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• Advies - verkoop - training
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www.commap.nl



Het contact verliezen
Communicatie is een belangrijk onderdeel van je
dagelijks leven. Voor sommige mensen wordt praten
moeilijk of zelfs onmogelijk door bijvoorbeeld ziekte
of een ongeluk. Daarom biedt Commap speciale
communicatieapparatuur die “praten” weer mogelijk
maakt.

Ook voor jouw situatie is er een oplossing!
Er zijn diverse uitvoeringen mogelijk, speciaal
gemaakt op de omstandigheden waarin iemand
verkeert. Er zijn apparaten waarop je kan typen,
maar ook die met ingesproken boodschappen of
plaatjes werken. Bij beperkte of geen handfunctie zijn
er aanpassingen beschikbaar om de apparatuur of
een computer toch te kunnen bedienen. Bevestigings-
materialen en opbergmateriaal maken de communi-
catieapparatuur geschikt voor vele toepassingen. Er
wordt gezocht naar een oplossing op maat!

Kwaliteit is gegarandeerd
Commap is meer dan 20 jaar specialist in commu-
nicatieapparatuur. De opgebouwde kennis en dienst-
verlenende instelling, maken dat je verzekerd bent
van een passend advies. Wanneer één van de
bekende apparaten geen uitkomst biedt, kan met
Brainfingers nog veel bereikt worden. Dit product
maakt het mogelijk om te communiceren via hersen-
signalen. Ook ontwikkelt Commap eigen producten,
met het oog op gebruiksgemak. Het uitgangspunt is
altijd dat we jouw situatie optimaal verbeteren.

Voor wie kan Commap wat betekenen?
Patiënten die te maken hebben met een spraakge-
brek of die niet meer kunnen praten, zoals bij:
• Afasie
• ALS
• MS
• Parkinson
• Hoge dwarslaesie
• Herseninfarct
• Syndroom van Down
• Aandoeningen aan slokdarm of keel
• Kanker
• Plotsdoofheid of laatdoofheid
• Locked-in syndroom
• CVA
• NAH

Vergoeding
De toegepaste hulpmiddelen worden door zorg-
verzekeraars of via de AWBZ vaak geheel of gedeel-
telijk vergoed. Indien gewenst, neemt Commap de
administratieve afwikkeling daarvan geheel uit handen.
Voorafgaand aan de aanvraag, wordt de apparatuur
eerst samen met jou getest. Op deze manier is ge-
garandeerd dat je het best passende product aanschaft.
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Enkele reacties
In het ziekenhuis had ik slangen in mijn keel, waar-
door praten bijna onmogelijk was. Door het apparaat
kon ik tenminste aangeven hoe ik me voelde en wat
ik wilde eten. Zo voelde ik me minder hulpeloos dan
daarvoor, ziek zijn is toch al erg genoeg.

Al jaren had ik mijn stem verloren na een hersenin-
farct. Ik had me erbij neergelegd en werkte voor-
namelijk met briefjes om duidelijk te maken wat ik
nodig had. Toen kwam ik in contact met Commap en
kreeg een apparaat dat met een klik op een pic-
togram voor mij woorden of zinnen uitsprak. Opeens
werd het weer mogelijk om in een winkel te vragen
waar iets staat.

Mijn zoon kon na een ongeluk alleen zijn ogen nog
bewegen. Contact was nauwelijks mogelijk. Door een
speciaal aangepast systeem, kan hij nu met zijn ogen
via een computer dingen aanwijzen of typen. Ook
kan hij het licht uitdoen en de deur openen en via
een internetverbinding het alarm activeren. Voor hem
betekent het veel dat hij uit het isolement is gehaald.

Interesse
Meldt je aan via de website voor de nieuwsbrief en
blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
mogelijkheden. Ook geeft Commap lezingen over de
toepassing van communicatie apparatuur.

Wil je weten of Commap iets voor jou of een persoon
uit jouw directe omgeving kan betekenen? Bel of mail
dan je vraag. De medewerkers komen graag
persoonlijk bij je thuis om de mogelijkheden te
demonstreren. Op deze manier weet je welke opties
er zijn en wat het beste bij jouw situatie past.
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De Lightwriter Brainfingers


