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Wordt vrienden op

Facebook

Volg ons op Twitter

Doorsturen naar een

vriend

Beste lezers,

Eind 2012 is er erg hard

gewerkt aan onze

nieuwe webwinkel. We

wisten al dat 1 januari

niet haalbaar zou zijn

maar dat we een week

later wel over konden

stappen was boven

verwachting. Natuurlijk

werken we ook de

komende weken nog

door om alle informatie

bij de producten te

verbeteren. 

Ik ben van mening dat

het resultaat er nu al

mag zijn. Het is een

mooie rustige maar

vooral ook overzichtelijke

winkel geworden waar
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Ervaar Alzheimer
Er zijn veel initiatieven om mensen te laten ervaren wat

het betekend om de ziekte van Alzheimer te hebben.

Veel mensen worden ermee geconfronteerd maar

hebben moeite zich te kunnen verplaatsen in de

belevingswereld van iemand met dementie. Twee

initiatieven wil ik hier even uitlichten:

Alzheimer experience. Een internet film die u de

mogelijkheid biedt vanuit verschillende

invalshoeken te kijken  naar dagelijkse voorvallen

veroorzaakt door dementie. Neem er wel even de

tijd voor, 22 scenes vanuit verschillende

invalshoeken kost toch wel wat tijd. Kijk op

http://www.alzheimerexperience.nl Het is de moeite

waard.

Iets verder dan een film gaat Into d’mentia. Een

heuse simulator in een grote container die het

land door reist. Na een introductie ervaart u in de

simulator wat het betekend om een vorm van

dementie te hebben. Na de simulatie krijgt u nog

een evaluatie gesprek. Helaas is deze simulator

niet vrij toegankelijk. Kijk op

http://www.intodmentie.nl/ waar de simulator

wanneer naar toe gaat en probeer in te schrijven.

           

 PillTime
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iedereen hopelijk kan

vinden wat hij of zij zoekt.

Maury en Bart, dank

jullie wel om dit tot stand

te brengen. 

In deze nieuwsbrief wil ik

u ook kennis laten

maken met enkele

nieuwe producten die we

afgelopen periode toe

hebben kunnen voegen

aan ons assortiment. 

 

Wij nodigen iedereen

natuurlijk van harte uit

om uw vragen en

opmerkingen te mailen

naar

info@geheugenhulp.nl.

Samen met u kunnen we

via Geheugenhulp een

volledig pakket aan

hulpmiddelen aanbieden.
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Kent u deze al?

Een beveiligde medicijn-

carrousel voor 28

medicijnmomenten met

alarm. Volledig te

programmeren. Nu ook te

huur.

Sinds kort hebben wij ook de PillTime in ons

appartement. Deze medicijndoos met 4 vakken en 7

alarmtijden is speciaal ontwikkeld voor Parkinson. De

extra grote pilcompartimenten met schuif systeem maken

deze medicijndoos uiterst geschikt voor Parkinson. Deze

medicijndoos bevat geluid en trilfunctie. Dit alarm kan nu

ook uitgebreid worden met de weeklader. Dit zijn 6 extra

doosjes in een houder, waardoor er elke dag een nieuw

doosje aan het alarm kan worden vastgeklikt. De doosjes

zijn voorzien van een sticker met de naam van de

dag. Zo kan men de medicijndoosjes al voor de hele

week vullen.

PillTime alarm, het alarm met 1 doosje: 27,95

PillTime weeklader, set van 6 doosjes met houder :34,95

Complete set: 59,95

  D'lite
 nacht-
 zaklamp

De D’lite 100 zaklamp is een multifunctionele zak/nacht

lamp. ’s Nachts zit deze zaklamp gewoon in het

stopcontact op de gang en geeft een beetje blauw licht.

Zodra de stroom uitvalt schakelt deze zaklamp

automatisch over naar gewone, fellere verlichting (3

mogelijke sterktes) zodat je goed kan zien waar je loopt.

Daarnaast kan deze lamp uit de houder worden gehaald

en zo mee worden genomen als zaklamp, dus nooit meer

een zaklamp waarvan de batterijen op zijn! Ook een

handige lamp als het gaat om de veiligheid, er ontbreekt

zelfs geen SOS licht-signaal. Als de lamp terug in de

houder wordt geplaatst wordt de lamp weer netjes

opgeladen voor volgend gebruik. En dat allemaal voor

slechts 19,95 euro. 
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