
Predictable 6 
Gebruikershandleiding



1. De basis van 
Predictable



Predictable is ontworpen voor mensen die geletterd zijn, maar 
niet meer kunnen praten. Dit kan te wijten zijn aan 
aandoeningen zoals hersenverlamming, motorneuronziekte, 
laryngectomie, beroerte, apraxie of hersenletsel.

Begin te typen in Predictable en hij zal voorspellen wat u wilt 
zeggen en zal dan de zin voorlezen. Predictable geeft een stem 
aan mensen die er geen hebben!

1.1. Over Predictable



Er zijn veel verschillende manieren om met Predictable om te 
gaan; sommige functies worden echter vaker gebruikt dan 
andere. Dit zijn wat we de belangrijkste functies van 
Predictable beschouwen:

1. Geschiedenisbalk: biedt snelle toegang tot uw meest 
recent gesproken berichten.

2. Favouietenbalk: biedt snelle toegang tot uw meest 
gebruikte zinnen.

3. Woord Voorspellingsbalk: biedt een slim woord 
voorspellingsmechanisme waarmee u uw berichten 
sneller kunt samenstellen.

4. Functietoetsen: stelt u in staat om met gemak een 
aantal handige functies te gebruiken. 

5. Categorieën: stelt u in staat relevante zinnen samen op 
te slaan.

6. Zinnen: stelt u in staat vooraf geconstrueerde zinnen te 
spreken. 

1.2 Belangrijkste Functies



Als u nieuw bent bij Predictable, moet u de app installeren. Log na 
voltooiing in met uw accountgegevens. Als u geen account heeft, 
kunt u er een maken of de app openen via de gastmodus.

Sommige gebruikers hebben al een eerdere versie van Predictable 
gebruikt. In dit geval kan de gebruiker eenvoudig upgraden van 
Predictable 5 naar Predictable 6. Als uw apparaat compatibel is, 
moet u de app bijwerken vanuit de App Store.

Om Predictable bij te werken in iOS:
1. Open de App Store. 
2. Als u iOS 12 of ouder gebruikt, 

tikt u op Vandaag onderaan het 
scherm. Als u een nieuwere 
versie gebruikt, tikt u op het 
profielpictogram bovenaan het 
scherm.

3. Scroll naar beneden om 
updates en release 
opmerkingen die in 
behandeling zijn te zien. Tik op 
Bijwerken naast Predictable om 
de nieuwste versie te 
downloaden.

1.3 De App voor de Eerste Keer openen



Wanneer u Predictable voor het eerst opent, zult u waarschijnlijk graag 
uw eerste bericht willen uitspreken. Om dit te doen zijn er een paar 
stappen die u moet nemen.

Als u een nieuwe gebruiker bent, is de 
standaardstem Samantha. Als u denkt dat 
Samantha niet het beste uw eigen stem 
weergeeft, kunt u uit de andere opties kiezen 
in het gedeelte Spraak van de Instellingen. Als 
u Predictable 5 heeft, is de stem die u 
gebruikte uw standaardstem in Predictable 6.

Als u tevreden bent met uw keuze, 
gaat u terug naar gebruikersmodus. 
Gebruik in de gebruikersmodus het 
toetsenbord om een bericht op te 
stellen. Terwijl u typt, verschijnt uw 
bericht in het berichtenvenster. 
Wanneer u klaar bent om het bericht 
uit te spreken, drukt u op het gouden 
spraak pictogram dat u rechts van het 
berichtenvenster of in de 
rechterbenedenhoek van uw 
toetsenbord ziet.

1.4 Spreken van uw eerste bericht

Als dit een bericht is dat u vaak verwacht te gebruiken, zoals ‘Hoe was 
uw dag?’, wilt u deze misschien opslaan als een zin. Als u een bericht als 
een zin hebt opgeslagen, hoeft u deze niet elke keer dat u het wilt 
uitspreken in te typen. Druk op het pictogram Categorieën en 

Zinnen, dat u direct boven het pictogram 
Spreken op het toetsenbord kunt vinden. 
Klik op de categorie die het beste bij uw 
zin past en druk vervolgens op het 
pictogram bewerken. Druk op Zin 
Toevoegen, waarmee u naar een pagina 
gaat waar u uw zin kunt maken. U kunt 
tekst toevoegen voor zowel de gesproken 
als de weergegeven zin, een opname, een 
pictogram en een link naar multimedia.



2. Gast vs 
Predictable Account



2.1 Gast 
Een manier om met Predictable te communiceren is via de gastmodus. 
Gastmodus slaat uw gegevens lokaal op uw apparaat op. Dit betekent 
dat als u naar een ander apparaat wilt veranderen of gebruiken, u uw 
instellingen, zinnen en multimedia van uw vorige apparaat niet kunt 
herstellen Daarnaast, als u gegevensverlies ervaart, kunt u uw 
aanpassingen niet herstellen.

In Gastmodus geeft Predictable 
informatie over het aantal keren dat u 
de app hebt gebruikt om te spreken, 
het aantal categorieën en zinnen dat u 
heeft en de gemiddelde zinslengte.

Als u van Gastmodus naar een 
gebruikersaccount wilt overschakelen, 
drukt u op Converteren naar volledige 
gebruiker. Als u converteert naar een 
volledige gebruiker, worden al uw 
huidige aanpassingen overgezet naar uw 
nieuwe Predictable account. Om te 
converteren naar volledige gebruiker, 
moet u uw naam, e-mailadres en 
gewenst wachtwoord invoeren. U moet 
uw nieuwe account activeren door op de 
link in de mail te klikken.

U heeft ook de mogelijkheid om uw 
instellingen en Phrasebank opnieuw in 
te stellen. Hiermee worden al uw 
instellingen of aanpassingen van 
Phrasebank hersteld naar hun 
standaardwaarden.
Ten slotte heeft u de mogelijkheid om de Gastmodus af te sluiten. Als u 
hierop drukt, krijgt u de mogelijkheid om de Gastmodus af te melden en 
terug te keren naar het Predictable inlogscherm. Als u besluit dit te 
doen, zonder te converteren naar een volledige gebruiker, gaan al uw 
Predictable gegevens verloren.



U kunt ook een Predictable Account aanmaken waarmee u automatisch 
een back-up van uw gegevens (instellingen, categorieën, zinnen en 
multimedia) in de cloud maken wanneer u verbonden bent via wifi. 
Hierdoor kunt u uw Predictable-account op meerdere apparaten 
gebruiken. Een van de doelstellingen van het Predictable-account is om 
de gegevens van Predictable-gebruikers veilig te houden en de 
mogelijkheid te bieden om Predictable op alle compatibele apparaten 
van de gebruiker te gebruiken.

Bovendien kunt u met een Predictable Account inloggen in CMS van 
Predictable 6. Met CMS kunt u uw Predictable inhoud vanaf het 
webplatform beheren. De kenmerken en voordelen van CMS worden in 
meer detail beschreven in het gedeelte Webplatform van de 
gebruikershandleiding.

Predictable geeft ook 
informatie over het aantal 
keren dat u de app hebt 
gebruikt om te spreken, het 
aantal categorieën en zinnen 
dat u heeft en de datum 
waarop u de app voor het 
laatst heeft gebruikt.

2.2 Predictable Account 

Net als de Gastmodus, heeft u de mogelijkheid om uw instellingen en 
Phrasbank terug te zetten naar de standaardinstellingen.

Ten slotte heeft u de mogelijkheid om Predictable Account af te sluiten. 
Als u hierop drukt, krijgt u de mogelijkheid om u af te melden bij uw 
account en terug te keren naar het Predictable inlogscherm. In 
tegenstelling tot de gastmodus, verliest u hierdoor uw gegevens niet.



Een ander functie van een Predictable account is dat u dit account 
op meerdere platforms kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld op uw 
beide apparaten op uw Predictable Account inloggen. U heeft niet 
alleen toegang tot uw Predictable Account op meerdere platforms, 
maar wijzigingen op één platform worden ook doorgevoerd op alle 
andere. Als u heeft besloten om een nieuwe zin op uw iPad te 
maken, als u daarna inlogt op uw iPhone account, zult u deze 
nieuwe zin ook daar vinden! Dit geldt ook voor eventuele 
wijzigingen die u aanbrengt in CMS. Dit bespaart u de moeite om 
al uw aanpassingen op meerdere apparaten te moeten herhalen.

2.3 Gebruik over meerdere platformen 



3. Gebruikersmodus



Tegelijkertijd bevat de favorietenbalk alle zinnen in 
de categorie van u Favoriete Categorie en kunt u 
deze vinden in de rechterbovenhoek van de 
gebruikersmodus. U kunt van links naar rechts 
scrollen om toegang te krijgen tot alle 
verschillende zinnen die zijn opgeslagen in uw 
favoriete categorie. Deze functie biedt snelle 
toegang tot uw vaak gebruikte berichten.

Een van de nieuwe functies van Predictable 6 
is het eenvoudig toegankelijk maken van uw 
geschiedenis en favoriete zinnen door ze 
bovenaan de gebruikersmodus te plaatsen. De 
Geschiedenisbalk bevat al uw eerder 
gesproken zinnen en is te vinden in de 
linkerbovenhoek van de gebruikersmodus. Het 
voordeel van de geschiedenisstrip is dat u een 
zin kunt herhalen die u onlangs hebt 
uitgesproken, wat vooral handig is in een 
situatie waarin u uzelf moet herhalen.

In het Berichtenvenster wordt de tekst 
voor uw bericht weergegeven. Hierdoor 
kunt u uw berichten vooraf bekijken op 
spelfouten voordat u ze uitspreekt.

3.1. Geschiedenis, Favorieten en 
Berichtenvenster



De Functietoetsen zijn Predictable functies waarmee u rechtstreeks in de 
Berichtenmaker kunt werken. Er zijn 12 Functietoetsen: 

A. Bel: maakt een vooraf gekozen geluid wanneer erop wordt 
gedrukt. Dit geluid kan een audio-opname zijn of kan worden 
gekozen uit de bestaande reeks alarmgeluiden van Predictable. 
Deze functie is handig om iemand te laten weten dat u hulp nodig 
heeft.

B. Delen: kunt u uw bericht delen op meerdere 
communicatiekanalen, b.v. Facebook, e-mail enz.

C. Instellingen: brengt u bij de instellingen.
D. Delete: verwijdert het hele bericht in het Berichtenvenster.
E. Spreken of Tonen: leest het bericht in het berichtenvenster voor in 

de stem die de gebruiker heeft gekozen of geeft de tekst in uw 
berichtenvenster achteruit weer, zodat uw gesprekspartner het 
bericht kan lezen.

F. Oproepen: kunt u alle contacten mee bellen die u eerder hebt 
ingevoerd in het gedeelte Oproepen van Instellingen. Raadpleeg 
het gedeelte Oproepen in deze gebruikershandleiding voor meer 
informatie over deze functionaliteit.

G. Alle Verwijderen: verwijdert alle inhoud uit het Berichtenvenster
H. Verwijder Laatste Woord: verwijdert het laatste woord uit het 

Berichtenvenster
I. Handgeschreven: stelt u in staat om u uw berichten met de hand 

te schrijven
J. Phrasebank: brengt u bij uw Phrasebank
K. Rasterweergave: brengt u bij de Rasterweergave van Predictable
L. E-mail: stuurt de inhoud van uw Berichtenvenster als e-mail

3.2. Functietoetsen



Een van de belangrijkste functies van Predictable is de geavanceerde 
zelflerende functie voor woordvoorspelling. De woordvoorspelling 
gebruikt letters die al door de gebruiker zijn getypt, de context van 
eerdere woorden en het eigen vocabulaire van de gebruiker om 
nauwkeurige voorspellingen te doen. De zelflerende functie is intuïtief 
en leert van uw gebruikspatroon, pikt niet-standaard woorden op en 
begrijpt de grammatica en spraakstijl van de gebruiker. De 
woordvoorspellingen bevinden zich net boven het toetsenbord.

Een ander element van de gebruikersmodus is het toetsenbord. 
Predictable biedt 5 verschillende ingebouwde toetsenbord opties en 
stelt u ook in staat om via Bluetooth een extern toetsenbord aan te 
sluiten. De functionaliteiten van de verschillende toetsenbord opties 
worden beschreven in het toetsenbord gedeelte van de 
gebruikershandleiding.

Naast het gebruik van het toetsenbord om uw bericht te typen, zijn er 
een aantal andere functies van Predictable op het toetsenbord te 
vinden. De functie Even Wachten bevindt zich ook op het toetsenbord. 
Even Wachten is een functie die uw vooraf geconstrueerde zinnen 
voor het even wachten voorleest. Het typen van langere berichten kan 
tijdrovend zijn, dus deze functie kan worden gebruikt om uw 
gesprekspartner te laten weten dat u momenteel een bericht aan het 
opstellen bent. Hoe u uw Even Wachten zinnen kunt aanpassen, vindt 
u in het gedeelte Even Wachten van de gebruikershandleiding.

3.3 Woord Voorspelling, Toetsenbord & 
Functies 



4. Verdiepen in de 
Phrase Bank



Categorieën worden gebruikt om zinnen op te slaan en te ordenen die 
betrekking hebben op een specifiek onderwerp. Hierdoor kunnen 
vooraf gebouwde frases op een logische en gemakkelijk toegankelijke 
manier worden gerangschikt. Predictable heeft 14 vooraf gemaakte 
categorieën, maar biedt ook de mogelijkheid om categorieën toe te 
voegen, te bewerken, opnieuw te ordenen en te verwijderen.

Om uw categorieën aan te passen, drukt u op het pictogram bewerken 
uiterst rechts op uw toetsenbord. Er zijn drie manieren waarop u uw 
categorieën kunt aanpassen:

A) Categorie Toevoegen: Om een nieuwe categorie toe te voegen, drukt 
u op Categorie Toevoegen, uiterst links in het gedeelte categorie. Hier 
kunt u over de naam van de categorie beslissen en welke foto u eraan 
wilt toewijzen. U kunt een foto toewijzen uit de bestaande 
pictogrammen die in Predictable beschikbaar zijn, uit de fotogalerij 
van uw apparaat, of u kunt een nieuwe foto maken. 

B) Categorie Bewerken: U kunt zowel de naam als het pictogram van 
een categorie bewerken. Tik hiervoor op de categorie die u wilt 
bewerken. Druk vervolgens op de knop bewerken, die een pen 
pictogram heeft.  

C) Categorie Verwijderen: U kunt ongewenste categorieën verwijderen. 
Druk hiervoor eerst op de categorie die u wilt verwijderen. Druk 
vervolgens op het pictogram van een prullenbak pictogram om de 
categorie te verwijderen.

4.1 Categorieën en Aanpassingen

In deze laatste editie is een nieuwe categorie aan Predictable 
toegevoegd: Universal Core. Universal Core-vocabulaire is een set 36 
zeer nuttige afzonderlijke woorden die alleen of in combinatie kunnen 
worden gebruikt om voor een groot aantal doeleinden te 
communiceren over talloze onderwerpen met een breed scala aan 
communicatiepartners. Dit zou de communicatie voor de gebruikers 
van Predictable gemakkelijker moeten maken.



Binnen elke categorie kunt u zoveel zinnen vooraf maken en opslaan 
als u maar wilt. Het voordeel van vooraf gemaakte zinnen is dat het u 
de moeite bespaart om uw vaak gesproken berichten te typen.

Als u uw Zinnen wilt aanpassen, drukt u op het pictogram bewerken 
uiterst rechts op uw toetsenbord. Er zijn drie manieren waarop u uw 
categorieën kunt aanpassen:

A) Zin Toevoegen: om een zin toe te voegen, kiest u eerst de 
categorie waarin u de zin wilt opslaan. Om een zin toe te voegen, 
drukt u op het pictogram bewerken en voegt u vervolgens een zin 
toe. Hier kunt u beslissen over de gesproken zin; weergegeven 
tekst; of u voor de zin audio wilt opnemen of deze wilt behouden 
als tekst-naar-spraak; welk pictogram u wilt toewijzen; en of u wilt 
dat de zin wordt gekoppeld aan multimedia. 

B) Zin Verwijderen: Tik aan de rechterkant van het toetsenbord op 
de knop bewerken. Tik op de zin die u wilt verwijderen en druk 
vervolgens op het prullenbak pictogram.

C) Zin Bewerken: U heeft ook de mogelijkheid om een zin te 
bewerken. Tik op de knop bewerken aan de rechterkant van het 
toetsenbord. Tik op de zin die u wilt bewerken en druk vervolgens 
op het pen pictogram.

4.2. Zin Aanpassen



5. Spraak



In Predictable 6 kunt u een van de 2 beschikbare spraak engines 
selecteren: Stem van het Apparaat en Acapela. U kunt voor uw stemmen 
verschillende geslachten en nationaliteiten kiezen.

Stem Apparaat 
Stemmen van het Apparaat zijn de 
stemmen die horen bij uw apparaat. 
Sommige apparaat stemmen zijn vooraf 
gedownload en klaar voor gebruik. Hoewel 
gratis te gebruiken, moeten bepaalde 
apparaat stemmen mogelijk worden 
gedownload of geïnstalleerd. Als u ervoor 
kiest om een apparaat stem te gebruiken, 
moet u eerst het accent van de stem 
selecteren. Er zijn zes accenten beschikbaar: 
Brits, Iers, Amerikaans, Australisch, 
Zuid-Afrikaans en Schots. Nadat u het 
accent hebt geselecteerd, kunt u op het 
stemprofiel klikken om een voorbeeld te 
horen.

5.1. Gebruik Stemmen van het Apparaat

Als u de stemmen niet geschikt vindt, kunt u extra stemmen downloaden 
via de instellingen van uw apparaat. Na het downloaden kunt u ze 
gebruiken in Predictable.
Extra stemmen downloaden vanuit de instellingen van het apparaat:
1) In iOS 

Sluit Predictable af door op de 
startknop van het apparaat te 
drukken (of omhoog te vegen bij de 
iPad pro). Selecteer vervolgens 
instellingen op de startpagina, 
gebruik de zoekfunctie voor 
Stemmen en kies vervolgens de 
gewenste taal. Deze pagina bevat de 
volledige lijst met beschikbare 
apparaat stemmen. Klik om de stem 
te downloaden. Na het downloaden is 
deze beschikbaar voor gebruik.



Acapela
Acapela is een extern bedrijf dat gepersonaliseerde digitale stemmen 
levert via hun My-Own-Voice (MOV) spraakdienst. Met behulp van een 
Acapela MOV kunnen gebruikers communiceren met een unieke 
persoonlijke synthetische stem die representatief is voor hun eigen stem.
Om een Acapela MOV-demonstratiestem te downloaden, opent u de 
spraakinstellingen van de app, selecteert u Acapela als de stem-engine en 
selecteert u een van de aangeboden stemmen.

Om uw eigen Acapela MOV-stem te maken, moet u uw bewaarde 
stemmen voltooien met Acapela. Om dit te doen, moet u deze stappen 
volgen:

- Meld u aan bij de ‘My-Own-Voice online service:
 https://mov.acapela-group.com/start-now/ 

- Neem de zinnen in uw eigen tempo op 
- Luister naar uw stem in de Type and Talk-interface 
- Als u tevreden bent, kunt u beslissen of u hun diensten wilt aanschaffen.
- Vind meer informatie over de prijzen op hun website:

 https://mov.acapela-group.com/pricing/

Zodra u het bewaren van uw 
stemmen heeft voltooid, kunt u de 
stem van Predictable downloaden. 
Om uw Acapela MOV te 
downloaden, voert u uw 
Acapela-gebruikersnaam en 
wachtwoord in en drukt u op 
downloaden. Na het downloaden 
kunt u de stem binnen de app 
gebruiken.

5.2. Het gebruiken van uw Acapela stem

https://mov.acapela-group.com/start-now/
https://mov.acapela-group.com/pricing/


Gedrag Spraak Knop verwijst naar de verschillende manieren 
waarop u de Spraak Knop kunt gebruiken om te spreken. Er zijn 
drie verschillende gedragingen voor de Spraak Knop: 
communicatietype, spreekinteracties en spreekonderbrekingen. U 
kunt afzonderlijke gedragingen voor de Spraak Knop toewijzen voor 
de Hoofd Spraak knop, de Toetsenbord spraak knop en het 
Berichtenvenster. Wanneer de knop Spraak Knop van het 
Berichtenvenster is ingeschakeld, wordt het spreekgedrag 
geactiveerd door op het berichtenvenster te tikken. Merk op dat als 
u dit inschakelt, alle andere mogelijke interacties met het 
berichtenvenster worden uitgeschakeld, zoals het verplaatsen van 
de cursor, kopiëren, plakken enz.

Communicatietype verwijst naar het feit of de knop uw bericht zal 
tonen of spreken. Als u Weergeven inschakelt, wordt de tekst in uw 
berichtvenster achteruit weergegeven wanneer u op de knop 
Weergeven drukt. Spraak leest uw bericht gewoon voor wanneer 
erop wordt gedrukt.

5.2 Gedrag Spraak Knoppen



Ten slotte zijn er twee spraak onderbrekingen: stoppen en 
pauzeren. Wanneer de stopfunctie is ingeschakeld, wordt het 
hele bericht beëindigd wanneer erop wordt gedrukt. Als u 
hetzelfde bericht wilt uitspreken, moet u bij het begin 
beginnen in plaats van bij het punt waar u op de stopknop hebt 
gedrukt. Daarentegen stopt de pauzefunctie het bericht 
wanneer erop wordt gedrukt en kunt u vanaf dit punt 
doorgaan wanneer u op de afspeelknop drukt. Om een van 
deze functies te activeren, tikt u op de spreekknop waaraan 
deze spraak onderbreking is toegewezen.

Spraakinteractie bepaalt hoe uw bericht wordt uitgesproken 
wanneer erop wordt gedrukt. Er zijn 7 verschillende manieren 
waarop u de optie voor spraakinteractie kunt wijzigen:
a) Spreek Alles: het hele bericht in het berichtenvenster 

wordt uitgesproken 
b) Spreek na Cursor: de tekst na de cursor wordt 

uitgesproken 
c) Spreek Voor Cursor: de tekst voor de cursor wordt 

uitgesproken 
d) Spreek Laatste zin: alleen de laatste zin wordt door de 

spraakmachine uitgesproken.
e) Spreek Niet Uitgesproken: er worden alleen niet 

uitgesproken woorden gesproken
f) Spreek Huidige Zin: de zin waar de cursor staat wordt 

uitgesproken 
Het is belangrijk te vermelden dat alleen Spreek alles, Spreek 
laatste zin en Spreek niet uitgesproken beschikbaar zijn voor 
het Berichtenvenster Spraak interactiegedrag.



5.3 Aangepaste Uitspraak en Afkorting

Aangepaste Uitspraak
Met deze functie kunt u instellen hoe bepaalde woorden worden 
uitgesproken. Als de synthetische stem het woord niet uitspreekt 
zoals u zou willen, kunt u deze hier aanpassen. Een voorbeeld: het 
woord hoesten (dat wordt ingevuld in het veld voor aangepaste 
uitspraak) moet hardop worden voorgelezen als Hoestun (fonetische 
uitspraak). Er zijn drie opties beschikbaar op deze pagina:

A) Uitspraak Toevoegen: als u een nieuwe uitspraak toevoegt, moet 
u het woord en de gewenste fonetische uitspraak toevoegen.

B) Een bestaande aangepaste uitspraak bewerken: tik op de 
uitspraak die u wilt bewerken en selecteer vervolgens het 
pictogram bewerken in de rechterbovenhoek van het scherm.

C) Een bestaande aangepaste uitspraak verwijderen: tik op de 
uitspraak die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens het 
pictogram verwijderen in de rechterbovenhoek van het scherm.

Afkorting
Om u te helpen sneller berichten te maken, kunt u met Predictable 
uw eigen afkortingen maken. U kunt bijvoorbeeld de afkorting LOL 
maken die staat voor Laugh Out Loud. Als u vervolgens LOL in het 
berichtenvenster typt, spreekt Predictable de hele zin uit die is 
gekoppeld aan de afkorting, b.v. Laugh Out Load.
Tik op Afkortingen Beheren in Instellingen om afkortingen te maken. 
U kunt uw afkortingen op drie manieren beheren:
1) Afkorting Toevoegen: om een nieuwe afkorting toe te voegen.
2) Afkorting Verwijderen: tik op de afkorting die u wilt verwijderen 

en selecteer vervolgens het pictogram verwijderen in de 
rechterbovenhoek van het scherm.

3) Afkorting Bewerken: tik op de afkorting die u wilt bewerken en 
selecteer vervolgens het pictogram bewerken in de 
rechterbovenhoek van het scherm.



5.4 Meer Spraak Aanpassingen
Predictable biedt een aantal extra 
manieren om uw spraak aan te 
passen. Een aanpassing is om uw 
spreeksnelheid en toonhoogte 
aan te passen. Spreeksnelheid 
verwijst naar de snelheid 
waarmee het bericht wordt 
uitgesproken. De spreeksnelheid 
kan variëren van zeer langzaam 
tot zeer snel. Hoogte Spraak 
bepaalt hoe hoog of laag de stem 
zal klinken. De spreekhoogte ligt 
tussen zeer laag en zeer hoog.

Een andere optie die 
aangeboden wordt is Wissen 
na Spreken. Indien 
ingeschakeld, zorgt deze 
functie ervoor dat het hele 
bericht uit het 
berichtenvenster wordt 
verwijderd nadat het is 
uitgesproken. Dit voorkomt 
dat u de vorige tekst elke 
keer dat u een bericht hebt 
uitgesproken, moet 
verwijderen.

Spreek na spatie is een andere 
spraakoptie. Predictable leest 
na elke spatie een woord voor. 
Deze functie kan worden 
gebruikt voor een doorlopende 
dialoog.

Spreken na zin, indien 
ingeschakeld, zal de meest 
recente zin voorlezen telkens 
wanneer u leestekens aan het 
einde van de zin gebruikt.

Markeer terwijl u spreekt, 
markeert de inhoud van uw 
berichtvenster terwijl het wordt 
uitgesproken. Deze functie is 
vooral handig voor gebruikers 
met dyslexie, omdat het u kan 
helpen bijhouden welke inhoud 
momenteel wordt gesproken.



De andere Spraak aanpassingen die we bieden, zijn 
gerelateerd aan het gebruik van zinnen. U heeft de 
mogelijkheid om Zinnen Verzenden naar het 
berichtenvenster en Spreek Zinnen na Tikken in of uit te 
schakelen. Zinnen Verzenden naar het berichtenvenster 
betekent dat wanneer u op een zin tikt, deze naar het 
berichtenvenster wordt verzonden. Spreek Zinnen na Tikken 
daarentegen betekent dat wanneer u op een zin tikt, deze 
wordt uitgesproken. Als u besluit beide in te schakelen, wordt 
u, wanneer u op een zin tikt, zowel naar het berichtenvenster 
gestuurd en wordt deze uitgesproken.

Een nieuwe functie voor Predictable 6 is Spreek Categorie na 
Tikken, die, indien ingeschakeld, de categorienaam zal 
voorlezen wanneer erop wordt getikt. Deze functie is vooral 
handig voor gebruikers met slecht zicht.



6. Toegankelijkheid



6.1 Toegangsmethoden en gebruik van 
Voortgang en Selectie

Predictable biedt 5 
verschillende 
Toegangsmethoden:
1) Direct Aanraken
2) Schakel Toegang 
3) Scherm Tikken
4) Hoofd Volgen
5) Scannen en Volgen

De details van deze worden verder uitgewerkt in de andere sectie 
over toegankelijkheid. Echter is één voor elk thema Progressie en 
Selectie. Progressie verwijst naar hoe u dingen op het scherm 
kiest. Dit kan variëren van uw vinger die boven het scherm 
beweegt tot een aanwijzer op het scherm die wordt gericht door 
uw hoofdbewegingen. Selectie is hoe u met dingen in Predictable 
omgaat. Dit kan zijn dat u op het scherm tikt, een schakelaar 
gebruikt of lacht.



6.2 Direct Aanraken met Forceer en Tijd 
Vertraging
Standaard gebruikt de app Direct Aanraken. Voor Direct Aanraken is 
voortgang uw vinger die naar de gewenste knop beweegt en selectie is 
het tikken op deze knop.

Er zijn twee instellingen beschikbaar gemaakt om het Direct Aanraken 
aan te passen aan uw specifieke behoeften op het gebied van fijne 
motoriek. Deze opties zijn Kracht en Tijd vertraging. Ze kunnen vooral 
handig zijn voor gebruikers die moeite hebben om hun bewegingen te 
controleren, wat leidt tot een aantal ongewenste interacties met de app. 
De twee opties sluiten elkaar uit.

De eerste aanpassing is Tijd Vertraging. Als Tijd Vertraging is ingeschakeld, 
moet u de gewenste knop een bepaalde tijd ingedrukt houden om deze te 
activeren. Een timer houd u op de hoogte van de resterende tijd voordat 
de knop wordt geselecteerd. U kunt de tijdsvertraging duur instellen van 1 
tot 15 seconden met de schuifregelaar.

De andere optie is Forceer Vertraging. Als u deze instelling inschakelt, 
loopt het scherm vast na de eerste tik. Als het scherm bevroren is, zal het 
aanraken van het scherm geen acties veroorzaken. Een aanpasbare timer 
houd u op de hoogte van de resterende tijd voordat het scherm wordt 
vrijgegeven. U kunt Forceer Vertraging instellen van 1 tot 15 seconden met 
behulp van de schuifregelaar.



6.3 Schakel Toegang en Scherm Tikken 
met scan aanpassing
Schakel Toegang en Scherm Tikken zijn beide 
toegankelijkheidsmethoden die zijn ontworpen voor gebruikers die 
niet over de coördinatie of spierkracht beschikken om direct de 
gewenste knop te selecteren.

Scherm Tikken houdt de voortgang in van de items die op het 
scherm automatisch worden gemarkeerd. Zodra het relevante item is 
gemarkeerd, tikt u ergens op het scherm om het item te selecteren.

De voortgang voor Schakel Toegang is vergelijkbaar, waarbij items op 
het scherm worden gemarkeerd. In tegenstelling tot Scherm Tikken 
biedt Schakel Toegang echter twee voortgangsmethoden: 
automatisch en handmatig. Automatisch functioneert op dezelfde 
manier, waarbij items automatisch worden gemarkeerd op het 
scherm. Om een   item te selecteren, drukt u gewoon op een 
schakelaar. Handmatig scannen werkt echter anders en vereist twee 
schakelaars in plaats van één. In dit geval gebruikt u een van de 
schakelaars om de markering over het scherm te verplaatsen. Dit 
doet u door de schakelaar naar beneden te drukken. Om een   item op 
het scherm te selecteren, drukt u ook op uw tweede schakelaar 
wanneer het gewenste item is gemarkeerd.

Voor Schakel Toegang en Scherm Tikken zijn er een aantal 
aanpassingen die u kunt maken:

1) Scan Snelheid: Dit bepaalt hoe snel de scanner de verschillende 
niveaus van het scherm zal markeren. Dit is alleen beschikbaar 
bij automatisch scannen.

2) Stop Scannen: Het aantal cycli voordat de scancyclus van het 
scherm eindigt. Varieert van stoppen na 1 cyclus tot nooit 
stoppen. Evenzo is dit alleen compatibel met automatisch 
scannen.



Hoewel Schakel Toegang over het algemeen werd gebruikt met 
schakelaars om de voortgang en selectiemethode te regelen, bieden 
we in Predictable 6 de mogelijkheid om een extern toetsenbord te 
gebruiken om hetzelfde proces uit te voeren.

Ga hiervoor naar Schakel Toegang en kies vervolgens de optie 
Knoppen Kalibreren. In deze sectie ziet u de optie om verschillende 
toetsen op uw toetsenbord toe te wijzen aan voortgang en selectie. 
Dus u zou bijvoorbeeld de $-toets kunnen toewijzen aan Voortgang 
en het nummer 0 aan Selectie. Als u op de $-toets drukt, wordt de 
schermscanner naar beneden verplaatst en met 0 wordt 
geselecteerd waar de scanner op staat.

Als u terug wilt gaan naar gewoon de schakelaars gebruiken, drukt u 
op Reset om de schakelaars weer op standaard in te stellen welke u 
direct onder de Selectie- en Voortgangsopties kunt vinden.



6.4 Hoofd Volgen en Activaties

Hoofd volgen is alleen compatibel met iOS-apparaten met een 
gezichtsherkenningssysteem (iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 
XR Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 12,9-inch 3e 
generatie en iPad Pro 11 inch. Met deze functie kunt u communiceren met 
Predictable door de bewegingen van uw hoofd te volgen. Indien 
ingeschakeld, identificeert Predictable uw gezicht, kiest het een 
middelpunt (meestal de neus) en emuleert het als een aanwijzer op het 
scherm. De voortgang van de wijzer wordt bepaald door de beweging van 
uw neus.

Een andere instelling voor Hoofd 
Volgen is Hoofd Positie. Deze 
instelling heeft twee opties: 
standaard of Kalibreren. Bij 
standaard verwacht de app dat uw 
hoofd in het midden staat ten 
opzichte van de camera aan de 
voorkant. De beste standaard 
resultaten worden gekregen 
wanneer de camera aan de 
voorkant van het apparaat zich op 
ooghoogte bevindt, het apparaat 
recht ten opzichte van u is 
gemonteerd en als uw neus zich 10 
cm en 100 cm van de neus van het 
apparaat bevindt. Met Kalibreren 
kan de functie Hoofd Volgen een 
middelpunt lokaliseren, ongeacht 
de positie van uw hoofd.

When you press Calibrate, it will take you to a Camera frame pointing at 
your face. Take a photo of your head position, and the calibration will be 
determined by this photo.

U kunt de voortgang van de 
aanwijzer beïnvloeden door de 
gevoeligheid van de 
hoofdbeweging te wijzigen. De 
gevoeligheid van de 
hoofdbeweging heeft drie opties: 
laag, gemiddeld en hoog. Met 
deze functie kunt u kalibreren 
hoe groot de bewegingen van 
het hoofd moeten zijn, zodat de 
schermaanwijzer op het scherm 
kan bewegen. Als u deze 
bijvoorbeeld laag instelt, moet 
het hoofd van de gebruiker een 
grotere afstand afleggen om de 
aanwijzer te verplaatsen.



Voor Selectie biedt Hoofd Volgen een aantal alternatieven voor 
selecteren:
1) Aanwijzen: om een item te selecteren, moet u de aanwijzer erop 

richten gedurende een vooraf gekozen tijd. Deze tijd kan variëren 
van 1 tot 5 seconden.

2) Knipperen: knipperen om een selectie te activeren.
3) Mond Open: om een selectie te activeren, opent u uw mond.
4) Tong Eruit (alleen beschikbaar in iOS 12 of nieuwer): Om een item 

te selecteren, richt u de cursor op het door u gekozen item en 
steekt u uw tong uit.

5) Lachen:  om een selectie te activeren, moet u glimlachen. 
6) Fronsen: Frons om een item te selecteren.
7) Wenkbrauwen omhoog: trek uw wenkbrauwen op om een actie 

te activeren.
8) Wang opblazen: blaas uw wangen op om de selectie te activeren.
9) Ogen Omhoog kijken: kijk omhoog om een selectie te activeren.

Net als bij Gevoeligheid van de Hoofdbeweging, kan de gevoeligheid 
van al deze selectiemethoden worden aangepast. U kunt de standaard 
gevoeligheid kiezen of deze zelf kalibreren. De kalibratie kan variëren 
van 0,1 tot 0,9, waarbij 0,1 overeenkomt met de hoogste gevoeligheid en 
0,9 de laagste.

Voor lage gevoeligheid moet uw gebaar voor de selectiemethode 
heftiger zijn om deze te activeren, terwijl bij een hoge gevoeligheid een 
kleiner gebaar de selectie activeert.

We hebben in de instellingen ook een Hoofd Volgen Spel beschikbaar 
gesteld. In dit spel moet u de schermaanwijzer met uw hoofd op een 
vierkant richten en vervolgens de door u gekozen selectiemethode 
gebruiken om deze te selecteren. Het vierkant verandert dan van 
positie. Met dit spel kunt u de verschillende selectiemethoden en 
gevoeligheden uitproberen voordat u Hoofd Volgen in de 
gebruikersmodus gebruikt.



6.6 Scannen en Voortgang Volgen en 
Selectie

Met Scannen en Volgen kunt u de voortgang en selectie van de 
verschillende toegangsmethoden combineren. Het voordeel 
hiervan is dat u de voortgangs- en selectiemethoden kunt 
kiezen die het beste bij u passen.

Voor progressie heeft u drie opties: Auto-scan, Handmatige 
scan en Hoofd Volgen.

Er zijn 11 selectie-opties beschikbaar in Kiezen en Mengen. De 
gevoeligheid van al deze selectiemethoden kan worden 
aangepast. U kunt de standaard gevoeligheid kiezen of deze 
zelf kalibreren. De kalibratie kan variëren van 0,1 tot 0,9, waarbij 
0,1 overeenkomt met de hoogste gevoeligheid en 0,9 de 
laagste.
Voor lage gevoeligheid moet uw gebaar voor de 
selectiemethode heftiger zijn om deze te activeren, terwijl voor 
een hoge gevoeligheid een kleiner gebaar de selectie activeert.



6.7 Scan aanpassingen
U kunt een aantal onderdelen van het uiterlijk van uw 
toegangsmethoden aanpassen. U kunt ervoor kiezen om dit 
te doen om de app te personaliseren of vanwege een visuele 
beperking die u mogelijk heeft.
Er zijn 4 aanpassingen die u kunt maken:

De Snel Afsluiten en Bevriesknop kunnen van toepassing zijn op alle 
toegangsmethoden behalve Direct Aanraken. Met Snel Afsluiten kunt 
u de toegangsmethode die u gebruikt afsluiten en onmiddellijk 
terugkeren naar Direct Aanraken. Als u daarentegen de Bevriesknop 
inschakelt, biedt deze de mogelijkheid om uw toegangsmethode te 
onderbreken. Dit is handig als u op dat moment niet hoeft te 
communiceren of een pauze wilt nemen. Om Bevriezen te activeren, 
kunt u erop tikken of de cursor op de Bevriesknop plaatsen en 
vervolgens de geselecteerde optie gebruiken.

1) Opvul Doelknop: de kleur 
die het item dat op het 
scherm is geselecteerd zal 
aannemen 

2) Rand Doelknop: de kleur 
die de rand van de 
doelknop zal aannemen.

3) Aanwijzer: de kleur van de 
aanwijzer voor hoofd 
volgen

4) Opvul doelknop 
transparantie: Bepaalt hoe 
transparant de scanner is. 
Deze varieert van zeer laag 
tot zeer hoog, waarbij zeer 
laag een lichter gekleurde 
scanner is en zeer hoog 
een donkerdere scanner.



6.8 Instellen e-mail contactpersonen

Met deze functie kunt u berichten van Predictable per e-mail 
verzenden. Voeg uw e-mailaccount aan Predictable toe en voeg 
vervolgens de e-mailadressen van uw vrienden, familie en collega's 
toe met wie u mogelijk contact wilt opnemen.

Om uw e-mail in te stellen, kiest u eerst welke e-mailprovider u aan 
uw Predictable account wilt koppelen. Het is belangrijk dat u, om 
e-mails vanuit Predictable te kunnen verzenden, Predictable 
toegang moet verlenen via de beveiligingsinstellingen van uw 
e-mailprovider. Hieronder vindt u het proces voor Gmail, Yahoo en 
Outlook.

Om toegang te verlenen, klikt u eerst op uw e-mailprovider. Zodra u 
hierop klikt, verlaat u de app en gaat u naar de 
beveiligingsinstellingen van uw e-mailprovider. Hier wordt u 
gevraagd om Predictable toegang tot uw e-mailaccount te 
verlenen. Als u e-mails via Predictable wilt verzenden, verleen dan 
toestemming in deze sectie en klik vervolgens op de optie om 
terug te navigeren naar de app.

Als u een e-mailprovider heeft anders dan Gmail, Yahoo of Outlook, 
is het proces iets anders. Schakel eerst de instelling Andere 
e-mailprovider in. Voer hierna uw e-mailadres en wachtwoord in en 
druk op Gegevens Opslaan. Er zijn geen andere stappen vereist.

Zodra dit is ingesteld, kunt u de e-mailadressen van mensen die u 
wilt e-mailen toevoegen. Om dit te doen, hoeft u alleen maar op 
ontvanger toevoegen te drukken en vervolgens hun naam en 
e-mailadres in te voeren. Om de functie te gebruiken, moet u eerst 
een bericht samenstellen in het berichtenvenster. Zorg er 
vervolgens voor dat het pictogram e-mail wordt weergegeven als 
een van uw functietoetsen. Druk op het pictogram e-mail wanneer 
u tevreden bent met uw bericht. Afhankelijk van de functionaliteit 
die u heeft gekozen, wordt het bericht onmiddellijk naar uw 
favoriete contact gestuurd, of u kunt een ontvanger kiezen uit de 
weergegeven lijst.



6.9 Even wachten
Even Wachten is een functie die uw vooraf geconstrueerde zinnen 
om even te wachten voorleest. Soms kan het wat tijd kosten om 
langere berichten te typen, dus deze functie kan worden gebruikt om 
uw gesprekspartner te laten weten dat u momenteel een bericht aan 
het opstellen bent.
 
U heeft de mogelijkheid om Automatisch Even Wachten in te 
schakelen. Indien ingeschakeld, leest deze functie na een bepaalde 
tijd automatisch uw vooraf geconstrueerde Even Wachten zinnen 
voor. Indien uitgeschakeld, moet u op de Even Wachten knop 
drukken om een van uw Even Wachten zinnen voor te lezen.

Als u de functie Automatisch Even Wachten hebt ingeschakeld, 
bepaalt de duur die in deze instelling is ingesteld, de tijd voordat uw 
vooraf geconstrueerde Even Wachten zinnen worden gelezen.

U kunt ook de Even Wachten zinnen beheren. Er zijn drie 
verschillende aanpassingen die u kunt maken.

1) Zin Toevoegen: hiermee kunt u uw eigen, 
aangepaste Even Wachten zinnen toevoegen. Om 
een Even Wachten zin toe te voegen, drukt u op het 
pictogram + Zin Toevoegen. U kunt een 
audio-opname of een 
tekst-naar-spraak-onderschrift toewijzen aan de 
Even Wachten zin. 

2) Zin Bewerken: u kunt een bestaande zin bewerken 
door op de zin te tikken en vervolgens het 
pictogram bewerken in de rechterbovenhoek van 
het scherm te selecteren. 

3) Zin Verwijderen: Als u een Even Wachten zin wilt 
verwijderen, selecteert u de zin die u wilt 
verwijderen en drukt u vervolgens op het pictogram 
verwijderen in de rechterbovenhoek van het 
scherm. U zult niet alle zinnen kunnen verwijderen 
omdat u er een moet bewaren.



7. Uiterlijk



7.1 Thema’s

Van Start Gaan: dit is de meest uitgeklede versie van de 
gebruikersmodus en bevat alleen de meest elementaire 
functies. Dit kan handig zijn voor iemand die zich 
aanpast aan Predictable.

Tablet Vriendelijk: deze gebruikersinterface is 
geoptimaliseerd voor gebruik op een tablet.

Keyguard Vriendelijk: deze gebruikersinterface is 
geoptimaliseerd om samen met een keyguard te worden 
gebruikt. De gebruikersinterface is ontworpen in een 10 
bij 9 raster, zodat Predictable effectief kan worden 
gebruikt met een keyguard.

Linkshandig Keyguard Vriendelijk: deze 
gebruikersinterface is geoptimaliseerd om te gebruiken 
in combinatie met een keyguard voor een linkshandige 
gebruiker. De gebruikersinterface is ontworpen in een 10 
bij 9 raster zodat Predictable effectief kan worden 
gebruikt met een keyguard.

Hoog Contrast: deze gebruikersinterface is ontworpen 
voor mensen met beperkt zicht.

Klinker Keyboard: deze gebruikersinterface is ontworpen 
met aandacht op de klinkers op het toetsenbord. Hij is 
ook geschikt voor mensen met slecht zicht.

Tien Toetsen Toetsenbord: stelt het toetsenbord met 
tien toetsen in als standaard.

Raster - 2*2:  maakt het 2*2-raster de standaard 
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Predictable 6 biedt 16 vooraf gemaakte thema's die een aantal visuele en 
instellingen kunnen aanpassen om als sjablonen te dienen voor gebruikers 
met verschillende voorkeuren en vereisten. In de instellingen voor Uiterlijk 
kunt u een van de 16 vooraf gemaakte thema's selecteren:



RAster - 5*4: maakt het 5*4-raster de standaard 
startpagina

Scherm Tikken Toegang: stelt Scherm Tikken in als 
de standaard toegankelijkheidsmethode

Schakel Toegang: stelt Schakel Toegang in als de 
standaard toegankelijkheidsmethode

Hoofd Volgen Aanwijzen: stelt Hoofd Volgen in als 
de standaard toegankelijkheidsmethode, met 
aanwijzen als de selectiemethode

Hoofd Volgen Knipperen: stelt Hoofd Volgen in als 
de standaard toegankelijkheidsmethode, met 
knipperen als selectiemethode

Blijf Verbonden: geoptimaliseerd om eenvoudige 
communicatie met vrienden, familie en collega's 
mogelijk te maken door oproepen en e-mail in te 
stellen als standaard functietoetsen.

Dyslexie: een kleurgecodeerd toetsenbord 
ontworpen voor mensen met dyslexie.



7.2 Visuele Aanpassingen
Hoewel de thema's van Predictable de mogelijkheid bieden om het 
volledige uiterlijk van de app te wijzigen, kunt u ook specifieke elementen 
aanpassen.

Met Kleurcodeknoppen kunt u de 
achtergrondkleur, lettergrootte en 
kleur individueel aanpassen voor 
verschillende elementen in de app. De 
onderstaande tabel laat zien welke 
visuele aanpassingen beschikbaar zijn 
voor elke functie.

Ten eerste zijn er een aantal 
verschillende lettertypen 
waaruit u kunt kiezen, 
waaronder: Montserrat, Lora, 
Roboto, OpenDyslexic, Source 
Serif, Nunito, Open Sans en 
Lato.

Functie Achtergrond-
kleur

Lettertype 
Kleur

Letter-
type 
Grootte

Geschiedenisbalk ✓ ✓ ✗

Favourietenbalk ✓ ✓ ✗

Berichtenvenster ✓ ✓ ✓

Woord Voorspelling ✓ ✓ ✓

Toetsenbord Toetsen ✓ ✓ ✗

Functietoetsen Bovenkant 
Scherm

✓ ✓ ✗

Functietoetsen Onderkant ✓ ✗ ✗

Zinnen ✓ ✓ ✗

Categorieën ✓ ✓ ✗

Raster Layout Achtergrond ✓ ✓ ✓

Cel Achtegrond ✓ ✗ ✗

Als laatste kunt u de Keyguard-vriendelijke weergave in- of uitschakelen. 
De Keyguard-gebruikersinterface is geoptimaliseerd om samen met een 
keyguard te worden gebruikt. De gebruikersinterface is ontworpen in een 
10 bij 9 raster. Als u deze functie uitschakelt, wordt het berichtenvenster 
geoptimaliseerd voor normaal tabletgebruik.



7.2 Toon/Verberg Functietoetsen
Sommige functies worden meer of minder gebruikt door bepaalde 
gebruikers. Daarom is het handig om ongebruikte functies te verbergen 
om de overzichtelijkheid op het scherm te verbeteren..

U heeft de mogelijkheid om de volgende items te tonen of te verbergen:

Ten slotte heeft u de mogelijkheid om in deze sectie uw Oproep Geluiden 
te maken. Tik hiervoor op de Oproep knop in de toon/verberg lijst met 
functietoetsen. De oproep wordt gebruikt als signaal om iemand te laten 
weten dat u hulp nodig heeft. U kunt uw eigen unieke opname aan de 
bel toewijzen of een van de vooraf gemaakte belgeluiden van Predictable 
gebruiken.



7.3 Meer Uiterlijk en Aanpassing

Met Predictable kunt u de functietoetsen ook aan de linker- of 
rechterkant van de Berichtenmaker plaatsen. U kunt de 
Behendigheidspositie links of rechts toewijzen. Deze functie is 
ontworpen om het voor mensen gemakkelijker te maken om deze 
knoppen te openen, afhankelijk van of ze linkshandig of 
rechtshandig zijn.

Met de standaard Berichtenmaker Invoer kunt u selecteren of u wilt 
dat uw primaire scherm toetsenbord, Phrasebank of Rasterweergave 
heeft bij het starten van de toepassing.



8. Woord Voorspelling



8.1 Woordenboek Instellingen
U kunt de woordenboek instellingen voor Woord Voorspellingen 
aanpassen om ervoor te zorgen dat de voorspellingen beter aansluiten bij 
uw woordgebruik .

Met Woordenboek Kiezen kunt u beslissen uit welk woordenboek uw 
woordvoorspellingen zullen worden afgeleid. Voor gebruikers van 
Predictable in het Engels kunt u kiezen tussen een Amerikaans of Brits 
woordenboek. Om het verschil te laten zien, een Brits woordenboek stelt 
‘Colour’ voorstel, terwijl een Amerikaans woordenboek ‘Color’ voorstelt.

U heeft ook de mogelijkheid om Ongepaste woorden uit uw 
voorspellingen weg te laten of toe te staan. Als deze instelling is 
uitgeschakeld, worden aanstootgevende woorden weggelaten uit 
woordvoorspellingen en worden ze gemarkeerd.

U heeft ook de mogelijkheid om de functionaliteit van de Geschiedenis 
Instelling aan te passen. U kunt Bewaar Geschiedenis uitschakelen om 
Predictable eerder gesproken inhoud te laten bewaren. Daarnaast heeft u 
de mogelijkheid om uw bestaande geschiedenis te wissen door op 
Gehele Geschiedenis Wissen te drukken.

Daarnaast kunt u zelfgeleerde woorden in het gedeelte 
Zelfgeleerde woorden op drie manieren beheren:

1) Toevoegen: u kunt woorden aan uw woordenboek 
toevoegen.

2) Verwijderen: als u een zelf geleerd woord wilt 
verwijderen, mogelijk omdat het verkeerd is 
geleerd, tikt u erop en selecteert u het pictogram 
verwijderen in de rechterbovenhoek van het 
scherm.

3) Bewerken : als je een zelf geleerd woord wilt 
bewerken, tikt u erop en selecteert u het 
pictogram bewerken in de rechterbovenhoek van 
het scherm.

Predictable biedt nu aan om Inhoud Leren opnieuw in te stellen. Deze 
functie stelt de Predictable-engine voor het leren van woorden opnieuw in 
door al uw zelfgeleerde woorden te wissen en uw woordgebruik te 
vergeten.



8.2 Meer Woord Voorspelling Aanpassingen

In combinatie met aanpassingen aan het woordenboek biedt Predictable
 ook extra manieren om uw woordvoorspellingen aan te passen.

Ten eerste is er de optie om de voorspellingsengine van Predictable 
geheel in of uit te schakelen. Alhoewel veel gebruikers de intuïtieve engine 
voor woordvoorspelling gebruiken om de snelheid van het samenstellen 
van een bericht te verhogen.

Een optie is om automatisch aanvullen in of uit te schakelen. Als deze
functie is ingeschakeld, voorspelt deze functie het woord dat u gaat 
schrijven terwijl u begint met het typen van uw gewenste woord en voltooit 
het de rest van het woord in rood. Om het woord te kiezen, tikt u
op de spatiebalk, waardoor de rode letters zwart worden.

Predictable biedt ook 2 verschillende manieren om spelfouten te 
identificeren of te corrigeren:
Autocorrectie: verkeerd gespelde woorden worden automatisch 
gecorrigeerd.
Spellingcontrole: verkeerd gespelde woorden zijn in het rood geschreven.

Ten slotte kunt u de snelheid aanpassen waarmee Predictable uw 
taalgebruik ophaalt. U heeft vier opties voor leerfrequentie: nooit, langzaam,
gemiddeld en snel. Terwijl Nooit betekent dat Predictable uw 
taalgebruik of unieke woorden nooit zal leren, zal Snel de snelheid
waarop het woordvoorspelling leert verhogen.



9. Toetsenbord



9.1 Toetsenbord

QWERTY
Dit is de standaard toetsenbordoptie en heeft hetzelfde 
ontwerp als de toetsenborden die u normaal gesproken 
op computers en andere mobiele apparaten aantreft.
ABC 
De toetsen worden in alfabetische volgorde 
weergegeven.
Hoge Frequentie
De toetsen zijn gerangschikt op basis van de frequentie 
waarmee ze worden gebruikt, waarbij de meest 
voorkomende letters als eerste worden vermeld en de 
minst frequente als laatste.
Tien Toetsen:
In vergelijking met de andere opties heeft het een veel 
groter doelgebied voor het selecteren van elke toets. 
Deze is vooral handig voor mensen die voordeel halen 
uit de aanraak instellingen. In plaats van dat er voor 
elke letter afzonderlijke toetsen op het toetsenbord zijn, 
zijn er lettergroeperingen.
ABCDE is bijvoorbeeld een groep van één letter. U moet 
op de lettergroep tikken die u wilt gebruiken en het 
toetsenbord zal dan veranderen zodat u een van de 
letters in de gekozen groep kunt selecteren. Nadat u 
een letter heeft toegevoegd, springt het toetsenbord 
terug naar de hoofd toetsenbord pagina (met dezelfde 
indeling voor het groeperen van letters).
Native
Hiermee kunt u het standaard toetsenbord van het 
door u gekozen apparaat gebruiken.

Predictable wordt geleverd met vijf toetsenbordopties. Predictable biedt 
ook de mogelijkheid om externe en third party toetsenborden te 
gebruiken. De vijf ingebouwde toetsenbordopties omvatten:

Daarnaast kunt u Toetsenbord Hoofdletter inschakelen, waardoor alle 
toetsen op het toetsenbord met een hoofdletter worden geschreven. De 
functionaliteit van het toetsenbord blijft echter hetzelfde, b.v. u moet op 
shift drukken om een letter in het berichtenvenster te activeren.



9.2 Beheren Externe Toetsenbord 
Snelkoppelingen 

U heeft ook de mogelijkheid om 
een extern Bluetooth-toetsenbord 
op uw apparaat aan te sluiten voor 
gebruik in Predictable. In de 
toetsenbordinstellingen heeft u de 
mogelijkheid om snelkoppelingen 
in te schakelen. Deze 
snelkoppelingen zijn bedoeld om u 
te helpen Predictable efficiënter te 
gebruiken. U kunt de sneltoetsen 
voor uw externe toetsenbord op 
drie manieren beheren:A) Snelkoppeling Toevoegen

Druk op de knop + om een 
nieuwe snelkoppeling toe te 
voegen. U moet dan een actie 
in de lijst selecteren die 
overeenkomt met een toets op 
het externe toetsenbord. Deze 
snelkoppeling wordt 
geactiveerd zodra u op die 
sneltoets van uw externe 
toetsenbord drukt.

B) Snelkoppeling Verwijderen
U kunt een bestaande 
snelkoppeling verwijderen 
door erop te tikken en 
vervolgens het pictogram 
verwijderen aan de 
rechterkant van het scherm te 
selecteren.

C) Snelkoppeling Bewerken
U kunt een bestaande 
snelkoppeling bewerken door 
erop te tikken en vervolgens 
het pictogram bewerken in de 
rechterbenedenhoek te 
selecteren.



9.3 Beheren van Emoji’s

Predictable 6 biedt een grote selectie aan emoji's. U kunt deze emoji's 
gebruiken in uw berichten door ze te selecteren op het 
Emoji-toetsenbord in de rechterbenedenhoek van uw toetsenbord.
U kunt uw emoji's aanpassen in het toetsenbordgedeelte van 
Instellingen. Selecteer hiervoor de Emoji die u wilt bewerken en druk 
vervolgens op het pictogram pen in de rechterbovenhoek. Er zijn twee 
manieren waarop u uw emoji's kunt aanpassen:
A) Naam van de Emoji: Yje kunt de naam van de emoji bewerken. Als u 

de optie Tekst naar spraak kiest voor het emoji-geluid, wordt deze 
naam voorgelezen wanneer u die emoji in een bericht gebruikt. 

B) Geluid gekoppeld aan Emoji: er zijn drie verschillende soorten 
geluiden die u aan uw emoji kunt toewijzen:

1) Neem uw eigen audio voor de emoji op. Om dit te doen, drukt 
u op het ‘Nieuw opname pictogram’, neemt u de audio op, 
geeft u de opgenomen audio een weergavenaam > en drukt u 
vervolgens op het vinkje om de opname op te slaan. 

2) Wijs een van de vooraf opgenomen geluiden van Predictable 
toe aan de emoji. Predictable heeft 8 verschillende opgenomen 
geluiden voor de emoji’s en zijn beschikbaar voor zowel 
mannen als vrouwen.

3) Tekst naar Spraak leest de naam van de emoji voor wanneer u 
die emoji gebruikt in een gesproken bericht. Om deze functie 
te selecteren, moet u op de X-toets drukken.



10. Raster Lay-out



De Raster lay-out geeft uw categorieën en zinnen weer in een typisch 
rasterformaat. Een dergelijke lay-out is zowel geoptimaliseerd voor de 
verschillende scanmethoden als voor gebruikers die meer afhankelijk 
zijn van beeldmateriaal voor communicatie, b.v. personen met 
autisme.

Om toegang te krijgen tot de raster lay-out heeft u twee opties:
1. Instellen als uw standaard startpagina: als u verwacht om 
voornamelijk vanaf deze pagina met Predictable te communiceren, is 
het wellicht de moeite waard om deze als uw standaard startpagina 
in te stellen. Ga hiervoor naar Instellingen > Algemene weergave > 
scroll naar beneden > Selecteer Rasterweergave als uw standaard 
startpagina.
2. Vanuit de gebruikersmodus: u heeft ook toegang tot de 
rasterweergave in de gebruikersmodus. Om dit te doen, drukt u op 
het pictogran Phrasebank > Druk op het pictogram Rasterweergave 
(direct onder de bewerkingsknop).

U kunt ook het uiterlijk van uw raster lay-out aanpassen. U kunt het 
aantal getoonde Kolommen en Rijen wijzigen door het aantal 
Kolommen en Rijen dat u wilt te kiezen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de grootte en kleur van de 
lettertypen en achtergrond van de cel in de sectie App-achtergrond 
te bewerken. U heeft ook de mogelijkheid om de pictogrammen voor 
zowel de categorieën als de zinnen te tonen/verbergen, en ook de 
categorieën zelf.



11. Oproepen 



11.1. Hoe u kunt bellen en gebeld worden, 
contactenlijst beheren

Een nieuwe functie in Predictable 6 is de mogelijkheid om te bellen en 
gebeld te worden. U kunt ook FaceTime gebruiken. Het is belangrijk om te 
vermelden dat u alleen apparaat stemmen kunt gebruiken tijdens 
gesprekken. Als u Acapela gebruikt, moet u in het gedeelte Gesprekken een 
Apparaat Stem kiezen om tijdens het gesprek te gebruiken.
Voordat u daadwerkelijk een gesprek kunt voeren, moet u ontvangers 
toevoegen aan uw lijst met contactpersonen. Tik op nieuw toevoegen en 
voer vervolgens de naam en het nummer van de contactpersoon die u wilt 
toevoegen in. Druk op opslaan als u tevreden bent met de gegevens die u 
heeft ingevoerd. U kunt uw contacten bewerken en verwijderen.

U heeft twee opties voor op de belknop te drukken doet: Lijst met 
contactpersonen weergeven en Favoriete Contact bellen. Voor 
Contactpersonen Weergeven, worden alle contacten die u hebt toegevoegd 
weergegeven wanneer u op de belknop in de gebruikersmodus drukt. U 
kunt dan uit deze opties kiezen wie u wilt bellen. Het bellen van favoriete 
contactpersonen werkt iets anders. In Oproepinstellingen kunt u op de ster 
naast een contact tikken om deze een ster te geven. Wanneer u op de 
belknop drukt, wordt dit contact met ster gebeld.

Het is belangrijk om te vermelden dat 
wanneer u op de belknop drukt, u de 
app verlaat. Als u dus een van de 
toegankelijkheidsmethoden van 
Predictable gebruikt, zijn deze pas 
functioneel als u de app opnieuw opent. 
Om Predictable te gebruiken om te 
spreken, moet u ook van het gesprek 
terug naar Predictable navigeren.



12. Gebaar Spreken



12.1. Waarom en wanneer Gebaar Spreken 
gebruiken en acties beheren

Gebaar Spreken is een nieuwe functie van Predictable 6. Wat Gebaar 
Spreken biedt, is de mogelijkheid om een   gesproken zin of actie aan een 
activatie toe te wijzen. Een Tong Eruit kan bijvoorbeeld worden 
toegewezen aan de zin ‘Hoe gaat het?’. Uw tong uitsteken in de 
gebruikersmodus zou dan resulteren in de zin ‘Hoe gaat het?’. Het doel 
van deze nieuwe functie is om de snelheid waarmee een persoon kan 
communiceren te verhogen. Het gebruik van een van deze 
Gebaren-spreekmethoden is eigenlijk sneller dan het bericht op uw 
toetsenbord typen.

U kunt ook een activatie aan een actie koppelen. U kunt ervoor kiezen om 
knipperen toe te wijzen aan Spreken, zodat wanneer u knipperen als 
activatie gebruikt, de inhoud van uw berichtenvenster wordt 
uitgesproken.

Er zijn twee manieren om uw Gebaar Spreken acties te beheren.
1) Toevoegen: ga eerst naar het gedeelte Gebaar Spreken van 
Instellingen. Druk vervolgens op Nieuwe toevoegen. Op deze pagina 
heeft u de mogelijkheid om te kiezen of u een Gebaar Spreken wilt 
maken voor een categorie of een actie. Als u Actie kiest, worden alle 
mogelijke functietoetsopties weergegeven. Als u Categorieën kiest, 
worden al uw Categorieën en hun bijbehorende zinnen weergegeven. 
Nadat u uw gewenste actie of zin hebt geselecteerd, kunt u de activatie 
kiezen die u eraan wilt toewijzen. Als u tevreden bent met uw combinatie, 
drukt u op bevestigen. Als u al een activatie als selectiemethode gebruikt, 
kunt u deze niet gebruiken in een Gebaar Spreken Recept.
2) Bewerken: om een Gebaar spreken te bewerken, tikt u erop en 
verwijdert u uw Gebaar Spreken.
Om het aantal beschikbare Gebaar Spreken opties te vergroten, hebben 
we de optie geïntroduceerd om ‘Recepten’ te maken. In de context van 
Predictable betekent recepten dat u een combinatie van activaties aan 
een gesproken zin kunt toewijzen. Knipperen, Tong Eruit en Fronzen 
kunnen bijvoorbeeld worden toegewezen aan ‘Wie is dat?’, Terwijl 
Knipperen, Fronzen en Tong Eruit kunnen worden gekoppeld aan ‘Dit is 
geweldig’. U kunt een recept annuleren door de door u gekozen 
selectiemethode te gebruiken in het gedeelte Toegankelijkheid.



13. Ondersteuning



13.1. Probleem Oplossen met video 
handleidingen en ons te e-mailen
Deze sectie bevat YouTube video handleidingen die u leren hoe u de 
functies van Predictable kunt gebruiken. Er is zowel een link naar deze 
gebruikershandleiding als de mogelijkheid om ons ondersteuningsteam 
te e-mailen als u nog andere onbeantwoorde vragen heeft.
Daarnaast vind u onderaan het ondersteuningsgedeelte van Instellingen 
een aantal video handleidingen met tutorials over hoe u alle functies van 
Predictable effectief kunt gebruiken.



14. Web Platform



14.1. Aanpassen van uw Phrasebank en 
categorieën en zinnen downloaden
Vanaf de website van Therapy Box heeft u de mogelijkheid om in te 
loggen op het webplatform met uw gegevens van Predictable. Het 
webplatform biedt de mogelijkheid om uw Predictable account vanaf 
uw desktop te beheren. U kunt instellingen aanpassen, inhoud 
uploaden en ongewenste bestanden verwijderen. Ook wijzigingen die 
op het webplatform zijn aangebracht, worden onmiddellijk 
doorgevoerd in de app op uw apparaat. Deze functie is vooral handig 
als een gebruiker per ongeluk een instelling wijzigt. Hiermee kan een 
SLT, een familielid of het ondersteuningsteam van de Therapy Box de 
correctie op afstand uitvoeren.



Het Phrasebank gedeelte van het webplatform biedt een overzicht van 
uw Phrasebank. Vanaf hier kunt u:

1) Zoek eenvoudig naar uw zinnen: wanneer u op de titel van een 
kolom (categorie, weergave zin, gesproken zin) drukt, worden de 
bestanden in de kolom alfabetisch gerangschikt. U kunt ook naar 
het bestand zoeken door de naam van het audiobestand, de 
gesproken zin, de woordgroep of de categorienaam in te typen.

2) Inhoud verwijderen: Selecteer de categorieën en zinnen en druk 
op "Selectie verwijderen". U kunt ze ook een voor een verwijderen 
door voor elke zin op het pictogram verwijderen te drukken. 

3) Uw Phrasebank bewerken: Als u op de categorienaam, de naam 
van de woordgroep of de naam van de gesproken woordgroep 
klikt, kunt u de naam bewerken.

4) Bewerk de afbeeldingen die aan uw zinnen zijn toegevoegd:
- Toevoegen van nieuwe afbeeldingen: Druk op het pictogram "+" 
en kies de afbeelding die u aan de zin wilt toevoegen.
- Wijzigen van de gekoppelde afbeelding: Door op de afbeelding 
bij een zin te drukken, heeft u de keuze om deze te vervangen of 
te verwijderen.

5) Als u de geluiden die aan uw zinnen zijn gekoppeld moet 
bewerken:
- Toevoegen nieuw geluid: Druk op de knop "+" en kies het geluid 
dat u aan de zin wilt koppelen.
- Wijzigen van het gekoppelde geluid: Door op het geluid van een 
zin te drukken, heeft u de keuze om deze te vervangen of te 
verwijderen.

6) Koppel een multimedia link: U kunt een weblink in het tekstvak 
plakken. Als u de multimedia moet verwijderen, wist u gewoon 
de link in het CMS.

U kunt ook categorieën en zinnen downloaden om ze te uploaden 
naar een ander Predictable-account. Op deze manier kan uw Spraak 
en Taal vanuit zijn/haar Predictable account een categorie met 
zinnen erin maken, dit alles voor u aanpassen en u het .zip-bestand 
sturen dat u naar uw Predictable account kunt uploaden



14.3. Importeren MyMessageBanking 
inhoud

Vanuit de sectie Sjabloon zinnen kunt u vooraf gebouwde zinnen 
uploaden die afkomstig zijn uit 2 bronnen: Predictable en 
myMessageBanking. myMessageBanking.com is een gratis service die 
wordt aangeboden door het Boston Children's Hospital Department van 
Otolaryngology en Tobii Dynavox met als doel een gratis en open 
berichtenbank te bieden aan mensen die het risico lopen hun stem te 
verliezen.

Het systeem leidt u door het berichtenbank proces, helpt de berichten te 
organiseren, de berichten op te slaan en biedt manieren om de 
berichten te downloaden voor gebruik op elk systeem dat deze 
berichten kan afspelen. Het gebruik van het systeem, het opslaan van 
berichten en het downloaden van opgeslagen berichten is gratis voor 
persoonlijk gebruik.

Hoe de service gebruiken met het Predictable web platform

De myMessageBanking inhoud is compatibel met Predictable, d.w.z. u 
kunt de audiobestanden die u hebt opgeslagen en getranscribeerd via 
myMessageBanking.com uploaden naar uw Predictable-account, zodat 
deze nieuwe zinnen worden in uw Phrasebank.



Om dit te doen: 

1. Download vanuit uw myMessageBanking-account de 
audiobestanden die u wilt gebruiken in Predictable.

2. Upload de .zip map naar het gedeelte Sjabloon zinnen van het 
Predictable webplatform, de transcripties worden uw gesproken 
zinnen en de tags uw categorieën.

3. U kunt nog steeds enkele wijzigingen aanbrengen voordat u uw 
nieuwe zinnen aan uw Predictable account toevoegt

4. Klik vervolgens op Samenvoegen

Enkele belangrijke zaken:

● U kunt ook uw nieuwe zinnen bewerken in de Phrasebank sectie, 
als u van gedachten verandert nadat u hebt samengevoegd!

● Als u meerdere tags heeft voor dezelfde zin in het gedeelte 
Sjabloon zinnen, wordt uw zin aan verschillende categorieën 
toegevoegd. Om een nieuwe tag toe te voegen, druk op de "+" 
knop, u kunt deze ook verwijderen door op x te drukken.

● In de sectie Sjabloon zinnen kunt u ook categorieën en zinnen 
uploaden die zijn gedownload uit een ander Predictable account. 
Op deze manier kan uw Spraak en Taal vanuit zijn/haar 
Predictable account een categorie met zinnen erin maken, dit alles 
voor u aanpassen en u het .zip-bestand sturen dat u naar uw 
Predictable account kunt uploaden.



14.4. Beheren van uw audio en afbeeldingen 
inhoud

Met de audio en afbeeldingen secties van het webplatform heeft u een 
overzicht en kunt u uw lijst met audio- of afbeeldingsbestanden 
bewerken. Vanaf hier kunt u:

1. Eenvoudig zoeken naar uw bestanden: wanneer u op de titel van 
een kolom (titel, bron) drukt, worden de bestanden in de kolom 
alfabetisch gerangschikt. U kunt ook naar het bestand zoeken door 
de titel te typen.

2. Inhoud verwijderen: Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen 
en druk vervolgens op "Selectie verwijderen". U kunt bestanden ook 
één voor één verwijderen door voor elk bestand op het pictogram 
verwijderen te drukken.

3. Bewerk de titel die aan uw bestanden is gekoppeld: klikken op de 
titel van het bestand zorgt ervoor dat een tekstvak groter wordt, 
zodat u het op zijn beurt kunt bewerken.

4. Alle bestanden die naar dit gedeelte zijn geüpload, verschijnen in uw 
app wanneer u een zin bewerkt en een audiobestand kiest om eraan 
toe te voegen:
- Importeer een audiobestand vanaf uw laptop: Om een 
audiobestand te importeren, drukt u op de knop Importeren en 
vervolgens op Bladeren, selecteert u het bestand dat u eerder op uw 
laptop hebt opgeslagen en selecteert u Uploaden.
- Neem een audiobestand  uw laptop op: Om een audio-bestand van 
het CMS op te nemen, drukt u op Opnemen, Selecteer vervolgens 
het pictogram met de microfoon. Zodra u stopt met opnemen, kunt 
u het bestand pauzeren, hervatten en opslaan, een titel typen en op 
Opslaan drukken.


