
 

 

Hulpmiddelen 

voor blinde 
mensen 

 

 

 
Catalogus 
  
  

BR juli 2022 



Catalogus hulpmiddelen voor blinde mensen 

 
p. 2 / 16 

Herkennen en voorlezen van tekst 

 

 
 

OrCam mini-camera – OrCam 
• Mini-camera voor het voorlezen van tekst, vast 

te klikken op brilmontuur 

• Leest de tekst voor die je aanduidt met je vinger 
op etiket, krant, tijdschrift, pc, enz.  

• Draadloos, geen internet nodig 

• Extra licht: slechts 22,5gr 

• Talen: NL, FR, EN 

• Basismodel MyEye Smart voor het lezen van 
tekst met apart te verkrijgen opties zoals 
gezichts- , product-, bankbiljet-, kleur- en 
streepjescodeherkenning of extra talen 

• Model MyEye Pro: bundel van alle 
bovenvermelde opties  

 

 

OrCam Read – OrCam 
• Unieke handcamera die tekst leest vanaf elk 

gedrukt oppervlak of digitaal scherm 

• Draadloos, geen internet nodig 

• Extra licht: slechts 44,5 gr 

• Talen: NL, FR, EN 

• Leest direct tekst (kranten, boeken, menu’s, 
bewegwijzering, product labels en schermen) 

• Legt volledige pagina vast 

• Eenvoudige bediening: gewoon aanwijzen en 
klikken 

• Bluetooth verbinding 

• Laser helpt bij het richten 

• Dankzij het unieke Sensotec-statief (stand 
Light of Audiostand versie) ook bruikbaar als 
voorleestoestel voor blinde gebruikers.  Hierdoor 
kan het door het VAPH volledig worden 
terugbetaald als autonoom voorleestoestel. 
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MagniLink Voice 2 – LVI 
• Meertalig voorleestoestel voor gedrukte tekst 

• Klein, compact, licht, draagbaar 

• Op netstroom en batterij 

• Zeer eenvoudig in gebruik, geen computerkennis 
nodig 

• Uitstekende geluidskwaliteit en voorleesstem 

• Volume, snelheid, stem en lichtintensiteit 
aanpasbaar 

• Uitstekende tekstherkenning 

• Automatische taalherkenning  

• Leest zowel dikke boeken als losse vellen 

• Opslag op USB 
 

 

OneStep Reader – Sensotec nv 
• Tekstherkenning- en voorleesprogramma voor 

smartphone / tablet 

• Voor iOS en voor Android en Win 10 UWP 

• Leest gedrukte tekst en digitale beeldbestanden 
(pdf, jpg, …) 

• Herkent automatisch tekst, kolommen en 
paginapositie 

• Volledige spraakondersteuning 

• Hulp bij het richten: vertelt of de randen van het 
document zichtbaar zijn en trilt wanneer je het 
toestel niet recht houdt 

• Foto’s nemen: automatisch, handmatig, met of 
zonder statief 

• Link naar Dropbox voor backup en delen van 
bestanden 

• Beeld rechtzetten en bijknippen van foto 

• Tekstweergave ( hoog contrast of fotoweergave) 
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Scanners 

 

Boekenscanners - Plustek 
• Scant boeken tot in de vouw, zonder de rug 

van het boek te beschadigen 

• Eenvoudige bediening – sneltoetsen met 
voorinstellingen voor scanopties 

• Plustek OpticBook 3800L: snelle 
boekscanner  (7 sec. / A4 kleurenpagina) 

• Plustek OpticBook 4800: supersnelle 
boekscanner (3,6 sec. / A4 kleurenpagina)  

 

 
 

 Draagbare kleine scanners – 
Canon 

• met USB-voeding 

• CanoScan LiDE  
 

 

Spraaksyntheseprogramma's 

 

Infovox4 - Acapela 
• Spraaksyntheseprogramma inclusief stemmen 

van zeer hoge kwaliteit op USB-stick 

• Inclusief  3 installaties op PC 

• Keuze uit meerdere talen, tot 5 stemmen 

• aanpasbare toonhoogte  
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Schermuitleesprogramma's 

 

 
 

 
 
 

 
 

SuperNova Magnifier & Screen 

Reader  - Dolphin 
• Schermuitleesprogramma voor Windows met 

functies voor vergroting, spraak- en 
brailleweergave, op CD of USB 

 

ScreenReader - Dolphin 
• Schermuitleesprogramma voor Windows met 

weergave via spraak en braille, op CD of USB 
 

 

 

 

JAWS – Freedom Scientific / VFO 
(VFO) 

• Schermuitleesprogramma voor Windows 

• Mogelijkheid tot het maken van scripts om nog 
meer applicaties toegankelijk te maken 

• Remote Access: uitbreiding van licentie voor 
werken op afstand (enkel voor JAWS PRO) 

• Op CD of USB 

 
 
 

 

 

ZoomText FUSION – Freedom 
Scientific / VFO (VFO) 

• Combi-pakket van Zoomtext Magnifier met het 
schermuitleesprogramma Jaws for Windows 

• Schermuitleesprogramma met functies voor 

vergroting, spraak- en brailleweergave 
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Guide Connect – Dolphin 
• Software met vergroting, hoge contrasten en 

spraak voor eenvoudig pc-gebruik voor Windows 

• Schrijf en lees documenten, brieven, e-mail 

• Beluister audioboeken en je favoriete radio- of 
nieuwszender 

• Ga zonder moeite op het internet 

• Scan en laat je gedrukte post voorlezen 

• Hou je agenda en contactpersonen bij 

• Opgelet: Werkt niet met een brailleleesregel! 
 
 

Tekstherkenningsprogramma's 
 
 

 

Omnipage 19 Ultimate– Nuance 
• Tekstherkenningsprogramma voor het omzetten 

van gedrukte tekst naar toegankelijke digitale tekst 

• Snel, gemakkelijk en productief 

• Geschikt voor vrijwel alle scanners, 
multifunctionele apparaten en digitale camera’s 

• Behoud de opmaak van jouw document 

• Erkent meer dan 120 talen 

• Ondersteuning in jouw favoriete programma’s: 
converteer naar pdf, Microsoft Word, Excel , 
PowerPoint (pptx), html, Corel WordPerfect… 

• Compatibiliteit: Windows 8 (32-bits of 64-bits), 
Windows 7 (32-bits of 64-bits), Windows Vista (32-
bits of 64-bits) met Service Pack 2, Windows XP 
(32-bits) met Service Pack 3 

 

Kurzweil 1000 –  
Cambium i.s.m. Sensotec 

• Tekstherkenning- en voorleesprogramma 

• Meertalige stemmen 

• Herkent automatisch taal, kolommen en 
paginapositie 

• Tekstweergave met low vision-opties, instelbaar 
volgens individuele behoeftes: lettertype, grootte, 
letterafstand en kleur, beeldmasker en 
woordmarkering 

• Splitscreen-modus tussen weergave van OCR-
resultaat en origineel document 

• Ingebouwde zoekfunctie voor tekst 

• Bevat de digitale Van Dale pocketwoordenboeken 

• Leest, maakt Daisy-boeken en andere audiofiles 

• Kan gecombineerd worden met diverse scanners en 
camera’s 
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Braillenotitietoestellen en -leesregels 

 

 

BrailleNote Touch – HumanWare 
• Tablet / Notitietoestel met spraak en 

brailleweergave 

• Met brailletoetsenbord en touchscreen 

• Met 18 of 32 braillecellen 

• Keysoft software voor eenvoudig gebruik 

• Android-omgeving voor open gebruik 

• Installatie van eigen apps is mogelijk 

 

 

 

 

 

Brailliant BI 20X – HumanWare 
• Leesregel en eenvoudig notitietoestel 

• 20 braillecellen 

• Brailletoetsenbord met 8 toetsen 

• Cursor routing 

• Eenvoudige navigatietoetsen 

• Gewicht: 400gr 

• Beschermende draagtas 

• USB C-aansluiting 

• Bluetooth 5: tot 5 simultane bluetooth-
verbindingen (voor smartphone en tablet) 

• 16 GB intern geheugen + SD-kaart en usb 

• Compatibel met meerdere bestandsformaten: 
DOCX, DOC, TXT, BRF...  

 

Brailliant BI 40X – HumanWare 
• Leesregel en eenvoudig notitietoestel 

• 40 braillecellen 

• Brailletoetsenbord met 8 toetsen 

• Cursor routing 

• Eenvoudige navigatietoetsen 

• Gewicht: 700gr 

• Beschermende draagtas 

• usb C-aansluiting 

• Bluetooth 5: tot 5 simultane bluetooth-
verbindingen (voor smartphone en tablet) 

• 32 GB intern geheugen + SD-kaart en usb 

• Compatibel met meerdere bestandsformaten: 
DOCX, DOC, TXT, BRF... 
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Brailliant 80 – HumanWare 
• Brailleleesregel met 80 braillecellen 

• Eenvoudige duimtoetsen, commando- en navigatietoetsen 

• Verbinding via Bluetooth (voor smartphone of tablet) of usb (pc) 

• Oplaadbare batterij met hoge autonomie

 
 

 

Focus 14 Blue v5 – 
Freedom Scientific / VFO 

• Leesregel en notitietoestel 

• 14 braillecellen 

• Brailletoetsenbord met 8 toetsen 

• Cursor routing 

• Uitgebreide set navigatie-, opdracht- en cursor routingtoetsen,  

• Beschermende draagtas 

• Oplaadbare batterij met hoge capaciteit 

• USB C-aansluiting voor pc 

• Bluetooth 5: tot 5 simultane bluetooth-verbindingen (voor smartphone en tablet) 

• Intern geheugen + SD-kaart en usb 

• Eigen applicaties in het interne geheugen: tekstverwerker, kalender... 

• Compatibel met meerdere bestandsformaten: DOCX, DOC, TXT, BRF...  

• Compatibel met alle schermuitleesprogramma's 

• Afmetingen: 195 x 78 x 19 mm - Gewicht: 283 gr 

 
Focus 40 Blue v5 – Freedom 

Scientific / VFO 
• Leesregel en notitietoestel 

• 40 braillecellen 

• Brailletoetsenbord met 8 toetsen 

• Cursor routing 

• Uitgebreide set navigatie-, opdracht- en 
cursor routingtoetsen,  

• Beschermende draagtas 

• Oplaadbare batterij met hoge capaciteit 

• USB C-aansluiting voor pc 

• Bluetooth 5: tot 5 simultane bluetooth-verbindingen (voor smartphone en tablet) 

• Intern geheugen + SD-kaart en usb 

• Eigen applicaties in het interne geheugen: tekstverwerker, kalender... 

• Compatibel met meerdere bestandsformaten: DOCX, DOC, TXT, BRF...  

• Compatibel met alle schermuitleesprogramma's 

• Afmetingen: 37 x 8 x 2 cm - Gewicht: 670 gr 
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Focus 80 Blue v5 – Freedom 
Scientific / VFO 

• Leesregel  

• 80 braillecellen 

• Brailletoetsenbord met 8 toetsen 

• Cursor routing 

• Uitgebreide set navigatie-, 
opdracht- en cursor routingtoetsen,  

• Beschermende draagtas 

• Oplaadbare batterij met hoge capaciteit 

• USB C-aansluiting voor pc 

• Bluetooth 5: tot 5 simultane bluetooth-verbindingen (voor smartphone en tablet) 

• Intern geheugen + SD-kaart en usb 

• Eigen applicaties in het interne geheugen: tekstverwerker, kalender... 

• Compatibel met meerdere bestandsformaten: DOCX, DOC, TXT, BRF...  

• Compatibel met alle schermuitleesprogramma's 

• Afmetingen: 62 x 75 x 1.9 cm - Gewicht: 988 gr 
 

Braillex EL 40c – Papenmeier 
• Brailleleesregel met 40 braillecellen 

met regelbare druk 

• Eenvoudige, ergonomische bediening 

• PC-Verbinding via USB 

• Navigatiebalk over de volledige lengte van de leesregel 

• Keuze tussen concave en vlakke celkappen 
 

 
 

•  

Braillex EL 80c- Papenmeier 
• Brailleleesregel met 80 braillecellen met regelbare druk 

• Eenvoudige, ergonomische bediening 

• PC-Verbinding via USB 

• Navigatiebalk over de volledige lengte van de leesregel 

• Keuze tussen concave en vlakke celkappen 
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Braille drukken 

 

Basic V5 – Index Braille 
• Formaat A4 en breed formaat 

• Print enkelzijdig, dubbelzijdig, op kettingpapier 

• Verbinding via USB / USB-stick, Wi-Fi, netwerk, 
Bluetooth, mobiele toestellen 

• Optioneel: Software Duxbury Braille Translator voor 
een complexe pagina-opmaak 

 

Everest-D V5 – Index Braille 
• Flexibele brailleprinter met duidelijke bediening 

• Print enkelzijdig, dubbelzijdig, in boekformaat op 
losse vellen A4 en A3 

• Verbinding via USB / USB-stick, Wi-Fi, netwerk, 
Bluetooth, mobiele toestellen 

• Optioneel: Software Duxbury Braille Translator voor 
een complexe pagina-opmaak 

 

Braille Box V5 – Index Braille 
• Geoptimaliseerd voor A3 

• Ondersteunt ook A4 en andere formaten 

• Print enkelzijdig, dubbelzijdig en booklet 

• Printsnelheid: tot 900 A4-bladen per uur, 300 tekens 
per seconde 

• Capaciteit invoerlade: tot 400 losse vellen 

• Maximaal geluidsniveau: 60 dB 

• Werkt met Duxbury Braille Translator: 

• Verbinding via USB / USB-stick, Wi-Fi, netwerk, 
Bluetooth, mobiele toestellen 

• Optioneel: Software Duxbury Braille Translator voor 
een complexe pagina-opmaak 
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Brailleschrijfmachines 

 

Tatrapoint Adaptive – Svec 
a Spol 

• Budgetvriendelijke brailleschrijfmachine 

• Ruimte tussen de toetsen is aanpasbaar 
aan de grootte van de handen 

 

Standard Perkins Brailler - 
Perkins 

• De klassieke brailleschrijfmachine 

• 25 regels op een blad van max. 27,94 x 
21,59 cm 

• Beschikbaar in zwart of blauw 

• Inclusief stofhoes en houten wisser 

• Andere types Perkins op aanvraag 

 

 

Andere leeshulpmiddelen 

 

ZY-FUSE Standaard – 
Zychem 

• Oven voor thermisch papier 

• Geeft grafische beelden in reliëf weer 

• ZY-Tex zwelpapier 
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Smartphone met spraak 
 

 

SmartVision 3 – Kapsys 
• Sprekende Smartphone met goed voelbare toetsen 

die ver uit elkaar liggen 

• Nieuwste versie van SmartVision van kapsys, 
compatibel met Android 11 

• Verbeterd toetsenbord voor nog betere ergonomie 

• brailleweergave op leesregel 

• Weergave in groot formaat 

• Menu’s in lijstweergave 

• Opdrachten en dicteren met spraakherkenning 

• Aanraakscherm en klavier met echte toetsen 

• Sprekende gebruikersinterface in het Nederlands 

 

 

Telefoon met spraak 

  MiniVision2 – Kapsys 
• Dé eenvoudigste sprekende GSM 

• Met goed voelbare toetsen die ver uit elkaar liggen 

• Eenvoudig bellen en bereikbaar zijn en toch alle 
essentiële functies ter beschikking 

• Ontworpen voor slechtziende en blinde gebruikers 

• Scherm met grote letters in hoog contrast 

• Menu’s in lijstweergave en nu ook via iconen 

• Geen aanraakscherm 

• Spraakherkenning voor gesproken opdrachten en om 
tekst te dicteren 

• Eenvoudig startscherm met tijd, datum, aantal 
gemiste oproepen en ongelezen berichten 

• Aanpasbare tekstgrootte, kleurcontrasten,  
scroll-snelheid 

• Nederlandstalige interface en stem, 5 instelbare 
spreektempo’s 

• SOS-functie 

• Nieuwe functies: fotoapparaat en galerij,  
MMS-berichtjes ontvangen, lichtdetectie en 
plaatsbepaling 
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Daisy-spelers en dictafoons  
 

 

Victor Reader Stratus 4M – 
HumanWare 

• Speler voor boeken, kranten en tijdschriften in Daisy-
formaat. 

• Leest vanaf CD, SD-kaart en usb-stick 

• Andere bestandsformaten: docx, rtf, txt, html, mp3, 
wav, audio-CD... 

• Stratus 4M is het eenvoudige model met weinig toetsen 

 

Victor Reader Stratus 12M – 
HumanWare 

• Zoals Speler voor boeken, kranten en tijdschriften in 
Daisy-formaat. 

• Leest vanaf CD, SD-kaart en usb-stick 

• Andere bestandsformaten: docx, rtf, txt, html, mp3, 
wav, audio-CD... 

• Stratus 12M is het geavanceerde model met numeriek 
toetsenbord 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Victor Reader Stream – HumanWare 
• Compacte speler voor boeken, kranten en tijdschriften 

in Daisy-formaat. 

• Leest vanaf SD-kaart en usb-stick en heeft WIFI om 
online publicaties te downloaden 

• Andere bestandsformaten: docx, rtf, txt, html, mp3, 
wav... 

• Met numeriek toetsenbord 

• Bevat audiorecorder om spraak en muziek op te nemen 

Victor Reader Stratus 4H – 
HumanWare 

• Identiek aan Stratus 4M maar met WIFI om online 
publicaties te downloaden. 

 

Victor Reader Stratus 12H – 
HumanWare 

• Identiek aan Stratus 12M maar met WIFI om online 
publicaties te downloaden. 
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Milestone 312 Ace – Bones 
• Speler voor voor boeken, kranten en tijdschriften in 

Daisy-formaat. 

• Leest vanaf SD-kaart en usb-stick 

• Andere bestandsformaten: docx, rtf, txt, html, mp3, 
wav... 

• Bevat audiorecorder om spraak en muziek op te nemen 

 

Optioneel: 

- Sprekende agenda 

- FM-radio 

- Kleurendetector (FAME) 

 

Milestone 212 Ace - Bones 
• Vereenvoudigde versie van de Milestone 312 Ace 

• Vereenvoudigde interface 

• Zonder de mogelijkheid opties toe te voegen 

 

Milestone 112 Ace – Bones 
• Memorecorder met uitstekende klankkwaliteit 

• Eenvoudig gebruik 

• Intern geheugen: 2,5 GB –meer dan 80 uur opnames 

• Aansluitbaar op pc via USB 

• Geïntegreerde luidspreker en microfoon 

• Hoofdtelefoonaansluiting 

• Oplaadbare batterij voor meer dan 20 u autonomie 
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Webbox 3 – Solutions Radio 
• Eenvoudig afspeelapparaat voor verschillende 

online media: 

- tv-ondertitels 

- Daisy-boeken, -kranten en -tijdschriften 

- nieuwsoverzichten en krantenknipsels 

- luisterspelen 

- radio 

- encyclopedie (wikipedia) 

• Werkt  

- ook met hoofdtelefoon 

- ook offline met sd-kaart of usb-stick 

- op stroom of met oplaadbare batterij 

• Maandelijkse abonnementskost 

• Geen kennis van pc of internet nodig 

GOBox – Solutions Radio 
• Leest Nederlandstalige ondertitels bij live 

programma’s, ultra HD DVD’s, Netflix of bij 
uitgesteld kijken 

• Werkt ook met hoofdtelefoon 

• Functioneert via de HDMI-kabel tussen de 
decoder en je tv 

• Upgrade mogelijk: met Vo-Box functies 
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Kleine hulpmiddelen 
Ruim assortiment hulpmiddelen dagelijks leven beschikbaar via de webshop, vooral met 
spraakweergave, zoals: 

• Gezondheid: personenweegschaal,thermometer 

• Kantoor: sprekende rekenmachine, eurodetector,… 

• Keuken: sprekende microgolfoven, keukenweegschaal,… 

• Huishouden: sprekende klok, batterijlader, labelpen, kleurendetector, … 

 
Details en aankoopmogelijkheid op www.sensotec.be 

 

 

Onze andere producten 
Naast deze hulpmiddelen heeft Sensotec ook een uitgebreide catalogus met 
hulpmiddelen voor slechtziende personen en een ruim aanbod lampen en loepen van de 
merken Daylight en Eschenbach. Oplossingen voor personen met dyslexie of andere 
lees- en leerproblemen vind je voortaan onder ons educatief merk Lexima. Contacteer 
ons voor meer informatie via een mail naar sales@sensotec.be of een telefoontje naar  
050 39 49 49 (kantoor Jabbeke) of 03 828 80 15 (kantoor Hoevenen). Je kunt natuurlijk 
ook steeds terecht op onze website www.sensotec.be.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensotec Jabbeke 

Vlamingveld 8, B-8490 Jabbeke                         
T +32 50 39 49 49 

                                                             

Sensotec Hoevenen 

Antwerpse Steenweg 96, B-2940 Hoevenen-Stabroek 
| T +32 3 828 80 15  

Sensotec Jambes 

Rue de la Croix Rouge 39, B-5100 Namur                       
T +32 81 71 34 60  
 

E  sales@sensotec.be  

W www.sensotec.be 
 

http://www.sensotec.be/
mailto:sales@sensotec.be
mailto:sales@sensotec.be
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