
TECHNOLOGIE THUIS VOOR MENSEN MET GEHEUGENPROBLEMEN

DEGEHEUGENWINKEL
Iets vergeten is heel normaal, zeker wanneer u wat ouder bent. Heeft u behoefte aan informatie over mogelijke 
hulpmiddelen om u thuis te ondersteunen, dan kunt u terecht bij de Geheugenwinkel. Zij bieden naast een 
luisterend oor, adviezen en informatie over technologische hulpmiddelen.

Seniorentelefoon
Telefoon, eenvoudig in gebruik 0 
met een beperkt aantal • •
knoppen of met foto’s van 
contactpersonen. e

Senioren tablet
De Compaan is een 
gebruiksvriendelijke 

^tablet. Hij maakt contact 
met dierbaren makkelijk.

Senioren tablet
De Memory Lane is 
eenvoudig te 
bedienen tablet, 
speciaal ontwikkeld 
voor ouderen.

STRUCTUUR EN 
GEHEUGENSTEUNTJES

Kalenderklok
Een kalenderklok 
biedt structuur en 
overzicht door het 
rustige ontwerp.

Vrijdag 
21 Maart 
Middag

Digitale dagaanduiding
Dit product geeft houvast 
bij tijdsoriëntatie en helpt 

bij behouden van een 
goed dag / nacht ritme.

Sociale Robot
Tessa ondersteunt de 
dagelijkse structuur, 
dagroutines en bereidt u 
verbaal voor op geplande 
activiteiten.

e e
V

PRAKTISCH EN 
VEILIG

Afstandsbediening
Eenvoudige overzichtelijke 
afstandsbediening, te 
koppelen aan de meeste 
tv’s, digitale kastjes en radio.
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Bewegingsmelder
Er wordt een signaal gegeven

........ wanneer iemand langsloopt,
bv wanner iemand met 

dwaalgedrag het huis verlaat.

GPS tracker
Alleen met vertrouwen er- 
op-uit omdat er altijd iemand 
is die weet waar u bent, en 
die u met 1 druk op de knop 
kunt waarschuwen.

VM
De Wever

CONTACT
Wanneer u of iemand die u dierbaar is geheugenproblemen ervaart, kom 
gerust eens langs. Wij staan voor u klaar met een kop koffie en advies. 
Geheugenwinkel, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Adres
Telefoon
Internet
E-mail
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GOEDE
NACHTRUST

Nachtlamp
Wanneer u langs de sensor 
loopt gaat het lampje aan, 
zodat u ‘s nachts veilig naar 
het toilet kan lopen.
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Slaaprobot
De Somnox slaaprobot zorgt 
er voor dat lichaam en geest 

gekalmeerd worden en 
verbetert zo de nachtrust.

Verzwaringsdeken
Deze deken heeft als doel 
stress en onrust te 
verminderen. Het voelt 
alsof u geknuffeld wordt en 
verbetert de nachtrust.
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