Belevenistablet
Welke digitale vaardigheden zijn vereist voor het gebruik van dit e-healthproduct?
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De BelevenisTablet Standaard is een compactere vorm van de
BelevenisTafel. De BelevenisTablet is gemakkelijk in gebruik en biedt een
mooie combinatie van vermaak, ontspanning en braintraining. Inclusief de
mogelijkheid tot beeldbellen. De software van BelevenisTafel biedt
bewoners van zorginstellingen ontspanning, beleving en stimulering van
het geheugen. Bovendien kan de software helpen de apathie, die kan
optreden bij ouderen met dementie, te doorbreken.
Het BelevenisTafel-softwarepakket bevat tal van applicaties en er komen
regelmatig nieuwe applicaties bij.
▪ Ouderen
▪ Mensen met dementie
▪ Mensen met een verstandelijke beperking
▪ Mensen met een psychiatrische achtergrond
▪ Kinderen
▪ Mensen met autisme
o Welzijn, vermaak
o Communicatie
o Zelfredzaamheid
o Samenwerken
Vanwege het intuïtieve karakter zijn er geen specifieke digitale
vaardigheden vereist, wel (grove) motorische vaardigheden vanwege
aanraakscherm.
• Het kunnen benoemen wat de functie van de tablet is
• Het begrijpen dat het apparaat functioneert op basis van een goed
werkend netwerk
• Het weten wat een WIFI-netwerk is
• Het aansluiten en bedienen van het apparaat, weten welk
(WIFI)netwerk nodig is om de tablet mee te verbinden (connectie
maken is eenmalig)
• Weten hoe je netwerk heet en hoe je er contact mee maakt vanuit
het apparaat wat je gebruikt
• Een wachtwoord correct kunnen invoeren
• Verschillende tekens kennen en weten waar je ze op het
toetsenbord kunt vinden, bijvoorbeeld hoe je hoofdletters maakt
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Moeilijkheidsgraad

Meer informatie

Opstartprocedure van het apparaat doorlopen
Een handleiding kunnen lezen en er stap voor stap door heen
kunnen gaan
• Weten voor wie deze tablet geschikt is
• Weten welke functies er in zitten en of dit past bij de gebruiker
• Nadenken over de gevolgen van de inzet van deze technologie
• Weten wat te doen als de technologie hapert of faalt
• Risico-inschatting maken (RI&E)
1 Plug & Play
2 Specifieke of aanvullende handeling nodig
3 Expert
www.belevenistafel.nl
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