
Review door studenten logopedie van Zuyd Hogeschool 
De app Capti Voice is een overzichtelijke app. De app heeft een makkelijke lay-out met 
gekleurde icoontjes & vrij weinig tekst. De enige tekst is voor de introductie en verschillende 
opties. Deze tekst staat in het Engels geschreven. 
De stemmen die alle gekozen teksten voorlezen, passen zich automatisch aan naar de taal 
van deze tekst. 
 
 
Voor- en nadelen 
De voordelen van de gratis Capti Voice versie zijn: 

• Je kunt de stemmen aanpassen en in een andere taal zetten (internationaal); 
• Je kan zowel Nederlands als Vlaams als alle andere talen kiezen; 
• Je kan de leessnelheid/het tempo aanpassen; 
• Je kunt de grootte, kleur, lettertype & alinea’s veranderen; 
• Er is een leescursor/markering beschikbaar die je zowel aan als uit kan zetten; 
• Je kunt makkelijk naar het volgend artikel; 
• Bij het artikel kan je zien hoeveel procent je al van de tekst hebt gelezen 
• Bij een artikel in een andere taal, switcht de app automatisch over naar de originele 

stem van deze taal. 
• Capti Voice is ook beschikbaar op de computer als app in Chrome en als 

internetpagina. 
• Je kan de Capti Voice ook op een tablet/iPad downloaden. 
• Je kan een eigen tekst typen en deze ook laten voorlezen. 
• De app kan ook op de achtergrond verder de tekst afspelen, terwijl je andere apps 

opent.  
• Je kan je telefoonscherm ook uitzetten, terwijl de app doorleest. 

 
De nadelen van de gratis Capti Voice versie zijn: 

• De premiumfuncties kosten geld en dit is niet eenmalig maar als abonnement. 
• De prijs om extra stemmen te kopen, varieert per stem (van €2,29 tot € 5,49); 
• De standaardstemmen zijn computerstemmen die eentonig/saai voorlezen. 
• De cookiemeldingen, advertentiemeldingen en sociale media linkjes worden ook 

voorgelezen, tussen de tekst door. 
• Voor het voorlezen van een foto heb je 1 Capti Coin nodig. De goedkoopste (50 Capti 

Coins) kost €5,49. 
 
Eigen ervaring 
 
De app Capti Voice heeft mij positief verrast!  
De app biedt vele mogelijkheden en is makkelijk & duidelijk in gebruik. Ook wordt Capti 
Voice - volgens de site - door veel studenten gebruikt. Het is dus niet enkel gericht op 
mensen met Dyslexie. 
 


