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Patiënt  

De behandelend logopedist maakt samen met de patiënt een gebruikersnaam en wachtwoord aan. De 

logopedist noteert deze accountgegevens in de beveiligde patiënten rapportage van de instelling/ 

organisatie. Ook de patiënt bewaart de gegevens op een veilige plek. Met deze inloggegevens kan de 

patiënt direct inloggen in de app op elke iPad. Het installeren van de app op de ipad van de patiënt en het  

inloggen verloopt net als voor de logopedist:  

Installeren STAPP   

 Download STAPP  gratis uit de Apple App store.  

 

Inloggen STAPP  

 Log in.  

 

Wachtwoord vergeten 

Indien de logopedist het wachtwoord is vergeten, kan  een nieuwe aangevraagd worden.  

 Klik in het inlogscherm op Wachtwoord vergeten. De gebruikersnaam blijft staan: klik 

vervolgens op : Wachtwoord resetten.  Er wordt een bericht naar het bijbehorende e-mail 

adres gestuurd. Open de email en volg de instructies om een nieuw wachtwoord in te 

stellen. Bewaar het wachtwoord op een veilige plek. 

Wachtwoord  wijzigen 

 Ga naar Mijn profiel door te klikken op uw eigen naam boven in de balk.  Vul uw emailadres 

of gebruikersnaam in en klik op Versturen 

 Ga naar uw mailbox en open de link in de toegestuurde mail.  

 Stel een nieuw wachtwoord in en bewaar deze op een veilige plek.  
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Zelfstandig oefenen met STAPP  

Na het inloggen verschijnt het hoofdscherm Mijn oefeningen. Hier verschijnen alle oefeningen die door 

de logopedist zijn klaargezet.  

 

Selectie van de oefeningen per methodiek  

 Klik op Spraak: alleen de TIAS oefeningen verschijnen 

 Klik op Taal: alleen de MST oefeningen verschijnen 

 

 

 

Oefeningen ophalen die zijn klaargezet door de logopedist  

Na het inloggen verschijnen vanzelf de laatst klaargezette oefeningen door de logopedist. Als  de 

logopedist een oefening aanmaakt, terwijl de patiënt al is ingelogd op zijn eigen iPad, kunnen nieuwe 

oefeningen direct worden binnengehaald:  

 Klik op Oefeningen opnieuw ophalen. De oefening die zojuist is aangemaakt of op ‘groen’ is gezet 

verschijnt in het scherm. Als een oefening door de logopedist op ‘rood’ is gezet, verdwijnt de 

oefening uit het scherm van de patiënt.  
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Oefenen 

 Klik op een oefening in het scherm met Mijn oefeningen. 

 Boven in het scherm staat de opdracht en gewenste uitvoering aangegeven.   

 De patiënt kan beginnen met de oefening 

 Linksonder in het scherm vindt u de beschikbare ‘hulpknoppen’, waarmee de patiënt zichzelf kan 

cuen. We spreken dan van stimulatietherapie.  

 Rechtsboven in het scherm is soms een mogelijkheid om strategieën te tonen. Hiermee krijgt de 

patiënt suggesties om de opdracht op een bepaalde manier te benaderen. Het doel is dat de 

patiënt deze aanpak (strategie/ truc)  uiteindelijk spontaan gaat toepassen bij het doen van 

dergelijke taken in de toekomst. Dit noemen we daarom strategietraining.  

 

 
 

 

Resultaten  

Aan het eind van elke oefening verschijnt een scherm met de resultaten van de oefening. De resultaten 

van verschillende oefenmomenten van deze specifieke oefening zijn naast elkaar weergegeven.  

Het betreft:  

1. het aantal oefenitems dat als correct is beoordeeld  

2. de totale tijd dat aan de oefening is besteed,  

3. de gemiddelde tijd per oefenitem,  

4. welke en het aantal interventie(s) dat is ingezet en  

5. of de strategieën zijn opgevraagd.  
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Toevoegen eigen foto aan STAPP   

 

De TIAS oefengang biedt de mogelijkheid te oefenen met zelf gekozen woorden gekoppeld aan eigen 

foto’s. Hiervoor moet de patiënt eerst een aantal foto’s klaarzetten op de iPad waarmee hij/ zij werkt.   

 

 Ga rechts onderin het scherm Mijn oefeningen, naar Ga naar je fotobibliotheek. 

 Het scherm Persoonlijke fotobibliotheek verschijnt, met de eventueel al eerder uitgekozen foto’s. 

 Klik op + Foto toevoegen rechtsboven in het scherm . 

 Kies het album, waaruit u de foto wilt halen. 

 Klik op de foto die u wilt toevoegen. Let wel: deze foto is straks zichtbaar voor de logopedist(en) 

die de patiënt behandel(t)/en.  

 Klik op Selecteer en de foto is toegevoegd aan de Persoonlijke bibliotheek van de TIAS 

methodiek.  

 De logopedist kan de foto nu gebruiken om als oefenitems toe te voegen aan de TIAS 

oefeningen. 

 

 

 


