Kwadranten Scannen
Kwadranten Scannen ....................................................................................................................................2
I. Inleiding ....................................................................................................................................................2
Scannen ........................................................................................................................................................2
Kwadranten Scannen. Ontwerp ....................................................................................................................4
Bespreking en varianten ...............................................................................................................................7
Optimaliseren ...............................................................................................................................................8
II. Evalueren en uitbreiden. ..........................................................................................................................9
Eerste proefje ................................................................................................................................................9
Tweede en derde proefje ..............................................................................................................................9
Bespreking van proefjes .............................................................................................................................11
Uitbreiding met woordvoorspelling en met opgeslagen tekst ...................................................................12
Er zijn vele scantechnieken ........................................................................................................................13
Conclusie ....................................................................................................................................................13
English Abstract .........................................................................................................................................14
Referenties ..................................................................................................................................................14

Kwadranten Scannen
Joris Verrips
Kwadranten Scannen is een nieuwe techniek om met één of met twee
schakelaars tekst aan te maken die vervolgens door een computer kan
worden hoorbaar gemaakt. Ze is bedoeld voor mensen die door ziekte niet
meer spreken of schrijven kunnen maar die wel een intact taalbegrip
hebben en die graag zelfstandig communiceren willen. Ze wordt hier in
detail beschreven en werd getest met gezonde proefpersonen door
dicteren van poëzie.
I. Inleiding
Met scannen wordt in het vakgebied Ondersteunde Communicatie bedoeld het selecteren van
letters, iconen en aanverwanten met klikjes en pauzes. Dit kan hi-tech, meestal met behulp van een
drukschakelaar, en low-tech, door elke willekeurige beweging en met een tolk of een familielid, en is in
zijn algemeenheid bedoeld voor mensen die door ziekte of gebrek geen toetsenbord (meer) bedienen
kunnen. Een lezenswaardig overzicht van scannen is Colven en Judge, 2006. Kwadranten Scannen staat
niet in dit rapport en is waarschijnlijk een nieuwe techniek die ik in de loop van 2002 en 2003 heb
uitgevonden en heb geoptimaliseerd. Deze tekst beschrijft ze, beschrijft ook enkele alternatieven en
beschrijft tevens optimalisaties en enkele experimenten om werkzaamheid na te gaan. Er zijn nog veel
meer experimenten mogelijk.
Experimenteel vergelijken van diverse technieken met leden van relevante doelgroepen is moeilijk
en geeft ethische bezwaren, bij proefjes met gezonden lijken resultaten sterk te verschillen en onder
andere af te hangen van pauzetijd, motorische intelligentie en reactiesnelheid. De grote variabiliteit van
doelgroepen, waarvan sommige mensen grote moeite hebben om een enkele schakelaar te gebruiken en
erg lange pauzes behoeven, en het grote aantal variabelen dat gebruik van communicatie hulpmiddelen
beïnvloedt, bemoeilijkt betrouwbaar vergelijken met relevante taken en voorspellende waarde voor
praktisch nut.
Dit is natuurlijk ook voor ambitieuze ontwikkelaars een probleem. Door zorgvuldig ontwerpen en
argumenteren en door proefjes met geselecteerde proefpersonen kan wel vooruitgang worden geboekt,
maar werkzaamheid op papier aannemelijk maken voor nauw omschreven groepen gebruikers lijkt niet
te kunnen. De omvangrijke verantwoording van onderzoek naar Kwadranten Scannen die hier wordt
samengevat -en waarin ook veel formele methoden gebruikt werden- heeft dus maar beperkte
geldigheid. Om waarde in de praktijk te bepalen vereist veel meer proeven én samenwerking met
geselecteerde patiënten. Bovendien is de vraag te stellen óf dergelijke samenwerking nu juist over
Kwadránten Scannen zou moeten gaan.
Scannen
Letters scannen kan met eenvoudige hulpmiddelen als in Figuur 1 en Figuur 2. Door telkens
benoemen eerst van kleuren en dan van letters worden zo'n tien letters per minuut gekozen. Deze
techniek is weliswaar traag en vermoeiend maar wordt snel geleerd. De (horende) cliënt reageert eerst

wanneer het focus zich op de goede rij en dan wanneer het zich op de goede kolom bevindt. De cliënt
reageert op de machine, of op de tolkende hulpverlener, en daarom noemen we dit Passief Scannen.
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Figuur 1. Passief Scannen, of partner scannen, kan al met een gekleurd stuk karton.
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Figuur 2. Een alternatieve layout die eveneens bedoeld is voor gebruik met een tolk.
Met de matrix van Figuur 1 kan ook klopcode gebruikt worden. Hierbij is de cliënt actief en de
helper passief, door 3-2 wordt dan de letter ‘j’ gekozen, want drie keer verticaal en dan twee keer
horizontaal. Dit systeem werd in gevangenissen wel gebruikt en gaat al terug tot de 2e eeuw voor
Christus, heet wel vierkant van Polybius, en werd toen gebruikt om boodschappen met af en toe
onderbroken licht van vuurtorens te verzenden (Lunde, 2009). Het is sneller dan Passief Scannen, maar
niet veel1, en kan aangepast worden door met de ene hand het ene en met de andere hand het andere
cijfer weer te geven. Dit laatste systeem wordt met plezier gebruikt door sommige mensen die geen
enkele schakelaar bedienen kunnen en de beschikking hebben over een tolk2. Twee letters zoals i en j, of
q en x, vallen dan wel eens samen, zie Figuur 3.
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Figuur 3. Vierkant van Polybius. 11 betekent A, 12 betekent B, en zo verder.
Passief Rij-Kolom Scannen waarbij de machine het focus beweegt, zowel als actief Rij-Kolom
Scannen, waarbij de gebruiker het focus beweegt, worden in tientallen varianten in (sprekende)
communicatiehulpmiddelen gebruikt. Een mengvorm die iets sneller is heet Stepped Scannen, dan
beweegt de gebruiker het focus met een schakelaar van links naar rechts en de machine het focus regel
voor regel naar beneden tot de gebruiker weer klikt. Zie Foto 1 voor een veelgebruikt hulpmiddel met
schakelaar.
1

2

Een frequentie geoptimaliseerde matrix waarbij veel gebruikte letters in de linker bovenhoek staan (enacodering) scheelt wel iets.
Zie 'kikiwilpraten' op http://members.chello.nl/~p.kavelaars/.

Foto 1.

De LightWriter, een sprekend communicatiehulpmiddel met aan twee kanten een
leesregel die hier is afgebeeld met drukschakelaar en scaneenheid.

Foto 2 en Foto 3 tonen nog twee typen schakelaars van de vele tientallen die beschikbaar zijn,
onder andere hefboomschakelaars (lever switches), zuigblaas schakelaars en myoelectrische schakelaars.
Er zijn ook schakelaars waar een geluid als van een wekker in kan worden opnomen.

Foto 2.

Schakelaar voor oogknipperen met infrarood lampje op bril met vensterglas.

Foto 3.

Schakelaar voor aandrukken met de duim.

Sneller dan scannen is oogblikbesturing, zie www.speakbook.org voor een fraaie low-tech
uitvoering, of aanwijzen met vinger of lampje, maar dat neemt niet weg dat communiceren met
schakelaars en kunstspraak een praktisch probleem vormt.
Kwadranten Scannen. Ontwerp
Dit artikel beschrijft een nieuwe variant van actief scannen met schakelaars. Door te klikken
verplaatst én verkleint het focus zich. Figuur 4 tot en met Figuur 8 tonen een overzicht van Kwadranten
Scannen met twee schakelaars.

Figuur 4. Kwadranten Scannen. We zien vier vierkanten die we kwadranten noemen, gevuld met
letters, cijfers en andere symbolen.
In de hoekpunten van Figuur 4 worden vier verschillende codes weergegeven, namelijk . (stip), (streep), : (dubbele stip) en = (dubbele streep). Geen van deze kwadranten is gekleurd, we benoemen dit
als situatie 0. Boven en onder staan bovendien de codes voor Herstelt, die in situatie 0 een tweede matrix
toont, en voor de 'shortcut', hier .- = Spa = Spatie. Figuur 5 toont hoe we diverse kwadranten benoemen.
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Figuur 5. Nummering van de kwadranten. Het 4e kwadrant is opgesplitst in 14, het 1e kwadrant
van het 4e kwadrant, 24, het 2e kwadrant van het 4e kwadrant, 34 en 44.

Figuur 6. Effect van een streep in Figuur 4, gevolgd door een pauze. Deze tweede code bewerkt
dat het tweede kwadrant wordt gekleurd, we benoemen dit als situatie 2. De code ‘-.’ of
Herstelt brengt terug naar Figuur 4, nogmaals code streep (of ‘-’) leidt tot Figuur 7.

Figuur 7. Weer wacht de machine op een actie van de gebruiker. We kunnen deze situatie
benoemen als 22, omdat het tweede kwadrant van het tweede kwadrant gekleurd is.
Met nog één streepje selecteren we nu de letter ‘v’ en zien vervolgens eerst Figuur 8 en
dan Figuur 4.

Figuur 8. Voor de duidelijkheid toont de machine dat letter ‘v’ wordt gekozen, deze letter kan
ook hoorbaar worden gemaakt. Vervolgens wordt weer Figuur 4 getoond.
De praktijk vraagt om vlot leerbare hulpmiddelen die bediend kunnen worden met één schakelaar.
Als we kiezen voor aansturen met een variabele kliktijd kunnen de codes beter worden gewijzigd, omdat
‘streep’ dan langer duurt dan ‘stip’. Ook andere eigen-schappen van de software kunnen worden
aangepast, zoals pauzes na een code, de duur van een stip ten opzichte van een streep en de matrix zelf.
Zie ook Figuur 9 met boven de matrix nog 'Dag', kennelijk de drie laatst ingeklikte letters.

Figuur 9.

Herontwerp voor één schakelaar met een verder geoptimaliseerde matrix.

We zien de (veranderde) codes stip, twee keer stip, drie keer stip, stip streep en, voor Spatie, streep.
Streep kiest nu Spatie maar verandert van betekenis zodra een kwadrant gekozen is, de betekenis staat
steeds midden onder vermeld. Het tweede kwadrant wordt door twee keer stip gekozen en de letter ‘i’
door stip stip pauze streep pauze, drie klikjes dus en twee pauzes. De overige karakters worden nu
zichtbaar na ‘..-’ of ':-', de code voor Herstelt, zie Figuur 10.

Figuur 10.

Na Herstelt in Figuur 9 zien we nog 64 vakjes die op velerlei manieren kunnen worden
ingevuld. Hier wordt met AU Arrow Up bedoeld, en zo verder.

Bespreking en varianten
Omdat in de praktijk regelmatig teksten herhaald moeten worden, een functie die op natuurlijke
wijze aan Return gekoppeld kan worden, lijkt Figuur 9 eigenlijk net goed genoeg. Een enkele schakelaar
en variabele kliktijd is soms niet haalbaar en is zelden verstandig voor mensen met athetose. Dan
kunnen beter codes met een tot zes stippen gekozen worden, wanneer tekstverwerking gebruikt wordt is
de matrix van Figuur 4 gemakkelijker. Voor lezers met belangstelling voor grafentheorie toont Figuur
11 een benadering van Figuur 9, de situatie 0. We kunnen van situatie 0 de situatie 3 bereiken met de
code ':.' of '...', het linker onder kwadrant is dan gekleurd. Na bereiken van de bladeren van de boom
wordt een letter gekozen en vervolgens wordt weer de situatie 0 ingenomen.

Figuur 11.Vereenvoudigde graaf van Figuur 9. De situatie 34 wordt bereikt na ':.' gevolgd door '.-'
en is hier het label van het 4e kwadrant (rechts onder) van het tamelijk volle 3e

kwadrant (vanuit de uitgangssituatie links onder). Merk op dat Spatie twéé keer
voorkomt, een keer te bereiken vanuit 0 en een keer vanuit 34.
Dergelijke wijzigingen komen niet uit de lucht vallen en vereisen langdurig redeneren, modelleren,
proefnemingen en literatuurstudie, en daarbij ontstaan allerlei varianten en behoefte aan allerlei
modellen. Bovendien werd met een proefpersoon (DF) gewerkt wiens commentaar na dicteertaken
verschillende keren weer tot wijzigingen leidde, zie Figuur 12. Overigens werd tijdens herontwerp ook
met enkele andere proefpersonen samengewerkt.

Figuur 12. Verder geoptimaliseerde scanmatrix na twéé korte klikjes.
Een bezwaar van de variant in Figuur 12 is dat de gebruiker niet zien kan waar BackSpace zit, die
veel gebruikt wordt, en dat de code voor 'p' pas zichtbaar wordt ná selecteren van het linker
onderkwadrant. Daar staat tegenover dat alle frequente letters nu met slechts twee codes geselecteerd
kunnen worden, die bovendien iets systematischer geordend zijn dan in Figuur 9. Toch lijkt Figuur 12
iets te véél geoptimaliseerd.
Optimaliseren
Recente literatuur vermeldt invoersnelheden door doelgroepen met passief Rij-Kolom Scannen van
6 tot 10 letters per minuut (Simpson, Koester en Lopresti, 2006). Het focus wordt hierbij door de
machine bewogen en de gebruiker klikt drie keer. Een keer bij het beginnen van scannen en dan zodra
de goede rij en zodra het goede vakje oplicht. Bovendien moeten voor elke letter een aantal pauzes
genomen worden. Overigens verschilt de terminologie nogal per auteur, zijn erg veel parameters van
invloed op dergelijke (gemeten) snelheden en zijn er grote individuele verschillen. Het is met name erg
belangrijk of alle fouten gecorrigeerd moeten worden. Bij kortdurende metingen met gezonde
proefpersonen worden aanzienlijk hogere snelheden gerapporteerd.
Kwadranten Scannen is in principe sneller dan passief Rij-Kolom Scannen omdat het een variant
van actief scannen is, wat sneller is dan Passief Scannen, en omdat het per letter weinig klikjes vereist.
Het wordt door sommige proefpersonen vlot geleerd en kan met de ogen dicht bediend worden omdat
het focus uitsluitend door de gebruiker wordt bewogen. Bij Kwadranten Scannen met twee schakelaars
en extreme pauze-reductie hoeven geen langer durende klikjes gegeven te worden en wordt na twee
klikjes door de machine géén (korte) pauze genomen.
Wiskundig modelleren en dan weer aanpassen is mogelijk zowel op niveau van de codes (bij een
enkele schakelaar weinig streepjes) als van de matrix zelf (veel ruimte voor veel voorkomende letters,
alfabetisch gerangschikt). Hierbij worden letterfrequentie gewogen aantallen klikjes per letter gebruikt,
gebaseerd op letterfrequenties in gedrukte tekst. Dit leidt dan tot de veronderstelling dat Figuur 12
vrijwel optimaal is, aannemende dat de bediening geen problemen geeft, overigens een weinig reëele
veronderstelling. Ze kan zich qua klikjes per letter op papier goed met Morse Code meten maar vraagt

wel meer pauzes3 en trouwens ook enige visuele aandacht. Sommige letters zijn lastiger te selecteren dan
anderen, bijvoorbeeld de 'n' in Figuur 12, alsof veranderen van richting (eerst rechts onder dan links
boven) aandacht en daarmee ook tijd kost. We kunnen nu de vraag stellen hoe Kwadranten Scannen het
doet met gezonden en in het laboratorium4.
II. Evalueren en uitbreiden.

Eerste proefje
Een (tweede) betaalde proefpersoon (MN) kreeg Kwadranten Scannen gedemonstreerd en speelde
tien minuten met het systeem van Figuur 9 om aan de ene schakelaar te wennen. Hij voerde gedicteerde
gedichten in uit Kopland 1999 met de bedoeling werkzaamheid vast te stellen, niet om zorgvuldig met
de vele verschillende alternatieven te vergelijken. Figuur 13 toont de resultaten. De groene curve is een
model van de invoersnelheid als functie van de oefentijd, v(t)=at/(t+c) met a en v in letters per minuut en
t en c in minuten. A representeert de limiet van de invoersnelheid en c representeert de leertijd, hier
a=19.3 letters per minuut en c=18 minuten. Nemen we het gemiddelde over de laatste twee sessies dan
schatten we de behaalde snelheid op 16.5 letters per minuut.

Figuur 13. Gemiddelde snelheden bij een kopieertaak met een enkele schakelaar, dus variabele
kliktijd, en Figuur 9. Er werd in totaal 95 minuten geoefend.
Tweede en derde proefje
Dezelfde proefpersoon klikte met Figuur 9 en de codes van Figuur 12 en via het toetsenbord met
twee toetsen en zonder pauze reductie nog enkele gedichten in. Zie Foto 4 en Figuur 14.
3

4

Hier is nog wel iets aan te doen met pauze reductie, wat wil zeggen dat na codes van lengte twee geen
pauze wordt genomen indien geen woordvoorspelling is geactiveerd. Er kunnen dan ook geen numerieke
bypass codes gegeven worden (zie verder). Dit is ook mogelijk met Morse code, we beperken ons dan tot
codes met lengte vier of vijf (voor numerieke codes die gebruikt kunnen worden voor woordvoorspelling) .
Dergelijke kleine optimalisaties zetten in het algemeen weinig zoden aan de dijk en worden door de een
meer gewaardeerd dan door de ander.
'There seems to be no method – in the immediate and middle-term perspective – that could better fulfil the
task of scientifically-based human factors and ergonomic research than experiment' volgens een recent
overzichtsartikel. Zie Cañas et al, 2011.

Foto 4.

Kopieertaak met poëzie.

Figuur 14. Tweetoets invoer met Figuur 9, codes van Figuur 12 en een kopieertaak gedurende
zeventig minuten hands-on na voorafgaand oefenen met één toets. Nemen we weer
v(t)=at/(t+c) en vervolgens parameterschatten volgens Raaijmakers, 1987, dan
berekenen we een waarde voor a van 34.9 letters per minuut bij een leertijd c van 21
minuten. Voor details zie Verrips, 2008.
Een andere proefpersoon (MC) gebruikte Figuur 9 met de codes van Figuur 12 gedurende een uur
met een pauze tijd van 260 milliseconden en met twee schakelaars, voor zijn resultaten zie Figuur 15.
Schatten van de waarde van de asymptoot lijkt (nog) niet mogelijk. Kennelijk heeft deze proefpersoon
wat meer tijd nodig. Dat is niet zo gek, beginners die met Figuuur 3 tot Figuur 6 een 'v' geven zullen
veel vaker naar het scherm kijken dan gevorderden. Beginners zullen bijvoorbeeld het effect van een
streepje willen verifiëren en zullen vervolgens verifiëren dat weer een streepje nodig is. Gevorderden die
bij wijze van spreken de volgende letter al in een serie codes vertaald hebben, en het is duidelijk dat tal
van psychologische verschijnselen invloed kunnen hebben zoals reactiesnelheid, fouttolerantie,
zekerheid en motorische vaardigheid. We kunnen gebruikers processen pogen uit te schrijven met
zogenaamde sequentie diagrammen, zie Bijlage 1.

Figuur 15. Invoersnelheid van proefpersoon MC met een curvefit van de formule V(t) = (a t + b)/
(c t + d).
Een vierde proefpersoon (JH) had ongeveer een uur hands-on nodig om (twee) schakelaars te leren
hanteren en hield daarna ook moeite ze prettig 'in de hand te nemen'. Kwadranten Scannen met twee
schakelaars, de matrix van Figuur 9 en de codes van Figuur 12 vond zij lastig te begrijpen en zij ergerde
zich nogal aan de in haar ogen weinig voor de hand liggende ordening van letters. Vervolgens leerde zij
geleidelijk gedicteerde poëzie inklikken en gaf daarbij onder andere commentaar dat zij het als een
goede concentratie oefening ervoer. Haar invoersnelheid nam slechts langzaam toe, daarom werd meer
dan twee uur geoefend. Zie Figuur 16.

Figuur 16. Invoersnelheid van proefpersoon JH met Figuur 9 en de codes van Figuur 12 met twee
schakelaars en met een curvefit als in Figuur 15.
Bespreking van proefjes
De beschreven proefjes illustreren dat Kwadranten Scannen soms vlot geleerd wordt en bij
sommige proefpersonen al in het eerste uur een verrassend hoge invoersnelheid heeft. De invoersnelheid
met twee schakelaars lijkt niet toevallig hoger dan met een5. Wanneer we aannemen dat gemiddeld drie
klikjes per letter nodig zijn van 100 milliseconden per stuk, en twee pauzes van 260 milliseconden, dan
krijgen we de indruk dat het merendeel van de tijd niet aan klikken maar aan 'andere gebruikersprocessen' opgaat zoals bedenken wat de volgende letter is en waar deze zich binnen de scanmatrix
bevindt. Dit geldt óók wanneer enige proefpersoon wel dertig letters per minuut inklikken zou:
30*(260+260+300)=2460 milliseconden. Dit is in overeenstemming met psychologische literatuur, die
stelt dat hoogstens 50% van de tijd door een zogenaamd keystroke level model kan worden verklaard.
Om allerlei redenen bewijzen deze proeven weinig, een van die redenen is dat niet met precies
dezelfde taken en door aanzienlijk meer proefpersonen met velerlei perfect uitontwikkelde en
geïmplementeerde alternatieven en in onafhankelijk onderzoek werd vergeleken. Een andere reden is dat
5

Bij paarsgewijs vergelijken verschilt de snelheid ook significant volgens de tekentoets, alhoewel door de
proefopzet een leereffect niet valt uit te sluiten en meer methodologische reserves zijn te maken.

leren hanteren van schakelaars zelfs bij gezonden al behoorlijk variabel blijkt, we zien dat ook bij het
leren bespelen van een muziekinstrument. Het is daarom niet verwonderlijk dat de curves bij deze goed
opgeleide proefpersonen nogal variabel zijn. We kunnen hier de conclusie uit trekken dat het bij
vergelijken van verschillende invoertechnieken verstandig is experimenten zó op te zetten dat mensen
als hun eigen controle fungeren en dat bovenstaande gegevens niet toestaan de leertijd bij leden van
doelgroepen betrouwbaar te schatten of een voorspelling te doen over invoersnelheid ten opzichte van
Kwadranten Scannen andere invoermethoden en na voldoende oefenen6.
Bewijzen was ook niet de bedoeling en zou niet zó relevant zijn voor de gevarieerde doelgroepen
met gevarieerde doelstellingen en een veelheid aan alternatieven waarvan de meesten een lánge
leercurve kennen7. ‘Het is wel eens vlot en vlot leerbaar ook nog’ kunnen we zeggen, 'waarschijnlijk is
het voor andere gezonde proefpersonen ook in een paar uur leerbaar', en 'misschien is het na voldoende
oefening vlot met ogen dicht uit te voeren'. Daarbij moeten we vaststellen dat er zoveel technische
mogelijkheden zijn dat goede samenwerking met voorgenomen gebruikers erg belangrijk is, opdat
voldoende aandacht aan hun behoeften en aan hun hulpvraag geschonken wordt en nagegaan wordt welk
probleem met enige techniek wordt aangevat en niet te zeer gepoogd wordt bij nieuwe techniek ook een
nieuw probleem te vinden.
Uitbreiding met woordvoorspelling en met opgeslagen tekst
Kwadranten Scannen kan op velerlei manieren worden gevarieerd en uitgebreid wat een gevolg is
van het feit dat er véél cellen kunnen worden gedefinieerd en van het feit dat er veel andere codes
mogelijk zijn. Figuur 17 toont door extra codes aangestuurde woordvoorspelling. Deze variant vraagt
veel aandacht, leent zich minder voor testen met dictaat en het is de vraag of ze snelheidswinst geeft ten
opzichte van gewoon tekst kopiëren.

Figuur 17.

Figuur 9 met twee schakelaars en woordvoorspelling na inklikken van de letter
‘d’. Drie stippen selecteren nu het woord 'Dagboek '.

Een andere uitbreiding is door buiten de scan matrix paragrafen met opgeslagen tekst toe te voegen
en eventueel ook omgevingsbediening, mail, SMS en aanverwante functies. Dan schijnen numerieke
codes redelijk en verwachten we ook een hogere snelheid, met een nóg compacter interface dat
bovendien met veel opgeslagen tekst gecombineerd kan worden en dus wel héél hoge eisen aan
gebruikers stelt. Zie Figuur 18 en Figuur 19.

6

Al lijkt op grond van het lage aantal klikjes per letter een hogere invoersnelheid dan bij rij-kolom scannen
na lang oefenen wel plausibel.
7
Zo schreef Anson in een persoonlijke mededeling (2012) van 1000 uur om écht goed Morse Code te leren.

Figuur 18.

Scanmatrix met numerieke 'bypass-codes' en tevoren aangemaakte tekst dat via
een kantlijnmenu geselecteerd kan worden. Zo geeft '–..' nu '4' en dus 'Ik kan door
een ziekte'.

Figuur 19.

Scanmatrix met numerieke codes die als het ware langs de matrix heen gaan, in de
zin dat de matrix gewoon in situatie 0 blijft. Figuur 11 blijkt slechts een eerste
benadering van de bijbehorende code en gegevensstructuren.

We zien in Figuur 19 naast de scanmatrix woordvoorspelling geordend op lengte eerst en met extra
codes voor punt en komma die aan recent gebruikte woorden zijn gebonden. Een alternatief voor
numerieke codes zouden aangehouden streepjes zijn, met op het eerste gezicht weinig nut. Ook andere
scantechnieken en Morse Code kunnen op allerlei manieren worden gevarieerd. Voor veel patiënten zal
een vlot leerbaar en eenvoudig hulpmiddel veel belangrijker zijn dan gevarieerde extra opties en
informele testen geven aan dat Figuur 18 heel wat meer oefening vereist dan nodig zijn om te leren

Kwadranten Scannen en dat bovendien het converseren in laag tempo een aanzienlijke leerinspanning
vraagt. Hergebruik van opgeslagen tekst voor versnellen en verbeteren van communiceren met
schakelaars is een uitgebreid onderwerp, en is absoluut niet nieuw. Over de selectie van opgeslagen tekst
en over service van dergelijke hulpmiddelen is veel discussie mogelijk en dat is ook het beeld dat uit de
literatuur op dat gebied naar voren komt8.
Er zijn vele scantechnieken
Er zijn veel technieken beschreven en het lijkt niet onmogelijk er nog een paar bij te verzinnen. Het
is zeer de vraag of een enkele scantechniek, zelfs beperkt tot het invoeren van tekst, voor alle mogelijke
patiënten als ideaal kan worden beschouwd. Er is daarom veel te zeggen voor de stelling dat bij
praktijktesten verschillende hulpmiddelen betrokken moeten zijn. Dit nog afgezien van de vraag hoe
belangrijk snel invoeren van tekst en converseren met behulp van computers voor een bepaalde
doelgroep en zijn of haar familie, verzorgenden en instellingen is.
Conclusie
Kwadranten Scannen is een interessante en vermoedelijk ook een nieuwe scantechniek met een
acceptabele leerbaarheid die goed met woordvoorspelling, met opgeslagen tekst en met andere functies
gecombineerd kan worden.
Commentaar achteraf
In Communication Matters van april 2013 staat een aan kwadranten scannen verwante techniek
beschreven in een advertentie van de firma Assistive Control. Zie www.assistivecontrol.com. Dit
illustreert weer eens dat er in de ondersteunde communicatie nog véél onderzoek en ontwikkelwerk
mogelijk is.
English Abstract
Two-bit quartering is a new technique for switch input that was developed by the author. Three
variants were tested with several healthy test-subjects and a copy task of voiced dutch poetry. Curvefitting was done to a simplified Michaelis-Menten equation v(t)=at/(t+c) or v(t)=a/(1+c/t) that seems
appropriate for this type of problem. T stands for time, a stands for the horizontal asymptote of input
rate, c stands for the estimated learning time and v(t), stands for the velocity, or the input rate per
minute after t minutes of practice. Two-bit quartering appears to be another interesting scanning
technique and can be combined with word prediction, with abbreviation expansion, with stored text and
with other functions.
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Bijlage Twee analysen van gebruikersprocessen
Na enig oefenen vormen de codes en pauzes voor een enkele letter een eenheid. Dit scheelt tijd
en aandacht. Om de gedachten te bepalen tonen Tabel 1 en Tabel 2 twee sequentie analysen,
waaruit telkens véél is weggelaten.

Visuele aandacht

Acties
kijkt
beslist eerste code
geeft – en wacht

kijkt
beslist tweede code
geeft – en wacht

,
kijkt
beslist derde code
geeft – en wacht

,
kijkt

,v

verifieert matrix en letter v
vergeet
op naar de volgende letter

Tabel 1. Onervaren gebruiker selecteert letter 'v'.

Visuele aandacht

Acties
(kijkt)
beslist codes voor v
geeft – en wacht even
geeft – en wacht even
geeft – en wacht even

v

(verifieert v)
vergeet codes voor v
op naar de volgende letter

Tabel 2. Ervaren gebruiker selecteert letter 'v'.

