
Sprekend foto-album 

 

 

  

 

 

Wat is het? 

Met het sprekend foto-album Rainbow combineer je woorden, plaatjes of foto’s met 

gesproken tekst.  

Het fotoalbum heeft 15 dubbelzijdige pagina’s (er is dus plaats voor 30 

foto’s/afbeeldingen) om je persoonlijke afbeeldingen of foto’s in te stoppen met 30 

bijpassende knoppen, zodat bij iedere pagina een persoonlijk bericht van 10 seconden in 

te spreken.  

 

Voor wie is het geschikt? 

Het album is geschikt voor cliënten met een auditieve beperking, omdat zij de foto’s 

kunnen zien. Verder is het album geschikt voor cliënten met een visuele beperking, 

omdat de foto wordt beschreven (verteld). Wanneer een familielid het verhaal vertelt is 

dit prettig voor de cliënt en brengt rust door herkenbaarheid. 

 

Voor wie is het niet geschikt? 

Het album is niet geschikt voor cliënten met zowel een auditieve als visuele beperking. 

 

Wat is het doel? 

Het doel is om bewoners te laten beleven wat er op de foto’s staat. Het ophalen van 

herinneringen en het herkenbaar maken van de foto’s. 

Je kunt er een instructieboekje van maken, een dagprogramma, een levensboek, een 

activiteitenboek en een boek voor de dagbesteding. Zo kun je bij elke foto in het album 

een persoonlijk bericht beluisteren. 

De ingesproken tekst kan ook gemakkelijk weer verwijderd worden, zodat je nieuwe 

verhalen kunt inspreken, passend bij de nieuwe foto’s.  

 

 

 

 



 

Gebruikersgemak 

Het sprekend foto-album is verkrijgbaar in twee afmetingen, namelijk een A5- en een 

A3- formaat. Het foto-album is makkelijk in gebruik.  

  

Klaarmaken voor gebruik 

Je hebt 2 batterijen nodig, 3 x A en je hebt 10 seconden opnametijd. 

Om op te nemen moet je het schuifknopje op record zetten en het knopje dat bij record 

hoort ingedrukt houden, tezamen met het nummer dat je wilt opnemen. Wanneer het 

rode lampje brandt, ben je aan het opnemen. 

Je dient duidelijk te spreken richting de microfoon. Wanneer je klaar bent met inspreken 

gaat het rode lampje uit. 

De berichten blijven in het album staan, totdat je een nieuwe boodschap inspreekt. 

  

Aan de slag 

Optie 1 

Zoek een lege pagina en tik het bijbehorende nummer in. 

Spreek een bericht in en beluister deze na die tijd. 

 

Optie 2 

Beluister de berichten met een cliënt en observeer. 

 

 

  

 

 

 

 

  

Verdieping  

Een nadeel van dit album is dat de cijfers op de knoppen moeilijk te herkennen zijn voor 

iemand die slechtziend/blind is. De cliënt is daarmee afhankelijk van iemand die kan 

zien. Ook als je niet goed je vingers kunt bewegen is het moeilijk om de knopjes in te 

drukken.     

  

Inmiddels zijn er meerdere varianten op de markt, bijvoorbeeld de variant met grotere 

knoppen, de versie waarbij per pagina een knop te bedienen is waar de ingesproken 

boodschap achter hangt en een kinderversie.   

 

Instructiefilm  

https://youtu.be/vb7d8TMWD8A  

  

 

https://youtu.be/vb7d8TMWD8A
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2Fdocs-images%2F40%2F6008666%2Fimages%2Fpage_10.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdocplayer.nl%2F6008666-Handleiding-mijn-sprekend-fotoalbum-2010-vtech-printed-in-china-91-002442-003-000.html&docid=iWtH_S44WWm4xM&tbnid=1gFU5pn61WzPcM%3A&vet=10ahUKEwj4g7ba8JbnAhUEoqQKHReOAPEQMwiQAyg9MD0..i&w=960&h=1280&bih=619&biw=1366&q=sprekend%20fotoalbum&ved=0ahUKEwj4g7ba8JbnAhUEoqQKHReOAPEQMwiQAyg9MD0&iact=mrc&uact=8

