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Inleiding 

Als een vervolg op een in 1977 gerealiseerd communicatiehulpmiddel voor 
een motorisch gehandicapte1 is binnen de werkgroep Communicatie Hulp
middelen van het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) een, op mo
dernere technologiën gebaseerde, nieuwe versie van een schrijfmachine ont
wikkeld, die door bewegingen van het hoofd bediend kan worden. 
Het communicatiehulpmiddel kan gebruikt worden als een schrijfmachine 
door mensen bij wie het normale gebruik van armen en handen ontbreekt. 
Indien daarbij tevens het spraakvermogen is weggevallen, kan het ook als 
hulpmiddel tijdens gesprekken dienen. 
Verdere ontwikkeling van de eerste versie bleek weinig zinvol vanwege de 
hoge aanschafprijs, de forse afmetingen en de serviceproblemen van de 
toegepaste componenten. 
De directe aanleiding om opnieuw de mogelijkheden tot ontwikkeling van 
een goedkope compacte, door bewegingen van het hoofd bediende, schrijf
machine te bezien, was het op de markt verschijnen van het View Control 
System (VCS) 2 , een apparaat waarmee een computer door bewegingen van 
het hoofd bediend kan worden. Door gebruik te maken van het VCS in 
combinatie met een (relatief goedkope) computer werd de ontwikkeling van 
de schrijfmachine een vrijwel zuiver softwarematige aangelegenheid. 

In de periode van oktober 1988 tot en met januari 1989 is het commu
nicatiehulpmiddel intensief door twee (tot de doelgroep behorende) perso
nen in de praktijk getest. Hierbij werd zowel de software als de hardware 
veelvuldig aangepast. 
De opzet van beide gebruikstesten was in beide gevallen gelijk. De appa
ratuur werd gedurende een bepaalde tijd bij de gebruiker geïnstalleerd. De 
tijdsduur van deze perioden (resp. zestien en vier weken) was afhankelijk 

1zie IPO manuscript no. 328, 1978 : 'Een door hoofdbewegingen bediende schrijfma
chine voor motorisch gehandicapten' door P.H. van der Heyden, F. Meyer, A.H.T. Sanders, 
H.A.J. Sanders, H.E.M. Mélotte en H.Bouma 

2 Het VCS bestaat uit een ultrasoon geluid zendende Control Unit op de monitorkast, 
met daaraan gekoppeld een kunstof hoofdbeugel met ultrasone 1ensoren(1ie afbeelding 
1, Bijlage 1 en IPO rapport 673, 1988 : 'Een door bewegingen van het hoofd bediende 
typemachine - een nieuw evalueerbaar ontwerp' door A.M.F. Heuvelrnane) 
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van de evaluatieresultaten en de mate waarin de gebruikers voor hun com
municatiemogelijkheden aangewezen waren op de apparatuur. 

In het eerste hoofdstuk worden de karakteristieken gegeven van de per
sonen, die deelgenomen hebben aan de gebruikstest, alsmede een meer al
gemene omschrijving van de mensen uit de doelgroep. 
De gebruikservaringen, en de daaruit voortgevloeide aanpassingen en aan
vullingen op de hard- en software, staan gérangschikt op onderwerp in 
hoofdstuk 2. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de plannen voor de nabije toekomst. 
In de eerste bijlage staat een handleiding voor de toekomstige gebruikers. 
Deze omschrijft de verschillende apparaten en de bediening van het soft
ware programma. 
Bijlage 2 bestaat uit enkele door de proefpersonen geschreven (delen van) 
teksten. 

,es - CONTROL UNIT 

PRINTER 

COIPUTER 

Afbeelding 1. Schematische opstelling van de benodigde apparatuur. 
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1 Doelgroepkarakterisiek 

De personen die hun medewerking hebben verleend aan de gebruikstest, 
zullen in het vervolg aangeduid worden met proefpersoon A en B. 

1.1 Proefpersoon A 

A (35, ziekenverzorger) bevond zich in het ziekenhuis, en leed aan zeer 
progressieve amyotrofische lateraal sclerose (A.L.S.). De eerste ziekte
verschijnselen openbaarden zich eind 1986. Oktober 1987 is de diagnose op 
A.L.S. gesteld. Tijdens de evaluaÜeperiode (oktober 1988-januari 1989) kon 
A uitsluitend nog zijn hoofd bewegen. Ook het spraakvermogen was toen 
reeds verdwenen. Het gehoor was daarentegen nog goed. A was bedlegerig, 
en had geen ervaring met de bediening van een schrijfmachine. 

1.2 Proefpersoon B 

B (35, telefonist) woonde nog thuis, en leed eveneens aan A.L.S., hoewel 
minder progressief. De diagnose was drie jaar geleden vastgesteld. B kon 
(januari 1989) bovenlichaam, armen en handen met enige moeite nog zeer 
beperkt bewegen. B was in geringe mate slechthorend (gebruikte hoorappa
raat) en had wat problemen met articuleren. B verwachtte op korte termijn 
het spraakvermogen te verliezen. B bevond zich in een rolstoel, had een 
typediploma en werkervaring met een terminal. 
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1.3 Omschrijving van de doelgroep 

De door bewegingen van het hoofd bediende schrijfmachine is bedoeld 
voor mensen die het normale gebruik van armen en handen missen, waar
door het geschreven woord en de gebarentaal als uitingsmogelijkheid zijn 
weggevallen. Zij kunnen dit hulpmiddel gebruiken om schriftelijke commu
nicatie te voeren. Indien daarbij bovendien he.t spraakvermogen ontbreekt, 
kan het apparaat, via het beeldscherm, tevens worden gebruikt voor het 
voeren van gesprekken. 
Er moet hierbij, naast mensen met A.L.S., ook gedacht worden a.an bij
voorbeeld multiple sclerose- en dwarslaesie-patiënten. 
Deze aandoeningen hebben met elkaar gemeen dat ze veelal een sterke 
afname van hand- en armfuncties tot gevolg hebben. De stabiliteit en 
nauwkeurigheid van de bewegingen van het hoofd zijn echter vaak nog re
delijk tot zeer goed. 
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2 Gebruikservaringen 

2.1 Bediening met het hoofd 

2.1.1 Bevestiging van de hoofdbeugel 
De hoofdbeugel met de ultrasone sensoren is van kunststof, en bleek zon
der extra voorzieningen niet stabiel genoeg op het hoofd te kunnen worden 
bevestigd. 
Bij B werd geprobeerd de beugel met een (klitte-)hoofdband voldoende ste
vig (voor probleemloos langdurig _gebruik) te bevestigen. Omdat dat niet 
het gewenste resultaat opleverde werd, naar een idee van B zelf, de band 
uiteindelijk onder de kin door geleid. 
Bij A werd uiteindelijk gekozen voor een externe stalen strip, die met tape 
was vastgemaakt. De standaard bijgeleverde zijnoppen verpulverden na 
verloop van tijd en veroorzaakten pijnklachten, zodat A elke maand nieuwe 
zijnoppen vroeg. Een band onder de kin kon, vanwege ernstige slikpro
blemen, bij A niet worden toegepast. Om dezelfde reden is de bevestiging 
met behulp van klitteband bij B waarschijnlijk ook geen blijvende oploss
mg. 
2.1.2 Uitlijning van het systeem 
De verplaatsingen van het aanwijsblokje op het beeldscherm, die overeen
komstig de bewegingen van het hoofd plaatsvinden, zijn relatief. De positie 
van het hoofd ten opzichte van de positie van het aanwijsblokje ligt niet ab
soluut vast. (Dit in tegenstelling tot de positie van de lichtvlek ten opzichte 
van het hoofd bij gebruik van een voorhoofdslampje.) 
Zodra door een beweging van het aanwijsblokje tegen de rand van het 
beeldvlak, de symmetrie van de opstelling is verstoord, dient het systeem 
'uitgelijnd' te worden (Bijlage 1; 'De Bediening'). 

Doordat B slechthorend is, kwamen bij gesprekken, tijdens welke B de appa
ratuur bediende, veelvuldig deze 'uitlijnproblemen' voor. Om de gespreks
partner goed te kunnen verstaan, werd namelijk telkens de blik van het 
beeldscherm afgewend, om naar de betreffende persoon te kijken. 
De wijze van uitlijnen behoefde weinig uitleg. Wanneer de hoofdbeugel 
zodanig was bevestigd dat deze niet kon schuiven ( §2.1.1), werd na een in
werktijd van enkele dagen het uitlijnen bovendien tot een minimum beperkt. 
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2.1.3 Stabiliteit van de bewegingen en vermoeidheidsverschijnselen 
De bewegingen van het hoofd waren aanvankelijk bij A voldoende stabiel. 
A werkte vanuit bed van 'smiddags tot 'savonds laat met de schrijfmachine. 
Van vermoeidheid was toen nog vrijwel geen sprake. Door een sterke pro
gressie van de aandoening gingen echter in een later stadium de bewegingen 
van A sterk achteruit. 
B had in het begin moeite het bovenlichaam stil te houden wanneer het 
hoofd bewoog, zodat er vrij snel vermoeidheidsverschijnselen optraden. Na 
een half uur moest B reeds stoppen. Later kon B het enige malen per 
dag ruim twee uur zonder relevante vermoeidheid volhouden. Omdat het 
spraakvermogen nog aanwezig was, was B alleen voor schriftelijke commu
nicatie afhankelijk van de apparatuur. De noodzaak om het apparaat nog 
langer achtereen te bedienen was daardoor (nog) niet aanwezig. 

Een extra software-programma, dat ervoor zorgde dat de noodzakelijke 
hoofdverdraaiing voor een bepaalde verplaatsing van het aanwijsblokje op 
het beeldscherm halveert, bood voor beide gebruikers gedeeltelijk uitkomst. 
De afname van de typesnelheid van A werd geremd, terwijl B sneller ging 
werken. 

2.2 Werking van de schrijfmachine 

2.2.1 Opstelling van de apparatuur 
Bij A stond de apparatuur langs elkaar op een verrijdbare tafel, die precies 
over het bed kon worden gereden. Het correct opstellen van de apparatuur 
verliep bij A volgens een vaste procedure. Eerst werd A rechtop midden 
in het bed geplaatst, gesteund door kussens in de rug en achter het hoofd. 
Vervolgens werd de apparatuur, met het beeldscherm precies recht voor 
het hoofd, geplaatst op één tot anderhalve meter. Bij een geringere afstand 
namen de benodigde bewegingen van het hoofd toe. Bovendien werd het 
voor gesprekspartners lastiger afwisselend naar A en op het beeldscherm 
te kijken. Met het toenemen van de afstand werd de getypte tekst slechter 
leesbaar. 
Tenslotte werd de hoofdbeugel opgezet : de zijnoppen boven de oren klem-
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mend en de bovenste nop een beetje naar voren en aangedrukt. Symmetrie 
was hierbij zeer belangrijk. 
B had de apparatuur op een muurplank in de huiskamer staan, en bediende 
deze vanuit de rolstoel. De onderlinge verhoudingen tussen het hoofd en 
de monitor verschilde weinig met die van A. 
Bij de keuze van de plaats voor de apparatuur werd rekening worden 
gehouden met de lichtomstandigheden, zodat .er geen hinderlijke reflekties 
op het monitorbeeld optraden. 
De overige apparatuur werd naar eigen voorkeur opgesteld. Wel diende er
voor worden gezorgd dat het papier op de juiste manier uit de printer kon 
komen. 
Aanpassen van het contrast en van de hoeveelheid licht van het beeldscherm 
naar gelang de omgevingssituatie en eigen voorkeur, kon met behulp van 
draaiknoppen aan de rechterzijkant van de monitorkast. 

2.2.2 Automatische opstarting 
Voor het in gereedheid brengen van de apparatuur waren de gebruikers 
genoodzaakt iemand in hun omgeving om een helpende hand te vragen. 
Om deze ongewenste afhankelijkheid tot een minimum te beperken, is de 
software zelfstartend gemaakt. 
De apparatuur werd in gereedheid gebracht door eenvoudigweg alle ap
paratuur van spanning te voorzien. Om het software programma op te 
starten, moet (bij de huidige versie van het besturingssyteem systeem) ge
bruik worden gemaakt van een apart opstart-program.ma. Bij een door de 
computerfabrikant aangekondigd nieuw besturingssysteem is een dergelijk 
programma overbodig. 
De bevestiging van de hoofdbeugel dient vooralsnog te gebeuren nadat de 
opstart-melding in beeld is verschenen. Wanneer men namelijk kort daar
voor met het aanwijsblokje de systeem-menubalk activeert, die enkele se
conden geheel boven in beeld verschijnt, wordt het opstarten onderbroken. 

2.2.3 Schermindeling 
B vond het vervelend dat ook bij het ophalen van lange teksten het tekst
blokje steeds op het eerste karakter van de tekst verscheen. 
Daarom wordt nu bij iedere bewaaractie ook de laatste positie van het 
tekstblokje vastgelegd. Het tekstblokje bevindt zich dan na het ophalen 
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van de tekst op deze plaats. 
Het 'typemachine uiterlijk' leverde geen problemen op, evenmin als het 
beperkte overzicht van de gehele tekst. Er zijn 11 regels, van de in to
taal 60 regels van een tekst, tegelijk zichtbaar. Dit aantal volgt uit de 
lettergrootte van de getypte tekst, de regelafstand en de grootte van de 
afbeelding van het toetsenbord (Afbeelding 2). De grootte van het toet
senbord en de verhouding van de toetsenbord.symbolen zijn afgeleid van de 
toegepaste onderlinge verhoudingen van het in -1977 ontwikkelde systeem. 
Daarbij is zowel de grootte van het aanwijsblokje (bij de oude versie het 
lichtvlekje) als de horizontale tussenruimte tussen de symbolen tot de helft 
teruggebracht (bij een werkafstand van 1 meter). Dit resulteert uiteraard 
tevens in een halvering van de benodigde hoofdbewegingen, vergeleken met 
de bewegingen tijdens de bediening van het oude systeem (hierbij is het in 
§2.1.3. vermelde extra softwareprogramma reeds toegepast). De afmetin
gen van de toetsenbordsymbolen zijn, aan de hand van de breedte van het 
beeldscherm, zo groot mogelijk gekozen. 

1 PAUU 11 T~ST I IIJiPJII iUDfllIN! !SNfLN. 11 ALMN 11 Uffll l fWDiil I STOP 

t Het 'type,i1thine utterliJ!' leverde 111n probl"en ep, 1v1:1111ln els i.tt 
5.5i-.JleperUe 1v1rzttht v\del 

1-IIHIII : 2.1 

1 2 3 ~ 5 6 7 B 9 D 
[1 LJ-ll'LE t u R T y u I a p 

A 5 D 5.0 F G H J K L 1 
1 

m z X C u B N M • • 
~ 1'- • ,J, ➔ 

2011 

131 

~ 

.. 

Afbeelding 2. De menubalk, het tekstvlak en het toetsenbord op het scherm (afmetingen 
in millimeters). 
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2.2.4 Tijdvertraging op de functies en typesnelheid 
Het programma reageert, met een zekere tijdvertraging, op de beeldscherm
positie van het aanwijsblokje. 
Zodra A vertrouwd was met het QWERTY-toetsenbord (reeds na enkele 
dagen), kon een aanzienlijk kortere tijdvertraging in de functiebekrachtiging 
worden ingesteld (400 à 500 in plaats van 700 msec). Tevens is de stap
grootte tussen de diverse instelwaarden met de helft teruggebracht naar 
100 msec. De vijf instelbare tijden variëren nu _tussen de 400 en 800 msec. 
De maximale snelheid van A bedroeg 60 aanslagen per minuut (bij het 
schrijven van brieven in november 1988), en nam daarna weer af tot 40 à 
50 aanslagen per minuut. 

Bij B lag het aanvangstempo op 60 aanslagen per minuut. Toen de be
nodigde bewegingen vijftig procent afnamen (zie bij 'De stabiliteit van de 
bewegingen') liep deze snelheid uiteindelijk op tot ca. 70 aanslagen per 
minuut. B corrigeerde, in tegenstelling tot A, onmiddelijk elke (sporadisch 
voorkomende) fout. 

2.2.5 Bedieningseenvoud 
Hoofdzakelijk aan de hand van de ervaringen van A tijdens intensief gebruik 
werden praktisch alle functies 'gestroomlijnd'. Overbodige meldingen zijn 
verwijderd en de bediening is op veel punten vereenvoudigd ( opdrachten 
hoeven niet langer tweemaal te worden bevestigd). Ook kan men nu het 
doordringende alarmsignaal op elk ogenblik inschakelen. 
Het communicatie hulpmiddel heeft, naast alle basisfuncties van een nor
male schrijfmachine, een beperkte mogelijkheid van tekstopslag (acht A4 
bladzijden). Het is uiteraard mogelijk het systeem van aanvullende fa
ciliteiten te voorzien, zoals uitgebreide tekstverwerkingsfuncties of syn
thetische spraakuitgifte. Het doel wat we echter met dit communicatiehulp
middel voor ogen hadden was een relatief eenvoudig systeem, betaalbaar 
(bij aanschaf en onderhoud) voor de individuele gebruiker. Voor het voe
ren van gesprekken en het schrijven van brieven voldoen volgens A en B de 
huidige mogelijkheden. 
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3 Kostenaspect 

De ervaringen van A, het verplegend personeel en de familie met het com
municatiehulpmiddel, hebben er na anderhalve maand toe geleid dat men 
in het ziekenhuis overging tot aanschaf van de apparatuur. De prijs (circa 
fl . 4100,-) vormde daarbij geen probleem. 

Ook B heeft besloten de apparatuur aan te scb_affen. 

Het IPO heeft zich in beide gevallen bereid verklaard de software (tot
dat de uiteindelijke versie verschijnt) en het View Control System (voor 
zolang de bestelling duurt) in bruikleen te geven. 
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4 Prognose 

Omdat het niet waarschijnlijk is dat een verdere (tijdrovende) evaluatie tot 
essentiële veranderingen in de uitvoering van het programma of het totale 
systeem zal leiden, wordt hier vanaf gezien. 

Besloten is het programma op korte termijn beschikbaar te maken voor 
mensen uit de gespecificeerde doelgroep. De . op- en aanmerkingen van 
een groter aantal gebruikers zullen nuttige informatie verschaffen voor het 
eventueel ontwikkelen van andere .softwareprogramma's. 
Er wordt gezocht naar mensen met de juiste ervaring om voldoende be
kendheid en ondersteuning aan dit hulpmiddel te kunnen geven. 
Er zijn echter momenteel ernstige problemen met de levering van het View 
Control System. 
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Bijlage 1 

Handleiding 
van de door hoofdbewegingen te bedienen 

schrijfmachine 

Inleiding 

Algemeen 

Deze handleiding is zo opgebouwd dat u, als gebruiker, stapsgewijs de mo
gelijkheden en wijze van bediening leert. 

Indien er achteraf nog enige problemen bij de bediening optreden, kan deze 
tekst als naslagwerk worden gebruikt. 

De onderdelen van de schrijfmachine 

De schrijfmachine bestaat uit: 

• een computer (ATARI: 260ST, 520ST of 1040ST) 

• een zwart/wit beeldscherm 

• een printer 

• een apparaat voor de besturing met het hoofd (verbonden aan een 
hoofdbeugel) 

• een contactdoos; eventueel met netschakelaar 

• een diskette (het geheugenschijfje met de benodigde software en ruimte 
voor het eventueel bewaren van teksten, die later nog eens gebruikt 
kunnen worden) 
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De voorbereiding 

Het aanzetten van de schrijfmachine 

Let erop dat de stekers van alle apparaten goed in de contactdoos zitten. 
De diskette begint dan te draaien (lampje gaat aan, en een knorrend geluid 
is hoorbaar). Als de contactdoos een schakelaar bevat, dient deze nog in
geschakeld te worden. 
Na 50 seconden verschijnt ondermeer een afbeelding van een toetsenbord 
op het beeldscherm. 

De schrijfmachine is nu gereed voor gebruik. 

De plaats van de hoofdbeugel 

Voor een storingvrije werking dient de hoofdbeugel symmetrisch op het 
hoofd te worden geplaatst, met de verstelbare zij noppen een weinig boven 
de oren. De beugel moet -in zijaanzicht- verticaal zijn opgesteld. 
Het insteken van het snoertje, dat is verbonden met het apparaatje boven 
op de monitorkast, kan naar eigen voorkeur links of rechts plaatsvinden. 
Voor het functioneren van de besturing maakt dit geen verschil. 

Een prettige positie van het hoofd is midden voor het scherm, op een 
afstand van ongeveer een meter. 

Met de bewegingen van het hoofd kunt u het half doorzichtige aanwijs
blokje op het scherm bewegen, en daarmee alle bedieningsmogelijkheden 
die hierna worden beschreven, zelf uitproberen. 
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De bediening 

Het uitlijnen 

Bij een symmetrische opstelling van het hoofd voor het beeldscherm dient 
het aanwijsblokje zich te gedragen als een lichtvlekje, afkomstig van een 
(denkbeeldig) lampje tussen de ogen: 
Als het midden van het gezichtsveld samenvalt met het midden van het 
beeldscherm, dan moet het aanwijsblokje daar ook staan. 

Is dit niet het geval, dan moet het systeem 'uitgelijnd' worden. U kunt 
door een hoofdbeweging het blokje tegen de rand van het beeldscherm 
sturen. Zet u vervolgens de hoofdbeweging in dezelfde richting voort, dan 
verandert het blokje niet meer van plaats. Beweegt u nu uw hoofd in de 
tegenovergestelde richting, dan beweegt het blokje onmiddellijk mee. Na 
enige oefening kunt u hiermee een instelling verkrijgen waarmee het prettig 
werken is. 
Uiteraard moet u trachten de randen niet meer met het aanwijsblokje te 
raken, omdat dan telkens een dergelijke correctie is vereist. 
Na enige gebruikservaring zal dit vrijwel niet meer voorkomen. 

De pauze modus 

Direct na het opstarten bevindt de typemachine zich in de pauzemodus. 
In deze modus kunt u het aanwijsblokje, mits u daarbij het vakje met 
'PAUZE' (linksboven in beeld) mijdt, vrij over het scherm bewegen, zon
der de schrijfmachine in werking te stellen. Deze modus kan in het begin 
gebruikt worden om aan de reaktie van het aanwijsblokje op de bewegin
gen van het hoofd gewend te raken. U geraakt uit de pauze-modus door 
opnieuw het aanwijsblokje in het pauzevlak te plaatsen. 
Wilt u het typen voor korte tijd onderbreken ? Dat kan door het aan
wijsblokje in het pauzevlak te plaatsen. De pauzemodus is daarmee in
geschakeld. 
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De type modus 

Verlaat u de pauze-modus, dan komt u in de type-modus. 
Boven de afbeelding van het toetsenbord bevindt zich het tekstvak, waarin 
een zwart rechthoekig blokje staat: het tekstblokje. Door met het aan
wijsblokje op het toetsenbord enige tijd een letter, cijfer of leesteken aan te 
wijzen, verschijnt het aangewezen karakter op de plaats van het tekstblokje, 
dat daarbij zelf naar de volgende positie doorschuift. Zodra de afbeelding 
van het karakter verschijnt, hoort u een belletje, en 'flitst' de aangewezen 
toets. 

Wanneer het systeem voor de eerste keer is aangezet, zijn de karakters 
niet zelf-repeterend. Om hetzelfde karakter meerdere malen achter elkaar 
te typen, dient u telkens even 'de toets los te laten'. 
Met 'REP ET.' worden alle karakters repeterend gemaakt. Wanneer nu 
het aanwijsblokje langere tijd op een karakter blijft staan, verschijnt deze, 
steeds opnieuw - na het verstrijken van de tijdvertraging - in de tekst. 
Door 'REP ET.' nogmaals aan te wijzen, wordt het repeteren uitgeschakeld. 

Het systeem 'onthoudt' de stand van 'REPET.'. Wanneer het systeem 
de volgende keer wordt ingeschakeld, heeft het automatisch de laatste in
stelling. 

Het ·instellen van de reaktietijd 

De reaktietijd is de tijd die verstrijkt tussen het aanwijzen van een toets 
op het beeldscherm, en de reaktie hierop van de schrijfmachine. Naarmate 
u meer gebruikservaring opdoet, kan deze tijd worden ingekort, zonder dat 
het gemiddeld aantal typefouten daardoor toeneemt. 
Met 'SNELH.' kunt u de tijd over vijf vaste standen variëren. In stand één 
is het systeem op zijn traagst, in stand vijf het snelst. Na het opstarten 
bevindt de schrijfmachine zich in stand drie. U zult zeer spoedig uitvinden 
met welke snelheid u het prettigste werkt. 
Uw voorkeursnelheid kunt u middels 'BEWAAR' vastleggen. Bij een vol
gend gebruik van de schrijfmachine bevindt deze zich dan meteen vanzelf 
in de juiste stand. 
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De hoofdletters en de extra leestekens 

Hoofdletters typt u door de hoofdletter-toets (uiterst linksonder) 'aan te 
zetten' (de toets wordt geinverteerd3

). U bevindt zich nu in de hoofdletter 
modus. In deze modus worden tevens de cijfers, afgebeeld in de bovenste 
rij van het toetsenbord, vervangen door tien veelgebruikte leestekens. De 
hoofdlettertoets (en daarmee de hoofdletter modus) wordt afgezet door 
deze nogmaals met het aanwijsblokje te aktiveren. 

De rechterkantlijn 

In de normale situatie verschijnen alle getypte karakters achter elkaar in 
het tekstvak. Wanneer u het einde van een regel nadert, klinkt er een 
belgeluid bij het aanwijzen van een toetsenbordsymbool. Tevens wordt 
dan het aangewezen symbool in wit-op-zwarte-achtergrond weergegeven. 
Blijft u nu gewoon doorgaan met het typen van tekst (zonder spaties), dan 
verschijnt deze nog steeds op dezelfde regel, totdat deze geheel is gevuld. 
Daarna wordt automatisch doorgegaan op het begin van de volgende regel 
(uiteraard alleen als er een volgende regel is). 

Een nieuwe regel 

Het typen van een spatie heeft, bij de nadering van de rechterkantlijn, tot 
gevolg dat het tekstblokje meteen naar het begin van de volgende regel 
springt, zodat de volgende tekst daar terecht komt. 
Met de 'nieuwe regel-toets' (uiterst rechts in de tweede rij van beneden) 
kunt u uiteraard te allen tijde het tekstblokje naar het begin van de volgende 
regel bewegen. 
Op het scherm staat steeds slechts een deel van de maximale tekstomvang 
(11 van de 60 regels, ieder met maximaal 78 karakters). Wanneer het tekst
blokje tijdens het typen buiten het bereik van dit maximaal af te beelden 
aantal regels dreigt te komen, 'verschuift' het werkgebied een regel naar 
beneden. 

3 Wat zwart was, wordt wit en omgekeerd. 
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De correctiemogelijkheden 

Wijzigen laatst getypt karakter 

In de typemodus kunt u, m.b.v. de 'herstel".'toets' (rechtsboven op het toet
senbord), elk getypt karakter onmiddelijk herroepen. Het laatste karakter 
wordt hierbij gewist, en het tekstblokje komt hiervoor in de plaats. Het 
daarop te typen (juiste) karakter neemt aldus de plaats in van het verwij
derde karakter. Let op : de herstel toets is attijd repeterend ! Wanneer u 
deze niet tijdig (binnen de ingestelde reaktietijd) verlaat, wordt er, steeds 
na het verstrijken van de reaktietijd, een eerder getypt karakter verwijderd. 

Corrigeren achteraf 

Na de voltooiing van (een deel van) de tekst, kunt u deze op fouten con
troleren en -indien nodig- corrigeren. Hiertoe ga.at u in de correctie-modus 
met behulp van de toets 'CORR.'. Onder het toetsenbord staan nu vier 
pijlen; allen in een verschillende richting wijzend. Door aanraking van 
deze symbolen kunt u nu het tekstblokje naar het te corrigeren karakter of 
woord bewegen. 
U kunt hierbij de totale tekst bestrijken. Door op de bovenste (resp. onder
ste) afgebeelde regel het tekstblokje naar boven (onder) te sturen, verschuift 
het werkbereik een regel naar beneden (boven). Uiteraard alleen indien zich 
aldaar tenminste één regel bevindt. 
U beschikt nu over een aantal correctiemogelijkheden: 

• Een karakter wijzigen. Daartoe wordt het tekstblokje op het te 
wijzigen karakter geplaatst. Daar de typefunctie in de correctiemodus 
gehandhaafd blijft, kan nu het juiste karakter op normale wijze ter 
plaatse van het tekstblokje worden ingetypt. Het oorspronkelijke 
teken wordt daarbij uitgewist. 

• Karakter(s) tussenvoegen. Plaats het tekstblokje op het eerste 
karakter na de invoeging. Aktiveer de 'VOEGIN'4-toets. Alle hierna 
getypte karakters worden nu tussengevoegd, waarbij de tekst rechts 
van de invoeging automatisch opschuift. 

4 'VOEGIN' is aleen uitvoerbaar wanneer 'CORR.' is geactiveerd 
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• Karakter(s) verwijderen. Bij de overgang van de type modus naar 
de correctie modus verandert de 'hersteltoets' (rechtsboven op het 
toetsenbord) in de 'verwijdertoets'. Door deze met het aanwijsblokje 
te aktiveren verwijdert u het karakter onder het tekstblokje, waarbij 
de tekst op de rest van de regel één plaats naar links opschuift. 
Let op ! Zolang als het aanwijsblokje op de verwijdertoets staat wordt, 
telkens na het verstrijken van de reactietijd, het volgende karakter 
verwijderd. 

Zowel de voegin- als de correctie- modus kunt u vanzelfsprekend verlaten 
door de bijbehorende toetsen 'uit -te zetten'. 

De verwerking van een getypte tekst 

Een geschreven ( en gecorrigeerde) tekst kan op twee manieren worden be
waard. Uitgeprint op papier of bewaard op diskette. Ook kunnen reeds op 
de diskette bewaarde teksten worden opgehaald (gelezen) of gewist (voor
goed verwijderd). Deze opdrachten kunt u laten uitvoeren door 'TEKST' 
te kiezen. Door middel van een zogenaamde 'systeem-melding' wordt u 
gevraagd een keuze te maken uit het printen, bewaren, ophalen, danwel 
wissen van een tekst. 
U begrijpt dat, het ondoordacht opdracht geven over een bestaande tekst 
heen te schrijven dan wel deze uit het geheugen te verwijderen, u veel werk 
kan bezorgen, dat u zich zou hebben kunnen besparen. 

Het afdrukken van een tekst op papier 

Na de keuze 'PRINT' wordt gevraagd of de printer klaar staat. Dat is het 
geval wanneer de printer aanstaat, goed met de computer is verbonden en 
correct van papier is voorzien. Na een bevestigend 'JA' wordt de gehele 
tekst (A4-formaat) afgedrukt. Door nogmaals 'TEKST' aan te wijzen, 
wordt het uitprinten van de tekst voorkomen. 
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Het bewaren van een tekst op de diskette 

U kiest deze mogelijkheid met 'BEWAAR'. Om de tekst later makkelijk te 
kunnen terugvinden, moet u hieraan een (voor zichzelf sprekende) naam 
geven. Wanneer het maximum aantal te bewaren teksten (8 maal A4-
formaat) is bereikt, dan dient u hierbij m.b.v. 'KIES' een keuze te maken 
uit de bestaande tekstnamen (Let op: de oude versie wordt hierbij defini
tief overschreven), danwel de bewaarprocedure af te sluiten door wederom 
'TEKST' aan te wijzen. Als het aantal bewaarde teksten minder dan het 
maximum bedraagt, kunt u tevens, na 'TYP' gekozen te hebben, met het 
toetsenbord een nieuwe naam invoeren (maximaal acht karakters). Vanzelf
sprekend kan, indien er voorheen tenminste één tekst is bewaard, ook nu 
van 'KIES' gebruik worden gemaakt. Als uiteindelijk de juiste tekst-naam 
in het witte kadertje staat, vindt het uiteindelijke bewaren plaats met 'JA'. 
Let op ! Per naam kan maar één tekst worden bewaard. Ook deze opdracht 
kan altijd met 'TEKST' worden afgebroken. 

Het ophalen van een tekst van de diskette 

Hierbij wordt een bewaarde tekst automatisch op het beeldscherm geschre
ven. Deze opdracht is uiteraard onuitvoerbaar als er nog geen tekst op de 
diskette is bewaard. Een speciale melding maakt u hierop attent, waarna 
de ophaalprocedure wordt afgebroken. 
Is er daarentegen tenminste één tekst aanwezig, dan volgt de ophaal-melding. 
Daarbij verschijnt er een lijst van bestaande tekstnamen op het scherm. Op 
dezelfde manier als bij het bewaren van een tekst, kunt u met 'KIES' hieruit 
een keuze maken. 
Het ophalen kan, net als het printen en het bewaren, tussentijds worden 
gestaakt. 
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Het wissen van een tekst op de diskette 

Met 'WIS' en een keuze uit de teksten op de diskette, op dezelfde manier 
als zojuist aangegeven, kan een tekst definitief van de diskette worden ver
wijderd. Tussentijds afbreken van de opdracht is ook hier weer mogelijk. 
Een eenmaal met 'WIS' verwijderde tekst kan niet meer worden opgehaald. 

Het aanzetten van het alarmsignàal 

Via 'ALARM' wordt een doordringende pieptoon hoorbaar. Op deze manier 
kunt u mensen in de directe omge·ving om hulp vragen. 
Het alarmsignaal is uitsluitend af te zetten door wederom 'ALARM' aan te 
WlJZen. 

Het wissen van de tekst op het beeldscherm 

Met 'VEEG', en daarna een bevestigend 'JA', laat u de tekst van het tek
stvak verdwijnen. Wilt u deze tekst bewaren, dan dient u ervoor te zorgen 
dat de tekst vooraf op papier en/of diskette is vastgelegd. 

Bij uitvoering van deze opdracht verdwijnt alleen de tekst van het beeld
scherm; een eventuele versie op de diskette blijft ongeschonden bewaard. 

Het .uitzetten van de schrijfmachine 

Wanneer U klaar bent met typen, en de (gedeelten van) teksten die u wilt 
bewaren op papier en/of diskette staan, kan met 'STOP' het systeem wor
den uitgezet. Dit moet u, als beveiliging tegen het ongewenst kwijtraken 
van de tekst op het beeldscherm, daarna nog bevestigen met 'JA'. 

Na stopzetting kan de apparatuur uitgeschakeld worden met de schake
laar op de contactdoos, of door de steker uit het stopcontact te halen. 
Het opnieuw aanzetten van de schrijfmachine kan weer door eenvoudig
weg alle apparatuur in te schakelen. Dit kan echter beter niet binnen vijf 
seconden na een voorafgaande stopzetting plaatsvinden. Een volledig cor
recte werking is dan namelijk niet gegarandeerd. 

20 



Bijlage 2 

Door de proefpersonen geschreven ( delen van) teksten5 

Proefpersoon A: 
ik moet mijn typediploma gaan halen 
(6 oktober 1988) 

... voor mij is ipo ideaal. 
ik kan weer communiceren en brieven schryven. 
ik weet dat het proef is maar ik mis hem nu al by de gedachten. 
men vraagt aan my voor kritiek 
dat heb ik geen alleen maar lof ... 
(24 oktober 1988) 

een lyst wat ik alemaal nodig kan hebben 
1 drinken: a.koffie b.borrel 
2 eten a.maaltijd b.snack 
3 sigaret roken sigareten kopen 
4 tv a.aan-uit b.andere zender c.harder-zachter 
5 video aan 
6 wc urinaal 
(10 december 1988) 

er zyn enkele dingen die niemand kan begrypen voor hy dat zelf heefd 
meegemaakt. 
ik schrok van my eigen toen ik die video zag van my zelf. ik bedoel hoe 
ik hier lig en vooral dat praten. 
dat praten viel my erg tegen ik had dat beter verwacht 
jy hoord je zelf wel praten maar denkt dat het best gaat maar op de video 
valt het tegen. 
ik denk dat het goed is om gelyk matig een video band of op een cacette 
bandje moet opgenomen worden om confrentatie achter af te verkomen. 

6 ieder gedeelte van een tekst is letterlijk (inclusief eventuele spellingsfouten) en met 
toestemming van de betreffende persoon overgenomen. 
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en om. hoe hart het ook klink .te laten zien of horen hoe erg het 
achter uit is gegaan ,ook goed voor het kunnen begrypen van dat andere 
mensen inderdaad niet meer verstaan. 
ook is het handig om een ander manier te vinden om contact te krygen 
ik doe altyd als ik de computer niet by de hand heb .ogen open is neen 
en knipperen is ja. 
ik denk wel eens wat worden er toch veel inzamel akties gehouden waarom 
niet voor de a.l.s. maar dat denken ze wel allemaal vooral van de nog 
meeste onbekende ziektes 
maar er zal wel eerst een bekentheid a .l.s. moeten krygen voordat er 
iets aan gedaan word . 
wat ik ook heel erg vind dat lachten dat jy niet wil ,echt dat dwanglachen 
je wilt niet lachen maar je moet. 
voor omstaanders is dat wel leuk.die denken hy blyft lachen of wat dapper 
hy blyft lachen ondanks de ziekte. 
als ik echt kwaad word ga ik lachen weet u hoe lullig dat is . 
of als je in een gesprek zit dan begint ik ineens te lachen zonder aanleg ... 
(18 december 1988) 

Proefpersoon B: 
Graag schrijf ik u hoe mij geleerd is om te gaan met deze apparatuur. 
De eerste indruk die ik kreeg was vooral: "dat leer ik nooit". 
De eerste keer alleen voor het beeldscherm schrik je van de snelheid 
waarmee het blokje over het scherm vliegt. Maar spoedig leer je het 
vasthouden . De blokjes bovenaan spreken voor zichzelf. 
Wat heel fijn werkt is het alarm . Prachtig! Maar de schrik van onze hulp. 
Het is een heerlijke bezigheid en werkt fantastisch! 
Wat heel precies komt is vooral of je het hoofdtoestel goed draagt en 
niet weg kan schuiven. Dat irriteert nogal.. . 
... Het is een heel duidelijk programma en vooral ideaal voor mensen die 
geen gebruik kunnen maken van hun handen of stem. 
Het enige waarbij je hulp nodig hebt is het aanzetten van de apparatuur. 
Verder het opzetten van de hoofdtelefoon. Dat is ongeveer in een halve 
minuut gebeurd. Daarna kun je uren vooruit ... 
(3 februari 1989) 
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