communication for everyone

Oplossingen voor mensen met een communicatieve beperking

Time-Totem
CFE-Groep wil kinderen en volwassenen met een
communicatieve beperking ondersteunen in hun
zelfstandigheid en daarmee de kwaliteit van hun
leven helpen verbeteren.
Daarvoor biedt CFE-Groep oplossingen die bestaan
uit een combinatie van zorginhoudelijke begeleiding
en technologie.
Time-Totem is ontwikkeld op basis van onderzoek
en ervaringen uit de dagelijkse praktijk.
Wat is Time-Totem?
Time-Totem is een programmeerbaar planningssysteem voor iedereen die moeite heeft met de
verschillende begrippen voor tijd, met het
structureren en overzien van de dagindeling en met
het maken van overgangen tussen verschillende
activiteiten. Door tijdstip en duur van een geplande
activiteit visueel te maken, helpt Time-Totem de
gebruikers bij het zelfstandig koppelen van een
activiteit aan een tijdstip, aan tijdsduur en aan het
verloop van tijd, zodat daar minder directe
begeleidingsuren bij nodig zijn.

van een tijd aan activiteiten voortdurend afhankelijk
van begeleiders en daardoor minder zelfstandig.
Koppelen van visualisatie aan tijdstip
Time-Totem helpt gebruikers bij het koppelen van
een tijdstip aan een gevisualiseerde activiteit.
Het apparaat is een zuil met magnetische vakken
waarop (verwisselbare) afbeeldingen/voorwerpen
worden bevestigd, die elk een activiteit visualiseren.
Naast iedere afbeelding kan een signaallampje gaan
branden op een van tevoren ingesteld tijdstip.
Hieraan kan, indien gewenst, een geluidssignaal
worden toegevoegd.

Voor wie is Time-Totem bedoeld?
Het systeem is oorspronkelijk ontwikkeld voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Time-Totem is echter ook uitstekend geschikt voor
andere doelgroepen, zoals mensen met autisme of
een lichamelijke of zintuiglijke beperking, mensen met
afasie, jong- of beginnend dementerenden en moeilijk
lerende kinderen.
Time-Totem kan eveneens worden ingezet voor
andere mensen die niet goed kunnen klokkijken of
moeite hebben met structuur in hun dagprogramma.
Daarnaast is het systeem vaak een goede oplossing
voor mensen die problemen hebben met verbale
instructies of met het auditief geheugen.
Hoe werkt Time-Totem?
Bij mensen met een beperking wordt vaak gebruik
gemaakt van gevisualiseerde dag- of weekprogramma’s, waarbij activiteiten voor de cliënt worden
weergegeven in de vorm van voorwerpen, foto’s of
pictogrammen.
De ervaring leert echter dat de factor ‘tijd’ hierbij
regelmatig problemen oplevert.
Omdat de meeste mensen met een verstandelijke
beperking niet goed kunnen klokkijken of niet
voldoende inzicht hebben in tijdsbegrippen zoals
‘straks’ of ‘over een uurtje’, zijn ze voor het koppelen

Centraal en draadloos instelbaar
Het complete activiteitenprogramma kan met de
meegeleverde software eenvoudig op een computer
worden ingesteld en opgeslagen.
Het kan daarna via een USB-kabel (of draadloos met
de optionele RFID-chippas) in het geheugen van de
Time-Totem worden overgebracht.
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Time-Totem
Compleet concept
Om de kans op succesvolle toepassing zo groot
mogelijk maken, biedt CFE-Groep Time-Totem bij
voorkeur aan als een compleet concept.
Dat bestaat, naast apparatuur, software en
accessoires, uit een voorafgaande analyse van de
mogelijkheden van de gebruiker, instructie van de
omgeving en begeleiding op maat tijdens het hele
gebruikstraject.

Vergoedingsmogelijkheden
Afhankelijk van de indicatie van de cliënt en de wijze
waarop hij of zij verzekerd is kunnen de kosten of
een deel daarvan vergoed worden.
Neem voor meer informatie over mogelijke
vergoeding contact met ons op.

Keuzemogelijkheden
CFE-Groep wil graag aansluiten bij wat een klant
nodig heeft in zijn specifieke situatie.
Zo kunnen cliënten die thuis wonen en geen
specialistische ondersteuning hebben, kiezen voor
het complete concept. En kan er in een stichting
waar voldoende expertise aanwezig is om cliënten
goed met Time-Totem te begeleiden, gekozen
worden voor het aanschaffen van alléén de
apparatuur, de software en de accessoires.
Wat kost Time-Totem?
De totale kosten voor het complete concept
Time-Totem bedragen €499,- inclusief btw.
Daarin zijn inbegrepen:
• Geschiktheidsonderzoek (grondige analyse
van de mogelijkheden, beperkingen en
omstandigheden van de gebruiker)
• Gratis aflevering aan huis
• Time-Totem (apparaat en software)
• Handige muurbeugel
• Net-adapter en 2 USB-kabels
• Installatie en uitleg van de software
• Instructie van de gebruiker en de begeleider(s)
• Doorlopende begeleiding/ondersteuning
• Gebruik van de helpdesk
Als opties zijn o.m. leverbaar:
• RFID-kaartlezer/schrijver met pas (€159)
• Set op de gebruiker afgestemde afbeeldingen (€49)
• Stabiele lichtgewicht vloerstandaard (€85).
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

NIEUW:Time-Totem een maand gratis!
Wilt u Time-Totem een maand gratis uitproberen?
Dat kan, nadat een analyse en instructie heeft
plaatsgevonden.Vraag naar de mogelijkheden!

Meer zelfstandigheid
Time-Totem helpt mensen met een beperking bij
het zelfstandig plannen en uitvoeren van hun
dagprogramma. Dat reduceert het aantal directe
begeleidingsuren.Voor de gebruikers zélf betekent
dat vooral meer houvast, overzicht en structuur.
Time-Totem bevordert hun zelfstandigheid en
verbetert de kwaliteit van hun leven.
Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact
met ons op. We vertellen u graag meer!
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