
Slimme oplossingen  
voor leven met dementie. 
Heel gewoon.

zorgvannu.nl
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Wat voor een ander heel normaal lijkt, 
is dat voor iemand met dementie 
vaak niet meer. Alledaagse dingen 
onthouden, bijvoorbeeld. Nieuwe 
dingen zijn al helemaal moeilijk,  
zoals medicijninname. Er zijn allerlei 
slimme oplossingen voor mensen  
met dementie, waaronder geheugen
steuntjes. In deze folder geven we  
een aantal voorbeelden.

Meer informatie: zorgvannu.nl/vrbril

Foto voorpagina:
Een VR-bril brengt 
ontspanning met een  
film van het strand of  
de oude woonwijk.

http://zorgvannu.nl/vr-bril
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Sociale robot
“Uw dochter komt zo, zet u alvast een 
kopje koffie?” Een sociale robot helpt 
iemand met beginnende dementie 
om alledaagse taken te onthouden.
 

 

Meer informatie: zorgvannu.nl/socialerobot

http://zorgvannu.nl/socialerobot
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Medicijndispenser
Een slimme medicijndispenser biedt de 
juiste pillen aan op het juiste moment. 
Ook zijn er apps die een waarschuwing 
geven wanneer het tijd is om je pillen 
te nemen, soms in combinatie met 
een pillendoos. 

Meer informatie: zorgvannu.nl/medicijndispenser
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http://zorgvannu.nl/medicijndispenser
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Dwaaldetectiehorloge
Met een dwaaldetectiehorloge kun  
je onbezorgd een stukje wandelen. 
Mocht je verdwalen of hulp nodig 
hebben, dan kun je ermee alarm slaan. 
Dankzij het ingebouwde GPS kunnen 
vrienden en familie je vinden. 

Meer informatie: zorgvannu.nl/dwaaldetectiehorloge

http://zorgvannu.nl/dwaaldetectiehorloge
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Deursticker
In een zorgcentrum helpt een 
deursticker van de oude vertrouwde 
voordeur om je kamer te vinden·  
En het helpt om je thuis te voelen. 
 

Meer informatie: zorgvannu.nl/deursticker
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http://zorgvannu.nl/deursticker
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Knuffelrobot
Als je niet meer kunt zorgen voor een 
echt huisdier, dan kan een robotkat  
of zeehond gezelschap bieden. 
 
 

Meer informatie: zorgvannu.nl/knuffelrobot
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http://zorgvannu.nl/knuffelrobot


Voor meer voorbeelden van slimme oplossingen  
voor leven met dementie, ga naar  
www.zorgvannu.nl/dementie
 
Volg ons op social media:
TWITTER  @zorgvannu
linkedin  @zorgvannu
facebook-square  www.fb.com/zorgvannu

Slimme oplossingen 
in de zorg. 
Heel gewoon.

http://www.zorgvannu.nl/dementie
https://twitter.com/zorgvannu
https://www.instagram.com/zorgvannu/
http://www.fb.com/zorgvannu
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