MEMOplanner

In contact met uw naasten, structuur in het dagelijkse leven
Beeldcontact met degenen om wie u geeft, is de
beste vervanger van lichamelijk contact.
Als op visite gaan of een bezoek afleggen door
een mantelzorger of thuiszorg geen optie is, is het
door middel van beeldbellen wel mogelijk om de
ander te zien en horen.

Planning en structuur
Het kan soms moeilijk zijn in het dagelijks leven
structuur te creëren. Het kost veel energie om alles bij
te houden, waardoor u zich gestrest en angstig kunt
voelen.
De MEMOplanner is een tijd- en planningshulp die
u eenvoudig kunt plaatsen op een zichtbare plek in
huis. Het helpt u door te tonen welke dag het is, maar
ook het tijdstip van de dag en welke activiteiten u voor
de dag, week en maand hebt gepland. Het geeft u ook
duidelijke herinneringen en helpt u met takenlijstjes.

Beeldbellen via Skype
Maak eenvoudig contact met de MEMOplanner
van uw naaste of cliënt en blijf op de hoogte
van elkaars bezigheden. U kunt zelf bijvoorbeeld
gebruik maken uw smartphone.
De MEMOplanner kan kant en klaar uit de doos
worden gebruikt, zodat op locatie geen installatie
of uitgebreide uitleg nodig is. Stroom en internet
aansluiten en u kunt aan de slag. 4G optioneel.

praktisch te plaatsen
De MEMOplanner helpt u meer grip op uw leven
te krijgen, waardoor u zich veiliger voelt en u een
aangenamer leven kunt leiden. Studies tonen aan
dat de MEMOplanner stress kan verminderen voor
zowel u als uw gezinsleden - waardoor er minder
meningsverschillen zijn over dagelijkse taken.
Andere onderzoeken tonen aan dat tijdgebaseerde
ondersteuning zoals de MEMOplanner u kan helpen
uw tijdsbesef te vergroten en te verbeteren.
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Een duidelijk overzicht van uw dag
U kunt kiezen hoe uw activiteiten worden weergegeven:
in een lijstweergave of in een tijdkolom.

Nooit uit het zicht
Het handige formaat van uw MEMOplanner maakt
het eenvoudig voor u om het ergens neer te zetten
waar het altijd gemakkelijk in uw huis te zien is.

Met de tijdkolom wordt de hele dag of een deel van
de dag weergegeven als verlichte stippen die één
voor één uit gaan naarmate de tijd verstrijkt. Dit
geeft u een duidelijke indicatie hoeveel van de dag
is verstreken. Het kalenderoppervlak is verdeeld
in twee verschillende gebieden om verschillende
soorten informatie te scheiden. U zou bijvoorbeeld
school of werk aan de ene kant kunnen weergeven
en persoonlijke informatie aan de andere kant.

De kalender geeft aan of het ochtend, middag,
avond of nacht is. Het scherm wordt ook ‘s nachts
donkerder om het minder opvallend te maken. Alle
informatie kan ook worden voorgelezen door middel
van spraaksynthese.
Herinneringen die voor u werken
Om u te helpen activiteiten te onthouden, worden deze
weergegeven met zowel afbeelding als tekst. Er kan
een takenlijst aan de activiteiten worden gekoppeld
en de herinnering kan een persoonlijk opgenomen
bericht zijn. U kunt eenvoudig terugkerende
activiteiten maken met behulp van sjablonen - u kunt
een afbeelding, benodigde tijd, takenlijst en andere
informatie opnemen.

Weergave kiezen
U kunt de weergave aanpassen aan uw behoeften.
Het dagoverzicht en het weekoverzicht bieden u op
verschillende manieren een goed overzicht.
Ook is het mogelijk de weergave te spliten, zodat u
bijvoorbeeld aan de linkerzijde de groepsactiviteiten
weergeeft, en rechts de persoonlijke indeling.

Neem mee
U kunt MEMOplanner-software zonder extra kosten
op uw eigen Android-telefoon installeren. Op deze
manier kunt u de ondersteuning ook meenemen
wanneer u niet thuis bent.
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Ondersteuning en beheer op afstand
Via de myAbilia-webservice kunt u of een familielid
elke computer gebruiken om uw kalender, uw foto’s
en uw takenlijsten te beheren.
Door myAbilia te gebruiken, kunnen uw familieleden
ook zien of uw activiteiten zijn uitgevoerd,
bijvoorbeeld ze kunnen controleren of u uw medicatie
hebt ingenomen. Dit creëert een groot gevoel van
veiligheid voor zowel u als uw familie. myAbilia werkt
ook als een back-up voor al uw gegevens.
MEMOplanner wordt geleverd met
Medium: voedingsadapter, tafelstandaard,
muurbevestiging, handleiding,
gebruikershandleiding, beknopte
handleiding en reinigingsdoek.
Large:
voedingsadapter, muurbevestiging,
handleiding, gebruikershandleiding,
beknopte handleiding en reinigingsdoek.

Technische specificaties
		Medium
Schermgrootte: 10“		
Afmetingen:
26 x 16 x 1 cm
Gewicht:
0,6 kg 		
Camera’s:
voor en achter

Large
24”
60 x 36 x 4 cm
4,6 kg
voor

Artikelnummer
4628-70
MEMOplanner Medium
4628-80
MEMOplanner Large

MEMOplanner maakt deel uit van ons cognitie
assortiment.
Wilt u weten welke andere mogelijkheden er zijn? Kijk
op www.qvn.nl of www.abilia-nl.nl.
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