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Beste Lezer

Mijn vakantie is voorbij en

een van de activiteiten die lag

te wachten was de

nieuwsbrief. Even nagaan

wat voor vragen ik de laatste

tijd heb gehad.

Vaak krijg ik de vraag of

Geheugenhulp ook

spelletjes heeft  voor

bijvoorbeeld een

dementerende moeder.

Welbevinden draagt

natuurlijk enorm bij aan de

mogelijkheid om ook op

latere leeftijd nog zelfstandig

te wonen.

Hiervoor zij veel leuke

initiatieven ontwikkeld die

Geheugenhulp opzoekt  en

daar waar mogelijk via onze

winkel zal aanbieden.

Een mooi voorbeeld hiervan
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Doorsafe 
Een veilig gevoel begint bij uw voordeur

Nieuw in het assortiment;

de doorsafe producten.

De doorsafe is een

digitale video-intercom bij

de voordeur i.p.v. het

kijkgat in de voordeur. Hij

wordt dus gebruikt om te

zien wie er zich aan de

andere kant van de voordeur bevindt. Op het scherm

van de doorsafe die binnen hangt kan gemakkelijk

gezien worden wie er voor de deur staat, en met de

ingebouwde microfoon kan ook gemakkelijk met de

bezoeker worden gesproken terwijl de deur nog veilig

gesloten zit. Daarnaast wordt er ook van iedere bezoeker

automatisch een foto gemaakt, zodat zelfs als er

niemand thuis is later nog gezien kan worden wie er voor

de voordeur stond. Andere functies van de Doorsafe

series  4000 en 4700 zijn dat de video-intercom

draagbaar is zodat u overal in huis duidelijk, live en in

kleur kan zien wie er voor de voordeur staat. Daarnaast

is er bij de Doorsafe series 4000 en 4700 ook de

mogelijkheid om de deur via de intercom van een afstand

te kunnen openen als u beschikt over een elektrische

deuropener. De doorsafe producten bieden dus een

veilig gevoel bij uw voordeur.

Klik hier voor onze Doorsafe producten

Slimme technologie voor mensen
met dementie

Afgelopen juni was er in Krimpen aan den ijssel (bij
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is natuurlijk het tijdschrift

"Tijd van je leven".

Hieronder staat hier nadere

informatie over.

Natuurlijk blijft het niet bij dit

tijdschrift en via de website

en nieuwsbrieven houden

we u op de hoogte.

Ook Domotica is een vaak

terug kerend onderwerp. Een

onderwerp waar veel over

geschreven kan worden.

Domotica is niet alleen het

kastje aan de muur waar

alles mee te regelen is maar

het is een totaal pakket om

middels techniek het

zelfstandig wonen

comfortabeler te maken, dus

ook het gemakkelijker

beschikbaar maken van

diensten op afstand. Denk

hierbij aan technologieën om

medicijninname te plannen

en te controleren.

Zie hiernaast enkele

voorbeelden van slimme

technologie die prima binnen

het Domotica passen.

Geert van den Wildenberg

'De tijd van je
leven'
De tijd van je leven is een

leuk, actief tijdschrift voor

dementerende ouderen. Het

stimuleert de zintuigen

waardoor het de lezer

bereikt en raakt. Iedere

nieuwe editie heeft een

ander hoofdthema en

andere zintuiglijke

elementen. Met dit

Rotterdam) een informatiemarkt over slimme technologie

voor mensen met dementie. Deze bijeenkomst was

bedoeld voor mensen met dementie en hun

mantelzorgers, waarbij ze de nieuwste hulpmiddelen voor

mensen met dementie konden zien en uitproberen.

Uiteraard was Geheugenhulp hierbij ook aanwezig met

onze producten. De Bijeenkomst was een groot succes,

en wij zijn blij dat er steeds meer mensen informatie

krijgen over wat er tegenwoordig allemaal voor

producten zijn voor mensen met dementie. Er zijn nu ook

plannen voor een domotica demonstratiewand in

Krimpen aan den ijssel waar geheugenhulp graag aan wil

meewerken. Binnenkort meer nieuws hierover op onze

site onder het kopje nieuws. 

Beeldtelefoons

Nieuw in het assortiment

de beeldtelefoons

GXV3140 en de

GXV3175. Met de

beeldtelefoons kunnen

er videogesprekken

worden gehouden die

lopen via het internet. U

belt dus iemand waarbij

je de ander niet alleen

kan spreken maar ook

kan zien! Daarnaast

blijven hoge telefoon

rekeningen uit doordat

deze gesprekken kunnen

lopen via het programma

Skype (Alleen de

GXV3140). Naast de

videogesprekken bevat

de telefoon nog veel

meer functies zoals

bijvoorbeeld een hoop

Sologic B935
Telefoon

De Sologic B935

draadloze telefoon

bestaat uit een handset

en een basisstation.

Deze DECT telefoon

beschikt over een groot

verlicht display met grote

tekens en iconen, extra

grote verlichte toetsen

op de handset en 10

directe geheugentoetsen

op het basisstation met

fotootjes. Onder de

geheugentoetsen

kunnen nummers worden

geplaatst van

bijvoorbeeld familie,

vrienden of arts

waardoor deze met een
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tijdschrift worden o.a.

herinneringen opgehaald

waardoor de lezer opleeft

en zich kan uiten.

Daarnaast biedt het

ontspanning aan de lezer

en de omgeving en wordt

het initiatief van het contact

bij de lezer gelegd. Kijk hier

voor meer functies en

informatie van het

tijdschrift.

media functies, web

fotoalbums en sociale

netwerk applicaties. 

Een beeldtelefoon kan er

voor zorgen dat men zich

minder vaak eenzaam zal

voelen, want er kan op

ieder moment van de

dag o.a. via skype

gebeld worden waarbij je

elkaar dus ook kan zien.

De beeldtelefoon zorgt

ervoor dat je kan bellen

met 'emotie'. 

druk op de knop kunnen

worden gebeld.

Daarnaast is de Sologic

B935 zeer gemakkelijk in

het gebruik. Voor alle

andere telefonie

producten in ons

assortiment klik hier. 
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