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Introductie

Wanneer je niet of moeilijk kunt praten is het vaak lastig om duidelijk aan te geven 
wat je voelt of bedoelt. Je weet precies wat je wilt, maar kunt dit niet altijd goed 
overbrengen. Daarnaast beperken je motoriek of mobiliteit je soms bij het doen van 
dingen die anderen heel vanzelfsprekend vinden. Bijvoorbeeld het bedienen van een 
computer of televisie. Terwijl je net als iedereen de regie over je eigen leven wilt  
houden. Onze producten helpen je daarbij.

Voor wie ontwikkelen we onze hulpmiddelen?

Ik kan het 
zelf



Een zelfstandiger leven
KMD ontwikkelt al meer dan 30 jaar communicatie-
hulpmiddelen die bijdragen aan een beter en zelf-
standiger leven. Deze hulpmiddelen ondersteunen 
je bij het communiceren, gebruik van computers en 
het besturen van je omgeving. Daarnaast hebben we 
software ontwikkeld die ervoor zorgt dat je ouders, 
begeleiders en therapeuten onze hulpmiddelen 
helemaal naar jouw wensen kunnen instellen.

Team KMD 
KMD bestaat uit een groep enthousiastelingen. 
Van productontwikkeling tot adviseur allen met 
het zelfde doel. Die oplossing waar de cliënt die 
glimlach van op zijn gezicht krijgt. De meesten zijn 
al vele jaren werkzaam bij KMD en kennen de cliën-
ten door en door en begeleiden hun ontwikkeling 
op het gebied van communicatie de hele tijd.

“�Je�wilt�tenslotte�de�regie�over�je��
eigen�leven�houden.”



Altijd een hulpmiddel 
dat bij je past
Wanneer je op zoek bent naar een geschikt hulp-
middel brengen onze adviseurs graag je wensen 
en mogelijkheden in kaart. Samen met jou en 
je begeleiders gaan we op zoek naar het hulp-
middel dat het beste bij je past. Je adviseur blijft 
tijdens dit hele proces je aanspreekpunt; van-
af het eerste contact tot en met de nazorg.

In ons uitgebreide assortiment bieden we oplossin-
gen voor verschillende functiebeperkingen. En je kunt 
ze meestal direct uitproberen. Zo weten we meteen 
of de gekozen oplossing voldoet aan je verwachtin-
gen en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn. 
Wij leveren namelijk altijd maatwerkoplossingen, 
zowel op het gebied van apparatuur als software. 
De ervaring leert, dat kleine aanpassingen voor 
jou als gebruiker een wereld van verschil maken.

Opbouw op maat
Om optimaal gebruik te maken van je nieuwe hulp-
middel moet deze op de juiste manier worden opge-
bouwd. De positie van een hulpmiddel is hierbij van 
doorslaggevend belang. Omdat geen twee rolstoelen, 
rollators, bedden of tafels hetzelfde zijn vereist dit 
maatwerk. Vanaf de eerste stap in de ontwikkeling 
houden we rekening met een mooie en praktische in-
tegratie van onze producten. Hierdoor leveren we een 
totaaloplossing die altijd perfect past en duurzaam is.



De specialisten van onze Mechanica-afdeling bekijken 
samen met de adviseur de mogelijkheden voor jouw 
specifieke toepassing. Zij werken dit helemaal uit 
en zorgen voor de uitvoering. De constructie van je 
opbouw is veilig, stabiel, duurzaam en helemaal op jou 
afgestemd. We gebruiken tijdens de montage alleen 
bestaande gaten en ophangpunten of klemmen van 
de rolstoel om niets aan de constructie te wijzigen.

Hulp bij aanvraag 
zorgverzekeraar
Bij de aanschaf van hulpmiddelen krijg je vaak te 
maken met een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Onze 
adviseur helpt je bij de aanvraag of verzorgt naar wens 
het complete traject. Zodra er goedkeuring van de 
verzekeraar of het zorgkantoor is, plannen we samen 
de montage en levering van je nieuwe hulpmiddel. 

Direct aan de slag!
De KMD productspecialist bezorgt je hulpmiddel en 
leert je om te gaan met de apparatuur en de software. 
Daarna kun je direct zelf aan de slag. Met behulp 

van instructiesessies en cursussen leren we ook je 
begeleiders en therapeuten om optimaal gebruik te 
maken van je nieuwe hulpmiddel. Op basis van hun 
ervaringen verzorgen we drie keer per jaar een gratis 
cursus op ons kantoor in Duiven. Naast instructie over 
de KMD software komen ook veel praktijkvoorbeelden 
aan de orde. De ontwikkeling van kernvocabulaire 
komt eveneens aan bod.

Reparatie en  
vervangingsservice
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze 
hulpmiddelen. Toch kan er best een keer iets stuk gaan. 
Omdat wij alle apparatuur zelf ontwikkelen en pro-
duceren kunnen onze servicemedewerkers deze vlot 
repareren. Hiervoor kunnen zij software en hardware 
op afstand over nemen. Dit scheelt niet alleen tijd, 
maar is ook minder belastend voor het milieu. Gaat 
de reparatie niet snel genoeg? Dan bieden we je een 
vervangend hulpmiddel aan. Natuurlijk ben je, op af-
spraak, ook van harte welkom bij ons bedrijf in Duiven.



Productontwikkeling 
door kennis en  
praktijkervaring
Onze afdeling Research en Development gebruikt 
praktijkervaringen van onder meer revalidatiecentra, 
instellingen, scholen en gebruikers om betrouwbare 
hulpmiddelen te ontwikkelen. Dit leidt tot compleet 
nieuwe hulpmiddelen, maar ook tot de verbetering 
van ons huidige aanbod. De hulpmiddelen die al 
in gebruik zijn krijgen dan een update, zodat ze 
nog meer gebruiksgemak bieden. Voorbeelden van 
zulke nieuwe ontwikkelingen zijn de KMD joystick 
en de Bluetooth switch. Maar ook hulpmiddelen 
zoals de T3 to Go en de KMD Oogbediening worden 
steeds completer. Al onze producten kenmerken zich 
doordat ze uitermate robuust en betrouwbaar zijn.

Gebruiksvriendelijke 
software
De software die we gebruiken voor onze 
hulpmiddelen is continu in ontwikkeling. 
Zo zijn we erg trots op de mogelijkheden van 

KMD Create. Dit is een eenvoudig te gebruiken 
computerprogramma waarmee jij, therapeuten 
en begeleiders zelf specifieke symbolen, spraak 
en functies kunnen toekennen aan hulpmiddelen.  
Dit kan zowel op een PC als op het hulpmiddel zelf.

Welk product je ook van ons gebruikt, alles draait 
op dezelfde software. Wanneer je in de toekomst 
nieuwe hulpmiddelen gebruikt kun je dus alle 
bladen en spraak probleemloos meenemen. 



GoTalk�9+.

Dubby�3.

Communicatiehulpmiddelen

Ons assortiment communicatiehulpmiddelen heeft voor eigenlijk elke spraakbeperking 
een oplossing: van eenvoudige statische spraakknoppen voor één boodschap tot 
complete dynamische spraakcomputers.

Statische communi-
catiehulpmiddelen
Bij statische communicatiehulpmiddelen leg je 
opgenomen boodschappen op één of meerdere vaste 
communicatiebladen vast. Je speelt een bepaalde 
boodschap af door op de toegewezen knop te drukken. 
Je kunt dan ook alleen boodschappen overbrengen 
die op het blad van het toestel worden weergegeven. 
Gebruikers kunnen vaak niet zelf de bladen wisselen.

Eén-knop-bediening 
De eenvoudigste communicatiehulpmiddelen zijn de 
één-knop-systemen, zoals de BIGmack en de Talking 
Buddy. Met dit soort hulpmiddelen speel je een opge-
nomen gesproken boodschap af door middel van een 
druk op de knop. Op de GoTalk kunnen meerdere bood-
schappen worden voorgeprogrammeerd. Door deze 
boodschappen aan zelfgekozen plaatjes te koppelen is 
het eenvoudig om de gewenste boodschap te kiezen.

Tekst naar spraak 
omzetten 
De Dubby 3 zet tekst om naar spraak. Je typt zelf een 
boodschap in en laat deze door de Dubby 3 uitspreken. 
De Dubby 3 toont de getypte tekst op het scherm. De 
lettergrootte is aan te passen, waardoor het hulp-
middel ook geschikt is voor mensen met een beperkt 
gezichtsveld. De Dubby 3 is uitgerust met woordvoor-
spelling en kan veelgebruikte woorden opslaan voor 
snellere communicatie. In de Dubby 3 is het mogelijk 
een aantal toetsenbord layouts te kiezen. Ook het 
opslaan van een getypte tekst onder een letter/cijfer 
is mogelijk. Daarnaast kun je de boodschap via een 
meeleesdisplay laten zien aan je gesprekspartner.



Dynamische  
communicatie-
hulpmiddelen
Dynamische communicatiehulpmiddelen hebben  
een touchscreen waarmee je door de ingevoerde  
informatie kunt bladeren. 

Communiceren  
zoals jij dat wilt
De T3 serie zijn de dynamische communicatiehulp-
middelen van KMD. Met de T3 communiceer je door 
middel van ingesproken teksten. Deze zijn gekoppeld 
aan een vakje in één van de bladen. Met behulp van 
het meegeleverde programma KMD Create kun je  
de bladen eenvoudig zelf ontwerpen. Zo stem je dit 
communicatiehulpmiddel helemaal af op jouw  
wensen en eisen. 

De vormgeving van de vakjes pas je aan met symbolen, 
afbeeldingen en tekst. Zowel ingesproken als getypte 
tekst wordt met de ingebouwde spraaksynthesizer 
uitgesproken. Bepaalde vakjes zijn bladverwijzers. 
Daarmee kun je eenvoudig door de hele set bladen 
navigeren. Het T3 assortiment bestaat uit: T3 Mini,  
T3 en T3 to Go 8” en 11”.

Ik zeg het 
zelf



T3�met�camerabediening.

Bediening op maat 
Om het bedienen van touchscreens te vergemakke- 
lijken hebben we verschillende oplossingen. Zo zijn  
er naast op maat gemaakte hulptableaus voor vinger-
geleiding, ook maatwerk bedieningsvormen met  
schakelaars, joysticks en hoofd- of oogbediening.  
Wij verzorgen hulptableaus gemaakt naar aanleiding 
van de gekozen indeling en niet andersom.



T3 to Go
Voor gebruikers die kunnen lopen, was een spraak-
hulpmiddel vaak lastig om mee te nemen. De T3 to 
Go is vanwege het lage gewicht wel gemakkelijk mee 
te nemen. Dit toestel leveren we dan ook standaard 
met een op maat gemaakte, stootvaste sleeve die een 
uitstekende bescherming biedt bij vallen en stoten.

Met behulp van de KMD Create software stel je  
het apparaat in met alle gewenste informatie.  
Het ontwerpen van indelingen en het maken of  
aanpassen van bladen doe je op de T3 to Go zelf  
of via een externe PC. De T3 to Go is er in twee for- 
maten, met een touchscreen van 8 of van 11 inch.

Gesproken  
boodschappen
Naast het gebruik van de digitale (opgenomen) 
stem kan de T3 to Go desgewenst worden voorzien 
van een Acapela spraaksynthesizer. Hiermee kun je 
getypte tekst omzetten in een gesproken boodschap. 
Het is ook mogelijk om deze zelfgemaakte bood-
schappen toe te voegen aan symboolvakken. Er zijn 
zowel volwassen als kinderstemmen beschikbaar.

T3�serie.

T3�to�Go�met�bluetoothkoppeling.



Aangepaste indeling
Raak je regelmatig de weg kwijt binnen de T3 to Go? 
Dan is het mogelijk om bepaalde categorieën af te 
schermen door de verwijzers af te dekken met een  
op maat gemaakte kunststof rand. Mensen in je 
omgeving kunnen deze categorieën wanneer nodig 
bedienen met een speciale aanwijspen. 

Filmen
Met de T3 to Go kun je ook video-opnamen maken. 
Deze worden weergegeven in het video-album in de  
T3 to Go. Deze filmpjes ondersteunen je ook tijdens 
het communiceren, bijvoorbeeld door het laten zien 
van handelingen zoals koffie zetten of aankleden. 

Fotograferen
De T3 to Go heeft standaard 2 camera’s, waarmee je 
zelf foto’s kunt maken. Deze zijn direct te bekijken 
met het blad fotoalbum. Door dit blad te voorzien van 
small-talk kun je bijvoorbeeld de foto’s van een dagje 
uit direct laten zien en erover praten.



KMD Oogbediening
Omdat het bedienen met aanraking of schakelaars 
soms niet mogelijk is, hebben we een compacte 
oogbediening ontwikkeld. Hierbij volgt een 
infrarood camera de bewegingen van je ogen. 
Speciale software interpreteert deze bewegingen en 
bepaalt waar je naar kijkt, bijvoorbeeld een plaatje 
of letter op het beeldscherm. Doordat je daar een 
bepaalde tijd naar kijkt, wordt de zin die bij het 
plaatje hoort uitgesproken of de letter getypt.

Onze oogsensor kenmerkt zich door de eenvoudige  
bediening. Je kunt snel en effectief communiceren  
zonder elke keer een lastige kalibratiecyclus te door-
lopen. Met de meegeleverde software maak of wijzig 
je gemakkelijk schermen. De ingebouwde camera’s 
ondersteunen je communicatie door middel van  
foto en film.

Ik doe het 
zelf

Communicatiehulpmiddel



De KMD Oogbediening bestaat uit een 12 inch 
aanraakscherm en een compacte oogsensor. 
De hoogwaardige speaker zorgt ervoor dat je 
duidelijk verstaanbaar bent. Bovendien kun 
je met de ingebouwde infrarood zender en 
Bluetoothverbinding een externe tablet, telefoon 
of televisie bedienen. Door de compactheid van 
het systeem hou je contact met jouw omgeving 
en zit je niet verstopt achter een scherm.

De KMD Oogbediening kan ook met schake-
laars worden bediend. De gebruiker zelf kan  
switchen tussen beide bedieningsvormen.  
Snelle communicatie met de ogen als dit  
vereist is. En eventueel schakelaarbediening als 
vermoeidheid en concentratie iets minder zijn. 

“�KMD�Oogbediening�is��
compact�en�veelzijdig.”



Computeraanpassingen

Joystick als muis
Voor mensen die moeite hebben met de fijne motoriek 
ontwikkelden we een joystick met de functies van een 
muis. Door de joystick relatief zwaar te maken, kan deze 
niet snel worden omgestoten. De grote knop maakt 
aanklikken eenvoudig.

Functioneel gekleurd 
toetsenbord 
Het Clevy toetsenbord beschikt over grote, gekleurde 
toetsen. Wanneer je niet zo goed kunt zien zijn de 
letters hierdoor gemakkelijker te onderscheiden.  
Dit toetsenbord is ook geschikt voor mensen met een 
verminderde motoriek. Een afdekraster over de toetsen 
maakt het eenvoudig om de toetsen afzonderlijk in te 
drukken.

Flexibele lichtvlek-
bediening 
De Lucy is een zeer compact laserlampje, dat zowel 
de muis als het toetsenbord vervangt. Je bedient de 
computer met behulp van een compacte laseraanwijzer, 
die bijvoorbeeld aan een brilmontuur kan worden 
bevestigd. Hiermee activeer je een toets door deze een 
bepaalde tijd aan te wijzen. De Lucy 4 kan eenvoudig 
worden overgeplaatst van de ene PC naar de andere, 
waardoor je het systeem zowel thuis, op school of op 
het werk kunt gebruiken.

Draadloze 
camerabediening 
Een kleine infraroodcamera op het beeldscherm en 
een kleine reflector (6 mm) op je hoofd, bril of hand 
vervangen de muis en het toetsenbord. De camera 
registreert de bewegingen van de reflector en neemt 
deze draadloos over. Met een virtueel toetsenbord en 
software voor muissimulatie kun je zo alle functionali-
teiten van de computer gebruiken. 

Met een computer werken is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld.  
Onze hulpmiddelen zorgen ervoor dat iedereen zelfstandig een computer kan 
bedienen. De oplossingen variëren van software, toetsenborden en muizen tot 
lichtvlek- en oogbediening. 

Clevy�toetsenbord



Muisaanpassingen
De bediening van de muis kan eventueel worden omge-
zet naar speciale schakelaars of een joystick. De I-Mouse 
is hiervoor de perfecte oplossing. Na aansluiting op je 
PC is deze direct klaar voor gebruik. Het aanpassen van 
de gewenste instellingen gaat eenvoudig via het beeld-
scherm. De werking van de schakelaars kun je vertragen 
om onbedoeld verplaatsen van de cursor te voorkomen. 
De snelheid waarmee de cursor over het beeldscherm 
beweegt, kan helemaal naar wens worden ingesteld. 
Daarnaast is het mogelijk om andere functies toe te 
kennen aan de aangesloten schakelaars.

Met T3 Connect 
blijf je verbonden
Met de T3 Connect bedien je een iOS of Android tablet 
via Bluetooth. Daarmee heb je eenvoudig toegang tot 
bijvoorbeeld e-mail, Skype en WhatsApp. De kwaliteit 
van de spraakuitvoer van de T3 blijft hierbij gewaar-
borgd. 

Bluetooth muis-
aanpassing
Deze muisaanpassing draag je als een bril. Het ap-
paraat maakt rechtstreeks verbinding met mobiele 
telefoons, computers, tablets en Smart TV’s. Zo maak  
je optimaal gebruik van alle functies die dit apparaat 
te bieden heeft.



KMD Create:  
communiceren  
op jouw manier
Bij het ontwikkelen van al onze hulpmiddelen staat 
gebruiksvriendelijkheid centraal. Onze afdeling 
Research en Development is daarom voortdurend 
bezig met het zoeken naar verbeteringen en nieuwe 
oplossingen die het gebruik zo eenvoudig mogelijk 
maken. Eén van deze oplossingen is KMD Create.

Met behulp van KMD Create ontwerp je communi-
catiebladen voor onze communicatiehulpmiddelen. 

Zo richt je jouw hulpmiddel helemaal in zoals jij dat 
wilt. Door het toevoegen en uitbreiden van bladen 
voor computer- en omgevingsbediening ondersteunt 
de spraakcomputer je om zelfstandiger te leven. Om 
het gebruiksgemak te vergroten is de tussenruimte 
voor het onderscheiden van vakken instelbaar en kun 
je categorieën voorzien van een kleur.

Zo kun je letterkaarten toevoegen voor het omzetten 
van getypte tekst naar spraak of schermen helemaal 
met zelfgemaakte foto’s opbouwen. Of activeer je 
bijvoorbeeld verschillende plekken op een foto van 
je kamer. Zoals het bedienen van verlichting of het 
koppelen van de boodschap ‘ik wil naar bed’ aan het 
bed op de foto.

KMD Create



KMD Create to Go
Het programma Create to Go is een vereenvoudigde 
en touchscreenvriendelijke versie van KMD Create.  
Met Create to Go pas je de bladenset direct op de  
T3 to Go serie en KMD Oogbediening aan. Create 
to Go kan alleen vanuit de beveiligde omgeving 
opgestart worden. Na afsluiting kom je auto-
matisch weer in de spraaksoftware terecht. 

Naast aanpassingen op de T3 to Go serie en KMD 
Oogbediening zelf kan een bladenset ook op een PC 
met KMD Create gewijzigd worden, bijvoorbeeld door 
je begeleider of logopedist. Om dit op elkaar af te 

stemmen leveren we een USB stick met de meest  
recente versie van de bladenset erbij. Het aanpassen 
van een bladenset op een PC of op de T3 to Go serie 
en KMD Oogbediening kan alleen als deze stick 
in het betreffende apparaat aanwezig is. De met 
Create to Go gemaakte wijzingen worden zowel 
op de tablet als op de USB stick opgeslagen. 

Met KMD Create zet je jouw leefwereld om naar 
een interactieve en praktische inhoud voor de 
spraakcomputer. Dit doe je onder meer met behulp 
van pictogrammen en foto’s. Je ontwerpt hiermee zelf 
verschillende situatieschermen, voor bezoek aan een 
winkel bijvoorbeeld. Hier zie je een aantal voorbeelden. 
Bezoek www.kmd.nl voor meer inspiratie. 



Multifunctionele  
programmeerbare  
afstandsbediening
Voor mensen met een cognitieve en/of functionele 
beperking kunnen we afstandsbedieningen met grote, 
losse knoppen leveren. Zo kunnen functies als zappen 
en volumecontrole eenvoudig worden uitgevoerd. 
Bevestiging op beugel, bedhek en tafel zijn mogelijk. 
Onze adviseur brengt samen met jou en je omgeving 
de gewenste mogelijkheden en aanpassingen in kaart.

Universele afstands-
bediening
De T3 EC universele afstandsbediening werkt  
met IR (infrarood) en RF (radiofrequente) straling. 
De functies zijn naar wens in te richten en helemaal 
af te stemmen op jouw woning. De te bedienen 
apparaten, zoals televisie en Klik-Aan/Klik-Uit, worden 
helder weergegeven op verschillende bladen. 

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

Wanneer je een functiebeperking hebt zijn alledaagse dingen niet altijd vanzelf- 
sprekend. Deuren openen, lampen aan en uit doen of naar een andere tv-zender  
zappen, zijn moeilijke of zelfs onmogelijke handelingen. Onze hulpmiddelen zorgen 
ervoor dat je allerlei dagelijkse handelingen zelf kunt uitvoeren.

Omgevingsbediening



We�leren�ook�ouders,�therapeuten�en�begeleiders�omgaan�met�onze�hulpmiddelen.

Workshops
Wanneer het hulpmiddel is geleverd, begint het leer-
traject voor jou en je omgeving. Om optimaal gebruik 
te kunnen maken van je nieuwe communicatiemiddel 
verzorgen we regelmatig gratis workshops op maat. 
Deze workshops leren je onder meer omgaan met de 
spraakcomputer in de praktijk. De nadruk ligt hierbij 
op hoe je eigen ideeën kunt omzetten naar werkbare 
inhoud in de spraakcomputer.

In twee dagdelen gaan we uitgebreid in op het  
verzamelen van vocabulaire, het onderbrengen van  
begrippen in de juiste categorie, communicatie-
strategieën, het programmeren van gegevens en nog 
veel meer praktische zaken. Ouders, therapeuten en 
begeleiders ontvangen handreikingen om het gebruik 
van de spraakcomputer zoveel mogelijk te stimuleren.

“�Haal�alles�uit�je��
spraakcomputer.”

Workshops



Klein & Melgert Developments NV

‘t Holland 24, 6921 GW Duiven  
T 0316 - 26 80 21   E info@kmd.nl   I www.kmd.nl

Ik kan het 
zeggen

Spraakmakend


