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Wereld
Alzheimer
Dag
Met bovenstaande foto vraagt
Alzheimer Nederland
aandacht voor zijn
collecteweek.
Volgens de site is dat omdat
het beeld op de poster van de
kale man met zijn bril op het
achterhoofd vervreemdend
werkt, en een beeld oproept
van verwarring. Een treffende
manier om het gevoel en de
emoties die bij dementie
spelen in een beeld te
vangen
De Wereld Gezondheid
Organisatie (WHO) heeft 21
september uitgeroepen tot
Wereld AlzheimerDag.
Deze internationale dag
alarmeert overheden en
beleidsbepalers over
dementie als een ernstige
gezondheidskwestie omdat
de wereld vergrijst.
Dementie is een
hersenaandoening waarbij
iemand langzaam maar zeker
volledig afhankelijk wordt van
de zorg van anderen. De
belangrijkste en meest
bekende oorzaak is de ziekte

GEHEUGENHULP wenst u een hele mooie en warme zomer en een fijne vakantie voor diegene
die nu aan het genieten zijn of voor wie het nog tegoed heeft.
Ook deze periode zullen wij voor u klaar blijven staan, en blijven wij gewoon bereikbaar voor al
uw bestellingen, en vragen en opmerkingen. U bent altijd welkom om telefonisch of via de mail
contact met ons op te nemen.
Ook op onze Facebook pagina bent u welkom . Hierop mag u uw verhalen en/ of vragen met ons
delen. Dat mag serieus zijn, maar ook gewoon voor de “GEZELLIGHEID”. Wij zijn dol op
verhalen/foto’s/spulletjes uit “grootmoederstijd”. Ook mooie teksten en spreuken mag u met ons
delen. Samen met u willen wij van deze Facebook pagina iets moois, en waardevols maken.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:
Het Discus medicijnalarm

van Alzheimer. In Nederland
lijden ruim 250.000 mensen
aan dementie. Dit aantal zal
de komende decennia
verdubbelen als gevolg van
de toenemende vergrijzing in
onze maatschappij.
De ziekte Alzheimer is in
1910 vernoemd naar de
Duitse arts Alois Alzheimer
(14 juni 1864 - 19 december
1915). Hij beschreef in 1906
het ziektebeeld van zijn
patiënte Auguste Deter. Zij
had problemen met haar
geheugen en na haar
overlijden - op 56-jarige
leeftijd - onderzocht
Alzheimer haar hersenen.
Naast atrofie (het
verschrompelen van de
hersenen) vond hij
zogenoemde plaques
(eiwitafzettingen) en tangles
(kronkels), die nog steeds als
karakteristiek gelden voor de
naar hem vernoemde ziekte.
Alzheimer Nederland
Stichting Alzheimer
Nederland helpt
dementerende mensen en
hun familie te leven met

Het draaibare deksel is met een magneet verbonden met de compartimenten waardoor hij zeer
eenvoudig bij te vullen is, maar waardoor hij ook niet spontaan kan open gaan waardoor de
medicijnen eruit kunnen vallen.
Een handig luikje geeft bij een alarm toegang tot de gewenste medicijnen.
Ondanks zijn compacte afmeting zijn de medicijnvakken toch verrassend ruim.
Met 5 onafhankelijk in te stellen alarmen heeft u voldoende mogelijkheden om u tijdig te laten
waarschuwen om de benodigde medicijnen te nemen.
De medicijn discus bestaat in 2 uitvoeringen: Met 7, of met 14 medicijnvakken. Geheugenhulp
stelt desgewenst de alarmen alvast voor u in, en zorgt dat het medicijnalarm op de juiste tijd
ingesteld staat.

GH515 medicijnalarm

dementie. Met voorlichting en
hulp aan patiënten, familie en
directe verzorgers. Hierbij
spelen de bijna vijftig
regionale afdelingen en meer
dan 1.500 vrijwilligers een
belangrijke rol. Alzheimer
Nederland behartigt
collectieve belangen en
subsidieert wetenschappelijk
onderzoek naar dementie.

Na een lange tijd van zoeken en ontwikkelen is hij nu bijna leverbaar; het
medicijnalarm GH515 met eigen gesproken boodschap.

Nieuwe Website
Heeft u onze vernieuwde
website al gezien??
Een tijdje geleden hebben wij
vol trots onze vernieuwde
website aan u gepresenteerd.
Helaas is de overgang van de
oude naar de nieuwe website

Verwachte leverdatum begin september 2017 !
De GH515 is een bijzonder medicijnalarm. Klein genoeg om aan uw sleutelbos te hangen, maar
groot genoeg voor 4 ruime medicijnvakken. Altijd dus op een hele makkelijke manier uw
medicijnen bij de hand, of u nu gaat wandelen,fietsen, op vakantie,of ergens gezellig op de koffie
gaat.
Geen zorgen meer dat u medicijnen vergeet, want de GH515 heeft 5 onafhankelijke dagelijkse
alarmen. En kan dus een alarm geven op de door u vooraf ingestelde tijden. Vooral de

niet geheel vlekkeloos
verlopen, en kon het

mogelijkheid om een eigen persoonlijk ingesproken boodschap van maximaal 15 seconden op

voorkomen dat wij minder

te nemen maakt de GH515 uniek

goed,bereikbaar zijn

Spreek eenmalig een boodschap in zoals: ‘Het is tijd om mijn medicijnen in te nemen.’ en laat

geweest.
Hiervoor willen wij onze

deze boodschap afspelen iedere keer als het alarm af moet gaan. U kunt ook kiezen voor een
alarm met een piepje.

excuses aanbieden.
Onze vernieuwde website is
voor u een stuk
overzichtelijker gemaakt,

U kunt dus ook een boodschap voor uzelf inspreken als u bv. op een bepaalde tijd de bus moet
halen, of de kinderen van school moet gaan halen. Of u moet insuline spuiten bij bv suikerziekte.
Zo zijn er nog tal van mogelijkheden te bedenken waarbij u de GH515 in kunt zetten.

waarop onze producten beter
gevonden kunnen worden.
Op onze voorpagina staat
een grote zoekbalk waarin u
zelf kunt invoeren wat u
zoekt.

Wist u dat…..
Wij een groot assortiment Tangles hebben voor een scherpe prijs??

Als een van de eerste
webwinkels in Nederland
hebben we maatregelen
genomen om optimaal
toegankelijk te zijn voor
mensen met visuele
problemen. Niet alleen
verhogen van tekstgrootte
maar ook aanpassingen in

Wat zijn Tangles vraagt u nu misschien.
Technisch gezien is een Tangle een serie gebogen deeltjes die aan elkaar vast zitten, en die

contrast of kleurstelling zijn

kunnen draaien. Maar Tangles zijn ook inspirerend, uitdagend , en onweerstaanbaar. Al meer
dan 20 jaar liggen Tangles in therapeutenpraktijken in alle uithoeken van de wereld. Als er een
Tangle voor je ligt, grijp je er naar voordat je er erg in hebt. Sommige mensen maken tijdens het

mogelijk.
Ook zijn wij vanaf nu beter
beschikbaar via mobile
telefoon en tablet.

praten gedachteloos de stukjes los, of bewegen er ritmisch mee rond. Het zijn dus friemelspeeltjes die goed zijn voor de motoriek, onrust verminderen en concentratie verhogen. Tangles
bieden vooral aan kinderen (,doordat de kleuren, vormen en texturen de hersenen stimuleren,)

Wij wensen u veel surfplezier
in onze webwinkel.

een manier om eenvoudige ritmische bewegingen te maken die niet afleiden. Tangles zijn
speciaal ontwikkeld om de hersenfunctie dusdanig te stimuleren, dat bv luisteren en opletten in

Voor al uw vragen zijn wij ook

de klas gemakkelijker wordt.

altijd nog bereikbaar via mail
op info@geheugenhulp.nl of
via telefoonnummer 013
2201115 , en mag u altijd
contact met ons opnemen.
Op onze website mag u ook
altijd uw ervaringen met de
producten met ons delen.

Tangles zijn dus niet zomaar speelgoedjes. Het is leuk leergereedschap dat kinderen helpt
informatie en ervaringen beter op te nemen, te verwerken en te onthouden.
Hoewel we allemaal onze eigen leervoorkeuren hebben, hebben onderzoekers ontdekt dat ieder
van ons baat heeft bij beweging tijdens het leren.
Bij bewegen en leren samen worden beide hersenhelften gebruikt.
Kinderen krijgen vaak te horen dat ze moeten stilzitten en luisteren. Maar onderzoekers
ontdekten dat activiteiten waarbij wordt bewogen, zoals tijdens het luisteren krabbeltekeningetjes
maken, kauwgom kauwen, of friemelen met een tangle, niet afleiden. Ze helpen leerlingen juist
om betrokken en geïnteresseerd te blijven, waardoor ze beter op kunnen letten.
Daarom zijn Tangles bijzonder goed in te zetten in de klas.
Let op! vanwege tikkend geluid voor op school beter niet de metalen uitvoering kiezen.
Kijk op onze site voor Tangles in allerlei kleuren,materialen, en structuren.
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