Meer doen
met uw
iPhone of
iPad

Met een smartphone (iPhone) of een tablet (iPad)
van Apple heeft u eigenlijk een draagbare
computer in handen. De mogelijkheden zijn
eindeloos.
Ook wanneer u een visuele beperking heeft, zijn
deze apparaten erg handig in het dagelijks gebruik.
U moet daarvoor wel een aantal toepassingen
gebruiken, die het voor úw situatie toegankelijker
maken. In deze folder leest u hier meer over.

Bartiméus adviseert bij aanschaf en
gebruik
Bartiméus kan u adviseren. Over de aankoop,
maar ook over het gebruik. U heeft daarvoor een
verwijzing van uw huisarts of oogarts nodig.
We kunnen uw iPhone of iPad voor u instellen.
En samen met u kijken hoe we vergroting en/of
spraak zo goed mogelijk kunnen gebruiken.
Ook kunnen we u adviseren over verschillende
apps die in uw situatie van pas kunnen komen.
Ook als u al wat ervaring hebt met deze apparaten,
kunt u met uw vragen bij ons terecht.

De twee belangrijkste toepassingen op de iPhone
of iPad voor mensen met een visuele beperking
zijn: vergroting en spraak. Hieronder behandelen
we ze allebei.

Vergroting
De meest bekende manier van vergroten is de
‘knijpbeweging’. Door uw duim en uw wijsvinger
naar elkaar toe te bewegen of juist van elkaar af
kunt u in- en uitzoomen. Dit kan echter lang niet in
alle apps en ook niet in de menu’s van Apple zelf.
Voor alle andere manieren om tekst en beeld
te vergroten, gaat u naar ‘Instellingen,
Toegankelijkheid’.
Groter lettertype
In te stellen voor een aantal apps o.a. Mail,
Contactpersonen, Agenda, Berichten of
Whatsapp, Notities en Instellingen.

Naast de vergroting kunnen o.a. de volgende
opties ingeschakeld worden om het beter
leesbaar te maken:
• vette tekst
• aangepaste weergave
• verhoog contrast
Zoomfunctie
Onder toegankelijkheid kunt u ook de
zoomfunctie aanzetten en deze manier van
vergroten gebruiken. Door twee keer snel achter
elkaar met drie vingers op het scherm te tikken,
schakelt u de vergroting in (of uit). Met drie
vingers kunt u vervolgens het beeld verschuiven.

Spraakondersteuning
Als het bekijken of lezen van het scherm niet
lukt of te vermoeiend is, kunt u gebruik maken
van spraakondersteuning. Hiervoor gaat u naar
‘Instellingen, Toegankelijkheid, Gesproken
materiaal’. Hier kunt u de volgende manieren van
spraakondersteuning inschakelen:

Spreek scherm uit
Om deze functie te gebruiken, veegt u met twee
vingers vanaf de bovenkant van het scherm naar
beneden.
Feedback bij typen
Zorgt ervoor dat bij het typen de letters of de
woorden worden voorgelezen.
VoiceOver
Dit leest onderdelen van het scherm voor. Ga naar
‘Instellingen, Toegankelijkheid, VoiceOver’.
Siri
Dit is een virtuele assistent die u gesproken
opdrachten kunt geven of waaraan u een vraag kunt
stellen. Bijvoorbeeld: Bel Johan. Of: Stuur een
WhatsApp bericht naar Marloes. Ook kunt u
afspraken in uw agenda zetten of vragen hoe laat het
is. U schakelt Siri in door de thuisknop van uw
iPhone of iPad kort vast te houden. Op modellen
zonder thuisknop zit de dicteertoets rechtsonder.

Siri wordt steeds slimmer en kan bij verschillende
apps worden gebruikt.
Dicteren
Overal waar u het schermtoetsenbord gebruikt,
kunt u de dicteerfunctie inschakelen. U vindt
hem links naast de spatiebalk.

Meer informatie?
De smartphones en tablets van Apple
ontwikkelen zich razendsnel. Kijk daarom voor
de meest actuele informatie op onze website:
bartimeus.nl/hulpmiddelen of neem contact op
met Bartiméus: 088 - 88 99 888.

Wij zijn Bartiméus. We stellen alles in
het werk om mogelijk te maken dat
mensen die slechtziend of blind zijn
het leven kunnen leiden dat bij hen
past en zich voluit kunnen ontplooien.
Want het gaat niet om hoeveel
procent je ziet. Het gaat om hoeveel
procent je leeft.
Bartiméus. 100% leven.

bartimeus.nl
088 - 88 99 888
facebook.com/bartimeus
@bartimeusnieuws

