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Succesvolle pilot
slechtzienden

–

Innovatief navigatie hulpmiddel voor blinden en

De Franse tech startup N-Vibe ontwikkelde een innovatief navigatiemiddel voor blinden en slechtzienden,
bestaande uit twee smartbands (een voor elke pols) en een mobiele applicatie. Na het invoeren van de
gewenste bestemming in de app, leiden de smartbands de gebruiker door middel van haptische feedback
(vibraties) van A naar B. Vorige maand heeft N-Vibe een pilot afgerond in samenwerking met Bartiméus,
Visio en Running Blind in Nederland en Brailleliga en Licht & Liefde in Vlaanderen. Inmiddels heeft N-Vibe
meerdere enthousiaste gebruikers die vrijwel dagelijks gebruik maken van de innovatie.
Charlie Galle, CEO en oprichter van N-Vibe,
herkende onder blinden en slechtzienden de
behoefte om zich op een minimaal invasieve manier,
onafhankelijk en veilig te kunnen voortbewegen.
Het gebruik van N-Vibe zorgt ervoor dat de
gebruiker zich tijdens het lopen kan focussen op een
gesprek of omgevingsgeluiden. Bob Crosset, een
van de pilot deelnemers gebruikt N-Vibe
tegenwoordig elke dag. “N-Vibe is een product dat
eigenlijk iedere blinde of slechtziende zou moeten
hebben. Het is discreet en heel gemakkelijk te
gebruiken.” Bob’s ervaringen met N-Vibe zijn
positief en hij heeft besloten om de innovatie te
houden: “Ik gebruik N-Vibe in combinatie met mijn blindengeleidenhond. Dit maakt navigeren naar nieuwe,
onbekende plekken erg gemakkelijk.”
Jolanda Kremer, mobiliteitstrainer bij Visio, testte N-Vibe uitvoerig samen met een van haar cliënten. “Het
feit dat de gebruiker niet op zijn telefoon gefocust hoeft te zijn tijdens het lopen, is een groot voordeel.”,
aldus Jolanda. Een ander voordeel is de ingebouwde kompas functie, waarbij de smartbands gaan trillen op
het moment dat de gebruiker in de goede richting staat om de route te starten. Jolanda merkt op:
“Normaliter zegt een navigatie app ‘begin in zuidwestelijke richting’, maar ik weet zelf ook niet welke
richting dat is, laat staan een blinde of slechtziende. Dat maakt dit een erg prettige functie.” Zij stipt ook
een aantal nadelen van N-Vibe aan. Zo kan de gebruiker de berekende route van N-Vibe niet zelf bepalen
en gaat deze niet altijd over voelbare oversteekpunten. N-Vibe heeft aangegeven dat zij momenteel bezig
zijn om deze functionaliteiten te ontwikkelen en mogelijk te maken voor de eindgebruiker. Hierover zegt
Jolanda: “Ik vind dat een erg mooi uitgangspunt en het zou een supermooie ontwikkeling zijn als dat lukt!”
N-Vibe is inmiddels naast in Frankrijk, ook beschikbaar in Nederland en Vlaanderen. Gebruikers die zich
inschrijven voor de gratis 30 dagen proefperiode in december ontvangen 10 % welkomstkorting indien zij
de innovatie besluiten te houden. Voor vragen of om N-Vibe 30 dagen gratis uit te proberen kun je contact
opnemen met Dorian Dennesen via dorian@medscaler.com of +31 85 13 00 822.

