Top 10 technologie voor mensen met dementie,
mantelzorgers en zorgverleners
Ondersteuning

1. Alzheimer Assistent-App
Voor mantelzorgers en zorgverleners
De app is een interactief informatiemiddel voor mantelzorgers van
een persoon met dementie geschikt voor de smartphone, tablet
en computer. Bevat tips en adviezen hoe om te gaan met mensen
met dementie en voor de uitwisseling van ervaringen met andere
mantelzorgers.
Meer informatie: alzheimerassistent.nl
Kosten: de app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play

Activiteiten

2. Proud iPad hoes
Voor cliënten
Speciaal ontwikkelde hoes: stabiel bij zowel horizontaal als verticaal
gebruik. Prettiger in gebruik doordat de fysieke knoppen op de iPad
afgedekt zijn, waardoor per ongeluk voortijdig afsluiten van een
app wordt vermeden.
Meer informatie: proud-toplay.com
Kosten: € 40, 3. Happy Games
Voor cliënten
Eenvoudige spellen voor de iPad die geschikt zijn voor
mensen met dementie.
Meer informatie: hr.nl/intouch

Contacten

4. Foto- of beeldtelefoonVoor cliënten, mantelzorgers en
Voor cliënten, mantelzorgers en zorgverleners
Eenvoudig te bedienen dankzij de foto’s van naasten in plaats
van cijfers op de toetsen. De persoon met dementie en de
mantelzorger kunnen elkaar ook zien. Te koop bij verschillende
thuiszorg-, hulpmiddelen en ouderenwinkels.
Meer informatie: hr.nl/intouch
Kosten: tussen de € 30,- en € 100,5. Fello app
Voor mantelzorgers
Online omgeving voor de communicatie tussen familieleden,
vrienden en bekenden rondom een persoon met dementie.
Meer informatie: getfello.com
Kosten: de app is gratis te downloaden in de App Store
en Google Play

Zelfredzaamheid

6. Alarmering
Voor cliënten en mantelzorgers
Zoals valdetectie, bewegingsmonitor, medicijndoos, etc.
Te koop bij verschillende thuiszorg-, hulpmiddelen- en
ouderenwinkels
Kosten: tussen de € 80,- en € 200,7. GPS-systeem Spotter
Voor cliënten en mantelzorgers
Gebruiksvriendelijke GPS tracker die door haar compacte
formaat gemakkelijk meegedragen kan worden.
Meer informatie: spottergps.com
Kosten: bij Kruidvat voor € 69,96
8. Datum en kalenderklok
Voor cliënten
Geschikt als geheugensteuntje voor oriëntatie en tijd.
Te koop bij verschillende thuiszorg-, hulpmiddelen- en
ouderenwinkels
Kosten: tussen de € 100,- en € 150,-

Participatie

9. Dementia App
Voor cliënten en mantelzorgers
Mogelijkheid om agenda in te plannen, foto’s uploaden,
beeldbellen, eenvoudig contact houden met elkaar.
Meer informatie: dementia-app.nl
De app is te downloaden in de App Store en Google Play
Kosten: € 10,- p.m. Indien CZ-verzekerde 1 jaar gratis
10. Eenvoudige tv-afstandsbediening
Voor cliënten
Dankzij de grote toetsen kunnen mensen met dementie
de televisie eenvoudig bedienen.
Te koop bij verschillende thuiszorg-, hulpmiddelen- en
ouderenwinkels
Kosten: c.a. € 40,-
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