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Hebbe(hoor)dingen
Prijspakker

170 Hz op dvd

Op 18 juni brengt Cinéart-Twin
Pics de film 170 Hz van Joost van
Ginkel uit op dvd. De film gaat
over de onvoorwaardelijke liefde
tussen twee dove tieners. Er komt
veel gebarentaal en ondertiteling
voor in de film. Op het Nederlands
Film Festival in Utrecht vorig jaar
won 170Hz verschillende prijzen.
De filmtitel 170 Hz duidt de
hoogste lage toon die hoofdpersoon Nick kan horen aan.
Hoofdrolspelers Michael Muller en Gaite Jansen hebben zich
de gebarentaal eigen gemaakt, met behulp van een gebarentaaldocent, een tolk en een aantal jonge, dove coaches. Deze
manier van communiceren geeft de film een extra lading en
legt extra nadruk op de geluidsbeleving.

Meer informatie op www.170Hz.nl. Bestellen kan via
www.cineart.nl/catalogus.

Spelenderwijs

gebaren leren

Mijn eerste 1500 gebaren is een nieuw gebarenwoordenboek van
het Nederlands Gebarencentrum. Vrolijk en kleurrijk vormgegeven
met ruim 1500 illustraties van standaardgebaren uit de Nederlandse
Gebarentaal die voor jonge kinderen van belang zijn.
De thema’s in dit boek sluiten aan bij de thema’s die gebruikt worden bij peuters en in het basisonderwijs: Familie en andere personen,
Slapen en opstaan, Kleding, Eten en drinken enzovoorts. Elk hoofdthema wordt voorafgegaan door een prachtige
gekleurde ‘praatplaat’.
Het boek is bedoeld voor ouders en jonge
kinderen, logopedisten, leerkrachten,
gezinsbegeleiders, docenten NGT en NmG
en alle andere professionals en belangstellenden.

Medische

‘streepjescode’
Wie voor enkele uren het huis verlaat, voor een boodschap of om even te gaan hardlopen, houdt doorgaans geen rekening met veiligheidsrisico’s. Maar
het kan levensreddend zijn wanneer hulpverleners
direct over de noodzakelijke gegevens beschikken.
Deze gegevens kunnen worden bijgehouden met een
SafeID. Een handige applicatie voor bijvoorbeeld
Ménière-patiënten.
Met SafeID
beschik je over
een unieke
QR-code op een
pasje die de
hulpverlener in
luttele seconden
toegang geeft
tot een compleet
dossier. Naam,
adres, medicijngebruik, specialist of familie die gewaarschuwd moet
worden. Het dossier kan eindeloos veel gegevens
bevatten en de aanvrager bepaalt zelf welke gegevens daarin worden opgenomen. Sterker nog, op elke
moment van de dag is aanpassing van het dossier
mogelijk. De gegevens worden op een beveiligd deel
van de site opgeslagen.
Aanvragers van het SafeID-product moeten op de
site www.safe-id.nl eerst een profiel aanmaken. Van
dit profiel wordt een unieke, persoonlijke QR-code
gemaakt, een 2-dimensionale streepjescode. De
QR-code is slechts enkele vierkante centimeters groot.
Met de camera van een smartphone wordt de code
gescand en na enkele seconden verschijnen alle gegevens die voor de hulpverlening relevant zijn direct op
het display.
Om de SafeID/QR-code te kunnen scannen moet op de
smartphone een zogenaamde QR-reader geïnstalleerd
zijn. Deze applicatie is gratis te downloaden.

Meer informatie op www.safe-id.nl.
Het boek is voor ¤ 49,95 te verkrijgen
via www.gebarencentrum.nl.
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