
Hesta
ondersteuningsapp voor personen 
met cognitieve problemen

Ine Boonen en Stien Dillen
09-feb-2021



Gebruiker



Logo app 
Het zijn toereikende handen, helpende hand aanbieden.



Poll

https://directpoll.com/r?XDbzPBd3ixYqg8F5ANjfCluMu0DsOZ7dQsWj8o8p



Werking voor de gebruiker

• Chatfunctie

• Welzijn

• Agenda

• Stappenplannen

Verschillende functies binnen app



Chatfunctie

 Werkt zoals Whatsapp
 Binnen veilige omgeving van platform
 Enkel mogelijk tussen begeleider en gebruiker



App aanpassen aan de noden van de gebruiker

• Aanpassingen kunnen gebeuren via instellingen, op 
smartphone van gebruiker

• Agenda:
• Voorleeshulp
• Grotere tekst

• Stappenplannen:
• Tijdsgebonden/niet tijdsgebonden
• Persoonlijke stappenplannen markeren
• Stappenplannen in categorie sorteren
• Stap voor stap
• Naar de volgende stap na aanvinken
• Kleuren gebruiken



 Eenvoudige manier om te tonen hoe men zich voelt
 Klik juiste gezichtje aan
 Eventueel nog een korte verduidelijking intypen
 Verzenden

Welzijn



Stappenplannen

 Gepersonaliseerde stappenplannen 
 Mogelijkheid om persoonlijke foto’s toe te voegen
 Kunnen geïntegreerd worden in agenda, maar ook 

los hiervan gebruikt worden



Agenda

 Elektronische agenda, voordelen:
 Alarmsignalen ingeven
 Snel aanpassen

 Begeleiding: ingeven via platform
 Gebruiker: ingeven via app
 Stappenplannen integreren in de agenda



Begeleider



Aanduiden van de mogelijkheden die gebruiker nodig heeft

 Via platform aangeven welke functies gebruiker 
nodig heeft



Overzichtelijk overzicht



Chatfunctie met gebruiker

 Begeleider kan chatten via platform of app



Emoties van gebruiker ontvangen

 Overzicht van de cliënten die iets hebben gestuurd
 Begeleider kan niet reageren 



Inbrengen van stappenplannen

 Gebeurt via platform op de computer van 
begeleider

 Makkelijk om stappenplannen tussen gebruikers te 
kopiëren 



 Titel geven aan stappenplan
 Via rode +knop stappen aanmaken
 Typen gebeurt in de rechter kader



 Stap naam geven
 Eventueel foto of icoon toevoegen
 Mogelijkheid om extra notities toe te voegen
 Stap af: steeds gereed aanklikken 



 Wanneer alle stappen volledig zijn, onderaan nogmaals op gereed klikken en stappenplan is 
af



Agenda inplannen

 Inplannen van agenda doe je door op agenda icoon te klikken
 Klik de juiste gebruiker aan
 Typen gebeurt in het rechterdeel van het scherm



Afspraak ingeven

 Typ de naam van de afspraak in
 Juiste datum en uur instellen
 Indien nodig alarmtijd instellen
 Mogelijkheid om kleur te gebruiken
 Gereed knop aanklikken



Stappenplan in agenda ingeven

 Klik boven  het icoontje van stappenplan aan
 Geef de titel in van het stappenplan dat je wil 

toevoegen



 Geef het juiste uur en datum in
 Eventueel het alarm instellen
 Onderaan Gereed aanklikken



Rik

• Rik is een 25 jarige man
• Februari 2019 auto ongeval
• Coma als gevolg
• Eerst fysische revalidatie
• Nadien op kadans cognitieve revalidatie
• Wat merken wij:

• Ernstige geheugenproblemen
• Ernstige planningsproblemen
• Uiting in het dagelijkse leven:

• Problemen met veranderingen in dagschema
• Onzeker bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen 

zoals koke, trajecten,...
• Onduidelijkheid qua toekomst: kan hij alleen wonen, 

wat met werk, wat met vrije tijd,...



• In juni samen beslist om app HESTA uit te proberen:
• Start: stappenplannen tijdens therapiesessies
• Nadien combinatie met agenda

• Wat merken wij:
• Zelfvertrouwen groeit:

• Kookt zelfstandig
• Gaat zelfstandig naar Antwerpen
• Verblijft op trainingsstudio
• Planning om hem terug alleen te laten wonen op zijn studio

• Kan beter om met last minute aanpassingen
• Wat zegt hij:

• App heeft mijn leven veel makkelijker gemaakt
• Ik durf terug dingen
• Is echt goed voor mij



Kostprijs



2-versies

Professional Individual
Agenda ✔ ✔

Stappenplan ✔ ✔

Welzijn ✔ ➖

Chat ✔ ➖

Gebruikers +100 Max. 3
Opvolging cliënten in app >1 1
Rechtensysteem ✔ ➖

Toegang andere app’s ✔ ➖

Telefonische support ✔ ➖

Online support ✔ ✔

Eigen beveiligde omgeving ✔ ➖



Kostprijs
Jaarlijks

Professional Individual
Jaarlicentie per 
gebruiker € 186,00* € 109,95**

* Pakket 50 gebruikers + 25 individual gratis voor
thuisgebruik na interne zorg
excl. btw

**incl. btw



Zijn er nog vragen?


