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In de appotheek

Applaus voor jezelf:
MijnEigenPlan
Peter Vermeulen
autismedeskundige en educatief medewerker bij Autisme Centraal
auteur van diverse publicaties zoals o.a. ‘Autisme als contextblindheid’ en ‘Brein bedriegt’

De allereerste aflevering van deze reeks over apps verscheen in het eerste
nummer van de jaargang 2014, bijna twee jaar geleden en daarin beschreef ik
een aantal apps voor de planning van afspraken en activiteiten, zoals Autiplan
en Pictoplace. Wat in de meeste apps ontbrak was de mogelijkheid om aan
geplande activiteiten ook bijkomende verduidelijking en verheldering, zoals
een stappenplan, een video-instructie of achtergrondinformatie, toe te voegen.
Dat kan wel met MijnEigenPlan…

M

ijnEigenPlan is het resultaat van het denken ontwikkelwerk van twee Nederlanders die
zichzelf graag omschrijven als “IT’ers met
een passie om het dagelijks leven van mensen met
een beperking een stukje te verbeteren door middel
van slimme websites en apps op telefoon en tablet”.
En of dit een slimme app is! Je kan er allerlei activiteiten en taken mee plannen, voor jezelf, maar als begeleider, ouder of coach, ook voor iemand anders. Eens
je een account aangemaakt hebt, kan je op de website
allerlei zaken gaan inplannen: afspraken, taken, stappenplannen, keuzes, opdrachten, video’s of websites
om te bekijken, en zelfs telefoon- en Skypegesprekken. Waar nodig kunnen al deze te plannen activiteiten
verhelderd worden met tekst, foto’s, afbeeldingen en
kleuren. De app bevat zelf een (beperkt) aantal afbeeldingen (die we nogal kinderachtig vinden) alsook
een selectie Sclera-picto’s,
maar gelukkig kan je ook
eigen afbeeldingen en foto’s
gebruiken. Om te voorkomen
dat je terugkerende taken en
activiteiten steeds weer moet
inplannen, kan je aanduiden
op welke (specifieke) dagen
en tijdstippen deze moeten
gepland worden. En uiteraard
kan je herinneringen instellen
voor alle geplande activiteiten.

stellen dat een aantal mensen met autisme (ook
zonder autisme trouwens) een overdaad aan informatie krijgen wanneer ze alle afspraken en taken op
hun scherm te zien krijgen of in de war geraken als ze
alles zien. En dus is het handig dat iemand, wanneer
hij bijvoorbeeld thuis is, alleen maar de afspraken en
taken te zien krijgt die daar van toepassing zijn en,
wanneer hij op het werk is, alleen maar de werktaken
voorgespiegeld krijgt. Voor het eerst een app die, zoals
we al zo vaak gevraagd hebben, contextgevoelig kan
functioneren!
Een meerwaarde ten opzichte van alle andere planners
is dat je de activiteiten die gepland worden kan verhelderen via stappenplannen. De app bevat zelf een
aantal stappenplannen, wat erg handig is. Maar deze
zijn, zoals de meeste stappenplannen die we zien
opduiken in het wereldje van autisme, niet altijd autismevriendelijk en contextgevoelig. Vermits we zelf
een viervoeter hebben die al eens op wandel wil,
hebben we het stappenplan voor ‘hond uitlaten’ letterlijk gevolgd. Probleem is dat we niet alleen door de
voordeur moesten (want dat vertelt het stappenplan
ons) terwijl de hond gewoon is om via de achterdeur

Een groot pluspunt vinden we de mogelijkheid om
sommige zaken enkel zichtbaar te maken op bepaalde
tijdstippen en locaties. We kunnen ons immers voor-
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op stap te gaan, maar dat we van de app ook niet meer
binnen mochten na de wandeling. Het stappenplan
had ons de voordeur op slot laten doen, maar vergat
ons te vertellen dat we die ook weer moesten open
doen bij terugkeer… en erger nog, we moesten de
hond ook weer losmaken van de riem, maar omdat we
nog steeds niet binnen waren is ie dus gaan lopen..
Maar geen nood, zoals het een goede app betaamt,
kan je moeiteloos alle stappen in deze stappenplannen aanpassen en zelfs op maat visualiseren. En je
kan er voor kiezen om de gebruiker de stappen al dan
niet te laten afvinken (eindelijk eens een app die daar
aan denkt! We haten het om telkens weer een nieuwe
smartphone te moeten kopen na het douchen omdat
we alle stappen in het nemen van een douche moeten
afvinken. Handig dat je niet MOET afvinken!).
En het wordt helemaal te mooi als we de mogelijkheid ontdekken om alle stappenplannen te koppelen
aan concrete plaatsen, voorwerpen en gebeurtenissen door middel van QR-codes en/of NFC-stickers.
Je kan bijvoorbeeld een QR-code toekennen aan het
stappenplan voor ‘de wasmachine gebruiken’ en die
code dan op de wasmachine kleven. Door de code in
te scannen activeert de app het stappenplan om de
was te doen. Nog makkelijker is het wanneer je een
smartphone hebt met een
NFC-chip, dan hoef je zelfs
niet meer te scannen. (NFC
of Near Field Communication maakt het mogelijk om
jouw smartphone bepaalde
handelingen
te
laten
uitvoeren door eenvoudigweg het toestel naast een NFC-sticker te houden).
Gewoon je smartphone tegen de NFC-sticker op de
wasmachine houden en je krijgt het stappenplan voor
de was doen te zien. Hetzelfde geldt voor de instructievideo’s. Handig toch?
En de app biedt nog meer mogelijkheden. De coach
kan zien of en wanneer de gebruiker bepaalde taken
heeft uitgevoerd en wanneer de stappen in een
stappenplan werden afgevinkt. Coach en gebruiker
kunnen via de app en website met elkaar communiceren over de planning en hoe de uitvoering ervan
verloopt. De communicatie via berichten laat toe om
zaken te bespreken, te evalueren en aan te passen.
Op die manier ontstaat een interactieve begeleiding op
afstand. Wie dat wil, kan zelfs nog een stap verder en
een beloningssysteem koppelen aan de uitvoering van
activiteiten en taken. Door het uitvoeren en afvinken
van taken kan de gebruiker punten verdienen en de
app toont hoeveel punten er al verzameld zijn. Dit
kan zeker een meerwaarde hebben bij kinderen en/of
jongeren die gevoelig zijn voor dit soort beloningssystemen en zelfs voor volwassenen die tuk zijn op competitie met zichzelf. De resultaten van afgeronde taken,
stappenplannen, keuzemoment en interactieve op-
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drachten zijn centraal via de website voor zowel coach
als gebruiker zichtbaar.
De app is bijzonder gebruiksvriendelijk. Wanneer je in
de planning een telefoongesprek plant met iemand,
dan hoeft de gebruiker alleen maar die afspraak aan
te raken en de telefoon belt automatisch de persoon
met wie er gebeld moet worden. Idem voor de Skypegesprekken. De website bevat een duidelijke handleiding om met deze app aan te slag te gaan, maar de
app is zo intuïtief dat je er snel mee weg bent. (Hier en
daar wel nog wat kleine foutjes en bugs gemerkt, zoals
zaken die nog in het Engels stonden en blijkbaar niet
vertaald werden).
Moest deze rubriek een sterrensysteem hanteren om
de apps die we bespreken te evalueren, dan had MijnEigenPlan zonder twijfel 5 sterren behaald. De app is
functioneel, gebruiksvriendelijk, aanpasbaar, heeft een
autismevriendelijke lay-out en interface en kan zowel
zelfstandig als onder begeleiding (op afstand) gebruikt
worden.
Je kan deze app, voorlopig enkel voor Android-toestellen beschikbaar maar binnenkort ook voor iPad
en iPhone, 2 weken gratis uitproberen. Nadien kost
de app €35 per jaar en dat is veel goedkoper dan de
apps die we in de eerste aflevering van deze reeks
bespraken. Hopen dat die prijs zo blijft.
https://mijneigenplan.nl/

“

Voor het eerst een app die,
zoals we al zo vaak gevraagd
hebben, contextgevoelig kan
functioneren!”
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