
“Ik kan de iPad niet missen!” KBO-Tablet op film 

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. De KBO-

Tablet is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.  

In het iPad-café in Sassenheim kreeg een groep senioren 

instructie. Daarvan is een leuke promotiefilm gemaakt. 

Zo’n twintig senioren zitten met hun iPad in de aanslag. Terwijl 

tabletcoach Hans Wilson de groep toespreekt, schrijft een 

leergierige vrouw mee in haar notitieboekje. Tijdens de eerste 

editie van het iPad-café krijgen de aanwezige senioren uitleg bij hun iPad met speciale zorg-apps. 

Alle leden van de KBO kunnen een iPad aanschaffen. Met als extra  zes toegevoegde zorgapplicaties: 

Programma’s die ervoor zorgen dat senioren nu al langer thuis kunnen blijven wonen en toch de 

juiste zorg thuis kunnen ontvangen. De Beeldbel-app is hierbij een mooi voorbeeld: iemand bellen 

terwijl de ander ook direct live te zien is. Over een paar jaar is beeldbellen met de huisarts over 

medicijnen heel normaal. Maar voor nu willen de aanwezigen eerst eens weten hoe je nu eigenlijk 

een foto kunt mailen naar de kleinkinderen. Spelenderwijs leren dus. 

Altijd gratis hulp aan huis 

Er zijn veel ouderen die angst voor de nieuwe techniek hebben en om deze reden niet met het 

digitale tijdperk meedoen.  Daarom zijn KBO-tabletcoaches in het leven geroepen. Vrijwillige experts 

die KBO-leden aan huis komen helpen als er vragen zijn tijdens het gebruik van de iPad. Zo ook 

tabletcoach Hans Wilson: “Het idee van de tabletcoach is dat hij jouw taal spreekt en de tijd en rust 

heeft om dingen uit te leggen. Mijn doel is de iPad laagdrempelig maken.” 

Door de iPad voelen deze ouderen zich zelfstandiger, en meer verbonden met de wereld. En met de 

hulp van de KBO kunnen mensen met een gerust hart een iPad aanschaffen. Een gebruiker, mevrouw 

Minnes kan dan ook niet meer zonder: “Ik kan de iPad niet missen. Hij ligt altijd op de leuning van de 

bank, dichtbij mij in de buurt.”  
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