
HANDICAPPY
IN VOGELVLUCHT

Vanaf mijn 4e jaar tot vandaag de dag ben ik aan het leren om te gaan 
met mijn lichaam. Tientallen  botbreuken gevolgd daar continue 
revalidatie tot aan de volgende breuk. Altijd heb ik mij moeten  afvragen 
wat ik kon doen om aansluiting te blijven vinden met klasgenootjes of 
vrienden. Ik probeerde  altijd alles mee te doen, al moest dat vaak op 
een aangepaste manier. Omdenken en zoeken naar een  oplossing.  

Voor ik CMD ben gaan studeren was ik 4 jaar werkzaam als adaptatie 
technicus. Iemand die hulpmiddelen  aanmeet bij mensen zoals 
(sport)rolstoelen. 

Deze twee ingrediënten vormen een belangrijke basis voor het 
ontwikkelen van de app ‘Handicappy.’ 

ERVARINGSDESKUNDIGE

Wanneer je als mens niet het gevoel hebt dat je volwaardig mee 
kunt doen binnen de maatschappij zorgt  dat voor vele 
problemen. Isolatie en depressie gaan hier vaak mee samen. 
Zelf heb ik dit vaak genoeg  meegemaakt. Ondanks dat ik al 
lange tijd ervaring heb met mijn handicap, die mij regelmaat 
meer aan de  zijlijn laat plaatsnemen dan laat deelnemen aan de 
maatschappij, blijft dit moeilijk.  

Wanneer je voor het eerst in een dergelijke situatie komt, is dit 
nog veel moeilijker. Waar moet je zijn,  welke instantie helpt bij 
wat en wat is er überhaupt allemaal mogelijk? 

ZIE DE SCENARIOS IN DE EXPLORATIE VOOR MEER UITLEG.

MEEDOEN & PARTICIPEREN

Een overzichtelijk ontwerp met heldere duidelijke buttons 
en gemakkelijk navigeren vanuit een helder  hoofdmenu. 
Daarnaast is de keuze op een app gevallen, omdat hier 
vele voordelen aanzitten, waaronder:  platform 
onafhankelijk en werkzaam op verschillende multimedia 
apparaten. 

Binnen de app kunnen  gebruikers praten om teksten te 
formuleren en kan er tijdens het bellen gebruik worden 
gemaakt van  verschillende functies om de 
gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid te vergroten.

Daarnaast zal de compatibel zijn met Apps' op de markt 
die audio en visuele  gehandicapten in staat stelt de app 
zelfstandig te gebruiken. 

INCLUSIVITEIT &
TOEGANKELIJKHEID

De gebruikers van app ‘Handicappy’ zijn erg uiteenlopend. Mentaal 
en fysiek zijn de omstandigheden  waarin men zich bevindt erg 
verschillend. De overeenkomst die zij delen is dat zij in een situatie 
zijn  terecht gekomen waar men iets wil veranderen omdat deze 
momenteel niet goed is. 

Wanneer wij als  mensen op een volwaardige manier willen 
deelnemen een de maatschappij en ons willen ontwikkelen  
moeten we eerst voldoen aan basisvoorwaarden volgens Maslow.

Deze theorie is een van de  grondbeginselen van de app en kan als 
kapstok dienen om te kijken waar de problemen liggen van  
iemand. Dit zullen de professionals dan ook gebruiken om de 
problematiek in kaart te brengen. (Hoe eerder het aan bod komt, 
hoe groter de prioriteit deze op te lossen).  

VOORWAARDEN

EIGEN REGIE
Een belangrijk criteria van de app is dat iedereen ongeacht 
zijn mentale of fysieke handicap niet wordt  beperkt bij het 
gebruik van de app. Vaak zijn gebruikers op een of 
meerdere vlakken hulpbehoevend. 

Zelfstandig gebruik en eigen regie behouden hebben dan 
een positieve boost op de mentale toestand van  de 
gebruiker. 

Samen met een team van zorgprofessionals werkt de 
gebruiker aan doelen die voor hem/haar belangrijk zijn met 
een persoonlijke aanpak. Laagdrempelig en makkelijk 
contact met de teamleden zorgen voor overzicht en 
daarmee de grip van de gebruiker over zijn situatie. 


