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Thuis met
dementie

Brabantse
Kennisdag
Dementie 2013

Op woensdag 11 december

2013 wordt weer voor de 5e

keer de kennisdag over

dementie gehouden in het

koning Willem II-stadion te

Tilburg. Er zullen op deze

kennisdag o.a. presentaties

en workshops zijn.

Daarnaast is er ook een

informatiemarkt waar

Geheugenhulp ook

aanwezig zal zijn met zijn

producten en informatie

daarover. Zeker de moeite

waard dus om een kijkje te

gaan nemen! Klik hier voor

meer informatie.

Nieuwsbrief
december 2013 -
Dementie

Vergeet nu nooit meer uw
sleutels of telefoon mee te
nemen!

Sinds kort in ons

assortiment: de Sense

and Sound recorder die

afspeelt bij beweging! Er

wordt een bericht

ingesproken in de

recorder, en deze speelt

dit bericht weer af bij

beweging dus ook

wanneer u langs de

recorder loopt. 

Zo kan er dus worden ingesproken dat er gedacht

moeten worden aan sleutels, telefoon, enz. Maar er

kunnen ook andere berichten worden ingesproken zoals

een bericht aan een gezinslid, bijvoorbeeld dat het eten

klaarstaat in de oven. Verder kan de Sense and Sound

ook heel goed werken als geheugensteun bij het

innemen van medicijnen. 

Koop de Sense and Sound nu: In december en januari

slechts €14,95 (ipv €16,95).

Moeite met de kleine lettertjes?

De grootletter artikelen voor het jaar 2014 zijn al binnen!

Bijvoorbeeld de grootletter weekkalender die een

overzicht van de hele week in duidelijk leesbare letters

geeft. Naast verschillende agenda's bestaat de
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Praatknoppen
Deze praatknoppen zijn een

handig maar ook leuk

hulpmiddel om instructies

door te geven. Het plaatje

onder de deksel nodigt uit

om er op te drukken en naar

de instructie van dit voorwerp

te luisteren. U kunt uw eigen

boodschap inspreken van

maximaal 30 seconden en

ook uw eigen afbeelding

onder de deksel plaatsen.

Denk bijvoorbeeld aan een

instructie voor het gebruik

van een koffiezet apparaat.

De praatknoppen zijn los te

koop (in de kleuren rood,

blauw, groen, geel, paars en

oranje) of als set van deze 6

praatknoppen. Klik hier voor

meer informatie over de

praatknoppen. 

grootletter collectie ook uit een verjaardagskalender of

een adresboek. Kijk hier voor onze grootletter collectie

 

Sensework:
Nederlands
sprekende
sleutelhanger/
reiswekker

Nederlands sprekende

sleutelhanger met keuze

voor tijd- en alarm

uitspraak in 24 of 12

uursklok met analoge

melding zoals

bijvoorbeeld 'De tijd is vijf

over twaalf in de middag'.

Deze sleutelhanger

bevat functies als tijd,

alarm, sluimer- en

uurfunctie die worden

uitgesproken met een

zeer professionele stem.

Daarnaast kan de

Sensework ook goed

gebruikt worden als

reiswekker. Kijk hier voor

meer informatie en luister

naar een

geluidsfragment van de

Sensework

sleutelhanger.

Interactive wall

De interactive wall is een

makkelijke hulpbron bij

het herkennen en leren

van kaartjes, voorwerpen

en tekeningen door

middel van ingesproken

boodschappen. Plaats

kaartjes, voorwerpen of

tekeningen in de vakjes

en neem bij ieder vakje

een boodschap op van

maximaal 10 seconden.

De interactive wall is

bijvoorbeeld te gebruiken

in een verzorgingstehuis

maar ook individueel

thuis. Enkele ideeën voor

het gebruik van de

pratende pictogrammen:

- Als geheugentrainer

door plaatjes van

voorwerpen te voorzien

van een ingesproken

antwoord

- Plaatjes voor het

herkennen van bv

familieleden

- Herkennen van te

gebruiken voorwerpen

En nog veel meer. Kijk

hier voor meer informatie

http://www.geheugenhulp.nl/product/beeld-en-geluid/praatknop-met-verwisselbare-afbeelding/
http://www.geheugenhulp.nl/winkel/structuur-en-planning/
http://www.geheugenhulp.nl/product/tijdsbesef-diversen/sprekende-sleutelhanger/
http://www.geheugenhulp.nl/product/beeld-en-geluid/interactive-wall/


en voorbeelden van de

interactive wall. 
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