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Medminder
De Medminder is een medicijn

doos voor 7 dagen, met ieder 4 pil

compartimenten en met in totaal 4

alarm tijden. De compartimenten

van de verschillende dagen kunnen

per dag, of met meerdere dagen

aan het alarm worden vast

gekoppeld zodat het ook makkelijk

vervoerd kan worden. Het alarm kan

de tijden dagelijks onthouden zodat

deze niet iedere dag opnieuw

ingevoerd hoeven te worden, maar

het is ook makkelijk om andere

tijden in te stellen. Klik hier voor

meer informatie.

Minisymposium 
Geheugenhulp zal binnenkort ook

nog op een ander minisymposium

staan, namelijk het symposium over

dementie. Bij dit symposium staat

met name het langer thuisblijven

wonen en de mogelijkheden

hiervoor centraal. Het toegenomen

emotieleven en het lerend

vermogen zullen aan bod komen en

ook de mogelijkheden van

behandeling en begeleiding thuis

vanuit het verpleeghuis. Het

symposium start rond half vier en

eindigt om vijf uur op 27 maart in

Hoogvliet. Hiervoor en erna is de

mogelijkheid om langs de stands te

gaan voor info. Houdt onze site in de

gaten voor meer informatie: 

Nieuwsbrief Februari 2014 -
Dementie
 
Liever thuis! 
Het aanbod voor woningaanpassingen, hulpmiddelen en diensten om

langer zelfstandig te wonen is groot. Zó groot dat het moeilijk is om er

de weg in te vinden. Liever thuis! presenteert u op de beurzen en de

festivals een rijk gevulde beursvloer met uiteenlopende diensten en

producten. Overzichtelijk en verhelderend.

 

Geheugenhulp bij Liever thuis!

Natuurlijk zal ook Geheugenhulp aanwezig zijn bij de beurs liever thuis!

in Amsterdam. Op 13, 14 en 15 maart vindt de beurs liever thuis!

plaats, en zal geheugenhulp aanwezig zijn met zijn producten en alle

nodige informatie hierover. Graag naar deze beurs? Klik dan hier om in

te schrijven. Als vooraf wordt ingeschreven is toegang tot de beurs

helemaal gratis, op de dag zelf kost toegang €5,00. 

Kijk voor meer informatie over liever thuis! op

http://lieverthuisbeurs.info/

 

Nieuw: XL- legpuzzels

 Nu nieuw in ons assortiment, naast de grootletter agenda's,

spelblokken en kalenders nu ook de XL-legpuzzels met extra grootte

puzzelstukjes. Het assortiment bestaat uit vier verschillende XL-puzzels

waarbij de puzzelstukjes extra groot zijn gemaakt. De puzzels zijn 70cm

breed en 50 cm hoog en bestaan elk uit 400 stukjes op dik

puzzelkarton. De stukjes zijn ongeveer 3 bij 4 cm. Klik hier voor meer

informatie.
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Medicijnhorloge
Vibralite 2

Het Vibralite 2

medicijnhorloge is een

modern vormgegeven

spat waterdicht horloge

met 2 onafhankelijke

alarmtijden. Dit horloge

kan gebruikt worden voor

hulp bij diabetes, ADHD,

autisme,

zindelijkheidstraining en

medicijn inname. Het

medicijnhorloge kan dus

helpen als

geheugensteun bij

verschillende

ongemakken, waarbij

gekozen kan worden

voor een geluid alarm, tril

alarm of beide. Klik hier

voor meer informatie en

specificaties.

Tabtime super
8

Deze elektrische

pillendoos heeft 8

alarmfuncties en 8

vakken voor medicijnen.

Wat deze medicijndoos

zo bijzonder maakt is dat

de 8 alarmen gelinkt zijn

aan de 8 vakken van de

medicijndoos waardoor

op het juiste tijdstip altijd

de juiste medicijnen

worden ingenomen.

Daarnaast zit voor op de

Tabtime Super 8 een

rood led lichtje dat blijft

branden totdat de

medicijnen zijn

ingenomen. Klik hier voor

meer informatie.
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