

Dubby 3

Communicatie

Ik zeg 
het zelf



De T3 Micro kenmerkt zich door de compacte 
behuizing van slechts 14 x 9 x 2 cm. Daarmee past 
de T3 Micro eenvoudig in de binnenzak van een jas. 
De functionaliteit van de T3 Micro is gelijk aan de 
grotere uitvoeringen. Met het 5 inch display 
kunnen haarscherp foto´s en pictogrammen 
weergegeven worden. 

Speciale manieren van bedienen
Als bedienen van het touchscreen met de hand 
moeizaam gaat, beschikt KMD over speciale 
oplossingen. Er zijn hulptableaus ten behoeve van 
vingergeleiding, speciale bedieningsvormen met 
schakelaars en/of een joystick of hoofd of oog
bediening.

Aanwijzen op T3 micro

Ik zeg 
het zelf



Communicatie

Gesproken boodschappen
Naast het gebruik van de digitale (opgenomen) 
stem kan de T3 to Go worden voorzien van een 
Acapela spraaksynthesizer.  Daarmee is het 
mogelijk om getypte tekst om te zetten in een 
gesproken boodschap. Het is ook mogelijk  
syn thetische boodschappen toe te voegen aan 
symboolvakken. 

Robuust
De T3 to Go wordt standaard uitgerust met een 
robuuste stootvaste sleeve. KMD maakt deze op 
maat en de sleeve geeft uitstekende bescherming 
bij vallen en stoten. 

T3 to Go

Voor gebruikers die kunnen lopen, was een 
spraakhulpmiddel vaak lastig om mee te 
nemen. Daarom levert KMD voor deze  
gebruikers de T3 to Go. 
De T3 to Go is er in twee uitvoeringen.  
De T3 to Go 8 met een aanraakscherm van  
8 inch en de T3 to Go 11 met een aanraak
scherm van 11 inch. Beide modellen kenmerken 
zich door het lage gewicht van 596 gram 
respectievelijk 1180 gram en zijn makkelijk mee 
te nemen. Om de T3 to Go met de gewenste 
informatie te vullen, wordt gebruik gemaakt 

van KMD Create software. Daarmee is het 
mogelijk om op een PC een indeling te ontwer
pen, die daarna overgezet wordt op de T3 to 
Go. De T3 to Go is ook ingericht om bladen te 
maken en/of aan te passen op de T3 to Go zelf.  

NIEUW!



Fotograferen
Met de T3 to Go kunnen foto’s worden gemaakt. 
De T3 to Go is standaard voorzien van 2 camera’s, 
waarmee de gebruiker zelf foto’s kan maken.  
Met het blad fotoalbum kunnen de foto’s direct 
bekeken worden. Door dit blad te voorzien van 
smalltalk kunnen de foto’s direct met anderen 
besproken worden. Als voorbeeld: de gebruiker 
maakt foto’s van een dagje uit. Hij kan later de 
gemaakte foto aan anderen laten zien en er over 
praten. 

Video/Film
Met de T3 to Go kunnen ook videoopnamen 
worden gemaakt. Het videoalbum in de T3 to Go 
maakt het mogelijk de filmpjes te tonen.  
Denk maar eens aan het tonen van handelingen 
zoals koffie zetten, aankleden enz. 

Aangepaste indeling
Mocht de gebruiker regelmatig de weg kwijtraken 
binnen de dynamische inhoud van de T3 to Go, dan 
is het mogelijk om bepaalde categorieën af te 
schermen met een op maat gemaakte kunststof 
rand die verwijzers voor de gebruiker afdekt.  
De mensen in de omgeving van de gebruiker 
kunnen deze categorieën wel bedienen door 
middel van een speciale aanwijspen. 



Communicatie

Oogbediening
Als de bediening van een spraakcomputer met 
aanraken of schakelaars voor de gebruiker niet 
mogelijk is, heeft KMD de mogelijkheid van oog
bediening aan de T3 to Go toegevoegd.  
KMD heeft daarvoor een compacte oogbediening 
ontwikkeld. Het complete systeem bestaat uit een 
11 inch aanraakscherm en een compacte oogsen
sor, samengebracht in een lichtgewicht aluminium 
houder. Een camera volgt de bewegingen van de 
ogen van de gebruiker.  
Speciale software interpreteert deze bewegingen en 
bepaalt waar de gebruiker naar kijkt, bijvoorbeeld 

een plaatje of letter op het beeldscherm. Doordat 
de gebruiker daar een bepaalde tijd naar kijkt, kan 
de zin die bij het plaatje hoort worden uitgesproken 
of kan de letter worden getypt. Het is van groot 
belang, dat de oogbediening op de juiste plaats 
wordt gemonteerd om er optimaal gebruik van te 
kunnen maken. De KMD adviseur zal in het eerste 
gesprek samen met de gebruiker zoeken naar  
een goede montage om een goede werking te 
garanderen.  

Ik doe 
het zelf



Met een functiebeperking zijn alledaagse dingen 
niet vanzelfsprekend. De cliënt is vaak afhankelijk 
van zijn directe omgeving. Zelf deuren openen, 
lampen aan en uit doen of naar een andere tv 
zender zappen, zijn moeilijke of soms zelfs 
 onmogelijke handelingen. KMD biedt passende 
oplossingen. 

Eenvoudige hulpmiddelen
Vaak volstaat een relatief eenvoudig hulpmiddel. 
Bijvoorbeeld de BigJack, een programmeerbare 
afstandsbediening met meerdere functies. Hierop 
kunnen losse schakelaars aangesloten worden die 
bijvoorbeeld de televisie, stereoinstallatie of 
speelgoed activeren. Een hulpmiddel dat met 
name geschikt is voor mensen met een motorische 
of cognitieve beperking.

Universele afstandsbediening
De T3 EC universele afstandsbediening werkt met 
infrarood stralen (TV) en RF (klikaan/klikuit).  
De functies zijn naar wens in te richten en af  
te stemmen op de gebruiker. De te bedienen 
 voor zieningen worden helder zichtbaar op 
 verschillende bladen. 

Bluetooth
Met de T3 Connect is het mogelijk om via een 
Bluetooth/RF verbinding alles in huis te bedienen. 
Denk bijvoorbeeld aan het aan en uitschakelen of 
dimmen van verlichting.

Omgevingsbediening



Met een computer werken is voor de meeste 
mensen de normaalste zaak van de wereld. Voor 
mensen met een functiebeperking kan dit lastig 
zijn. In zo’n geval is het goed om te weten dat er 
veel technische hulpmiddelen zijn die oplossingen 
kunnen bieden. De compute r aanpassingen van 
KMD variëren van speciale software, toetsen-
borden en muizen tot licht vlek- en oogbediening. 
Deze aanpassingen stellen mensen met een 
functiebeperking in staat zelfstandig een 
computer te bedienen. 

Aangepaste muis
KMD maakt van een muis een joystick. Door de 
joystick relatief zwaar te maken, kan deze niet snel 
door de gebruiker worden omgestoten. De grote 
knop maakt aanklikken eenvoudig. Deze speciale 
joystick is met name geschikt voor gebruikers met 
problemen met de fijne motoriek.

Aangepast toetsenbord
Het Clevy toetsenbord beschikt over grote, 
 gekleurde toetsen. Voor mensen met een beperkte 
visus zijn de letters daardoor makkelijker te 
onderscheiden. Dit toetsenbord is ook geschikt 
voor mensen met verminderde motoriek.  
Een afdekraster over de toetsen maakt het een
voudig om afzonderlijk de toetsen in te drukken.

Laserlampje 
De Lucy is een zeer compact laserlampje, dat de 
muis en het toetsenbord vervangt. Met een 
beperkte hoofd of handbeweging kunnen alle 
computerfuncties worden bediend. 

Camerabediening 
Een kleine infraroodcamera, die op het beeld
scherm geplaatst wordt en een kleine reflector  
(6 mm) die op het hoofd, de bril of de hand wordt 
aangebracht kan ook de muis en het toetsenbord 
vervangen. De camera registreert de bewegingen 
van deze reflector en neemt deze draadloos over. 
Met een virtueel toetsenbord en software voor 
muissimulatie kan de gebruiker alle functio  nali
teiten van de computer gebruiken. 

Clevy toetsenbord

Lucy

Camera op laptop

Computeraanpassingen



Muisaanpassingen
De bediening van de muis kan eventueel worden 
omgezet naar speciale schakelaars of een joystick. 
De IMouse is daar de perfecte oplossing voor. Als 
de IMouse is aangesloten op uw PC, is deze direct 
klaar voor gebruik. Het aanpassen van alle ge
wenste instellingen gaat eenvoudig via het 
beeldscherm. De werking van de schakelaars kan 
worden vertraagd om ongewenst verplaatsen van 
de cursor te voorkomen. De snelheid waarmee de 
cursor over het beeldscherm beweegt, kan worden 
ingesteld. Aan de aangesloten schakelaars kunnen 
andere functies worden toegekend.

Oogbediening
Ook oogbewegingen kunnen gebruikt worden 
voor het bedienen van een computer. Onder de 
monitor wordt een compacte module geplaatst, 
die wordt aangesloten op de computer.  
De gebruiker kan daarmee met oogbewegingen de 
muis op het scherm verplaatsen. Met een virtueel 
toetsenbord en software voor muissimulatie kan 
de gebruiker alle functies van de computer 
gebruiken.

Bluetooth
Met de T3 Connect kan via Bluetooth een iPad en/
of Android platform worden bediend. Daarmee 
worden email, Skype, WhatsApp enz. voor de 
gebruiker toegankelijk. De kwaliteit van de 
spraakuitvoer van de T3 blijft gewaarborgd. 

I-Mouse

T3 koppeling met smartphone

Oogbediening



Productontwikkeling zit bij KMD in de genen.  
De afdeling Research en Development is constant 
bezig met het zoeken naar oplossingen die het 
gebruik van hulpmiddelen zo eenvoudig mogelijk 
maken. Eén van deze oplossingen is KMD Create. 
Bij de ontwikkeling van KMD Create heeft 
 gebruiksvriendelijkheid centraal gestaan. 

Voor het ontwerpen van de communicatiebladen, 
zoals van toepassing op de T3 familie, wordt 
gebruik gemaakt van KMD Create. Met KMD 
Create zet iedereen de T3 geheel naar zijn hand. 
Door het toevoegen van bladen voor computer en 
omgevingsbediening stelt de T3 de gebruiker in 

staat om zelfstandiger te leven. Eenvoudig beginnen 
met weinig vakken. Later uitbreiden naar meer 
vakken. Toevoegen van een letterkaart voor het 
omzetten van getypte tekst naar spraak. KMD 
Create maakt het mogelijk. De tussenruimte om 
vakken te onderscheiden is instelbaar. Categorieën 
kunnen voorzien worden van een kleur. Het is zelfs 
mogelijk de T3 schermen helemaal met foto’s op 
te bouwen. De gebruiker kan bijvoorbeeld diverse 
plekken op een foto van zijn kamer activeren, zoals 
de boodschap ‘ik wil naar bed’. Deze kan gekoppeld 
worden aan het bed op de foto. 

KMD Create wordt voortdurend doorontwikkeld.  
Regelmatig verschijnen updates en voorbeelden die 
via onze website (www.kmd.nl) beschikbaar zijn. 

KMD Create



Met KMD Create wordt de 
leefwereld van de gebruiker 
omgezet naar een werkbare 
inhoud voor de T3 spraak
computer met behulp van 
pictogrammen, foto’s enz. 
Zelfs situatieschermen zijn 
mogelijk. Denk maar eens 
aan een levensboek. Hier ziet 
u een aantal voorbeelden. 
Meer voorbeelden vindt u op 
www.kmd.nl. 



Nieuwsbrief 
Regelmatig geeft KMD, via een nieuwsbrief, 
informatie over nieuwe ontwikkelingen, informatie
bijeenkomsten en ervaringen van gebruikers.   
Ga naar onze website www.kmd.nl en meld u aan 
voor onze nieuwsbrief.

Workshops
Als het hulpmiddel is geleverd, begint het leertraject 
voor de gebruiker en zijn omgeving. KMD verzorgt 
regelmatig workshops op maat.  
Deze workshops ‘de spraakcomputer in de praktijk’ 
beslaan twee dagdelen. Er wordt uitvoerig inge
gaan op het verzamelen van voca bulaire, het 
onderbrengen van begrippen in de juiste  
categorie, communicatiestrategieën, enzovoort. 
Het programmeren van de gegevens in de  
communicatiesoftware komt aan de orde.  
Daarnaast is er ruimschoots aandacht hoe eigen 

ideeën kunnen worden omgezet naar werkbare 
inhoud in de spraakcomputer. Ouders en begeleiders 
ontvangen handreikingen voor het stimuleren van 
de cliënt in het gebruik van de spraakcomputer.

Nieuwsbrief



Op de site van KMD staan diverse instructie
filmpjes. Naast de handleiding die bij het hulp
middel wordt geleverd, kunt u hier duidelijke 
instructies vinden over het aanmaken en 
bijhouden van de dynamische inhoud voor de 
KMD spraakcomputers met behulp van KMD 
Create.

Er wordt eenvoudig en kort uitleg gegeven over 
het aanmaken van dynamische bladen, het 
invoegen van tekst, symbolen en/of foto’s en meer 
veel voorkomende handelingen.

Ga naar kmd.nl en u vindt een overzicht van alle 
instructiefilms.

Ik wil alles 
zelf doen

E-learning
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