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Inleiding 
 

Cliënten worden ouder. Dit kan gepaard gaan met ongemakken. Er zijn tal van toepassingen 

om cliënten een mooie oude dag te bezorgen. Het gehoor gaat achteruit? Met een kop- of 

nektelefoon geniet je toch van tv, zonder dat je het geluid extreem hard hoeft te zetten. Een 

hoger valrisico? De Wolk heupairbag breekt je val, waardoor je mogelijk langer mobiel kunt 

blijven. Last van dwalen? Met een gps-tracker kun je vrij blijven bewegen zonder het risico van 

verdwalen.. Meer beleving nodig omdat je minder kunt? Knuffelrobots, filmpjes en muziek 

zorgen voor plezierige uurtjes. En zo zijn er tientallen andere e-health toepassingen die de 

kwaliteit van leven van ouderen ondersteunen. Team e-health heeft ze samen met het 

kennisnetwerk ouderen gebundeld, gerubriceerd op thema. Je vindt zo makkelijk een 

toepassing die zou kunnen passen bij de vraag van de cliënt. Dit overzicht is bedoeld ter 

inspiratie en zeker niet compleet. In de e-health zoekmachine op de website van Dichterbij 

vind je nog tal van andere toepassingen. Een aantal toepassingen kunnen zorgteams van Dichterbij 

uitproberen de e-health uitleenservice van Dichterbij. Ook bij steeds meer leveranciers kun je producten 

proberen en/of huren.  

 

Communicatie 
 

Toepassing 

 
Pratende planstrook 
 

Korte omschrijving 

 

 

In deze strook plaats je gemakkelijk je 

eigen plaatjes of foto's. 

 

website 

 

film 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel ter 

ondersteuning van de communicatie.  

Kosten €45 

 

 

 

Toepassing Go Talk now 
 

Korte omschrijving 

 

Gebruiksvriendelijke app om van je iPad 

een ondersteunend communicatiemiddel te 

maken. Je kunt gebruikmaken van eigen 

foto’s of afbeeldingen in het programma. 

Als je een afbeelding aantikt, spreekt de 

iPad het woord uit. Je kunt de stem zelf 

inspreken. 

https://www.dichterbij.nl/e-health
https://eelkeverschuur.nl/pratende-planstrook
https://vimeo.com/470987525
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Te downloaden in de app store 

 

Beoogde verbetering / resultaat  

Kosten €100 - 190 

 

 

 

Toepassing BBrain D2 dementieklok met Beeldbellen 

Korte omschrijving 
 

 

De BBrain Family D2 Slimme Dementieklok is 
een klok welke speciaal is gemaakt voor 
mensen die aan dementie lijden en hun 
naasten. Met de deze nieuwe BBrain klok 
kunnen kinderen, kleinkinderen en 
verzorgers via een app overal ter wereld 
berichten, foto's en agendapunten naar de 
klok sturen. De BBrain slimme Dementieklok 
spreekt agendapunten en berichten uit. 
Agendapunten worden bij aanvang 
uitgesproken en berichten bij binnenkomst. 
De tijd kan zowel analoog, digitaal als 
gecombineerd worden weergegeven. Let op: 
voor deze klok is wi-fi vereist. 
website 
film 

Beoogde verbetering / resultaat Contact met netwerk 

Kosten €199. Een maandelijks abonnement van 6,95 
(maandelijks opzegbaar). Een abonnement 
met beeldbellen is 9,95 per maand. 

 

 

Horen 
 

Toepassing 

 

Spraakversterker 

Korte omschrijving 

 
 

Spraakversterkers versterken een zachte 

stem waarvan de articulatie wel goed is. 

Een spraak- of stemversterker is een 

apparaat dat helpt volume te maken met 

je stem.  

 

website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Het spreken kost mbv een 

spraakversterker minder energie en 

mensen zullen je weer makkelijker 

verstaan. Ook wordt je stem gespaard, 

omdat je minder luid hoeft te spreken om 

https://www.hulpmiddelwereld.nl/bbrain-family-d2-dementieklok
https://youtu.be/f61pNxKf_bs
https://www.commap.nl/communicatie-hulpmiddelen/spraakversterkers/
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toch verstaanbaar te zijn. 

Kosten Afhankelijk van het type. Soms ook 

vergoeding door zorgverzekeraar 

 

 

 

Toepassing Luisterhulp Comfort Duett 

(gehoorversterker) 

Korte omschrijving 

 

 

Een eenvoudige gehoorversterker die 

ervoor zorgt dat je meer betrokken wordt 

bij nagenoeg elke gesprekssituatie. Of je 

nu aanwezig bent bij een familiediner, aan 

de telefoon bent of televisie kijkt. De 

slimme technologie in de Comfort Duett 

vangt belangrijke geluiden op, zoals de 

menselijke stem en stuurt een luid helder 

geluid door naar een hoofdtelefoon of 

inductielus (halsringleiding). Op de 

Comfort Duett kan het geluid van allerlei 

bronnen aangesloten worden, zoals een 

televisie, radio, computer, telefoon. 

 
website 
 

Beoogde verbetering / resultaat Versterken gehoor 

Kosten €190 

 

 

Toepassing Draadloze koptelefoon voor tv 

Korte omschrijving 

 
 

Door dragen van koptelefoon een optimale 
hoorbeleving tijdens TV kijken. 
 
(zie website bol, coolblue, e.d.) 

Beoogde verbetering / resultaat Horen TV programma met juiste volume 

Kosten Afhankelijk van type 
 

 

 

Toepassing 

 

TV-streamer (hoortoestel draadloos 

verbinden met TV of radio) 

Korte omschrijving 
 

 

Met TV-streamer van het merk van 
hoorstoestel wordt het hoortoestel draadloos 
verbonden met de televisie of radio. Bereik 5 
tot 10 meter. 
 
Website 
 

Beoogde verbetering / resultaat Horen TV of radio met juiste volume 

https://www.allesvoororen.nl/nl/comfort-duett-luisterhulp.html
https://www.allesvoororen.nl/nl/hoortoestel-accessoires/streamers/
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Kosten Vanaf €125 

 

 
 
Toepassing Nek-koptelefoon 

Korte omschrijving 
 

 

Een ideale koptelefoon voor cliënten die 

het niet prettig vinden om deze op hun 

hoofd te hebben en afgesloten te zijn van 

de buitenwereld. Dit is een lichte draadloze 

speaker/koptelefoon welke op je schouders 

wordt gedragen. Het weegt weinig, dus je 

voelt bijna niet dat deze op je schouders 

ligt. 

 
Website 
 

Beoogde verbetering / resultaat Kunnen dragen van een koptelefoon om 

nek ipv hoofd (bijv. als anderen geen last 

van geluid willen van muziek of TV). 

Kosten  

 
 

 

 

  

https://www.bol.com/nl/p/bluetooth-speaker-draag-geluid-om-je-nek-met-belfunctie-alternatief-voor-headset-met-microfoon-tot-6-uur-speeltijd-uitstekende-geluidskwaliteit/9300000006952056/
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Zien 
 

Toepassing 

 

aangepaste telefoon 

Korte omschrijving 

 

 

De Big Button GSM is een eenvoudige 

mobiele seniorentelefoon met 

oplaadstation. De telefoon heeft 4 grote 

fototoetsen. Met extra grote letter- en 

cijferweergave op het scherm is deze 

seniorentelefoon eenvoudig in gebruik. 

Dankzij de alarmtoets met GPS-functie kun 

je binnen een paar seconden een 

noodtelefoontje plegen. In een 

noodsituatie kunt je door één druk op de 

knop tot wel 5 nummers alarmeren, 

waarbij meteen je locatie wordt 

doorgegeven. 

 
website 
 

Beoogde verbetering / resultaat Beter kunnen gebruiken van een GSM 

Kosten Afhankelijk van wel type. 

 

 

 

Toepassing Beeldschermvergroter 

Korte omschrijving 

 

 
 

Vergoten van scherm van smartphone 

 

website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Beter tekst en beeld kunnen zien op ene 

telefoon 

Kosten €20  (afhankelijk van type ook duurder of 

goedkoper) 

 
 

(in)continentie 
 

Toepassing Slimme incontinentie 

Korte omschrijving 

 
Slim incontinentiemateriaal heeft een sensor 
die registreert hoeveel urine er in het 
materiaal zit. Die informatie wordt verstuurd 
naar een app op de smartphones van het 
verzorgend personeel. In de app zien zij 
precies wanneer iemand verschoond moet 
worden. Handig, want veel bewoners van 
verpleeghuizen en zorginstellingen kunnen 

https://www.medipoint.nl/producten.html
https://www.bol.com/nl/p/enjoy-inc-vergrootglas-voor-smartphone-beeldschermvergroter-smartphone-zwart/9200000129804450/
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dat niet zelf aangeven. 
 
website 
 
film 
 

Beoogde verbetering / resultaat Voorkomen onnodig of te laat worden 
verschoond.  

Kosten Kosten opvragen bij Abena Nova  

 

Slapen 
 

Toepassing Bedtijd Otter 

Korte omschrijving 

 

 

Bedtijd Otter: zacht materiaal, buikje 

beweegt op en neer. 30 min rustgevende 

muziek en geluidseffecten. Zijn ook 

alternatieven als de zazu-liz. 

 

Website 

 

website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Helpt kalmeren, geruststellen. 

Onderdeel van bedtijdroutine 

Kosten €36,75 

 

 

 

Toepassing 

 

MyHummy Knuffelberen: muziek in 

knuffel 

Korte omschrijving 

 

 

De knuffels van MyHummy hebben een 

geluidsapparaat. Met 1 druk op de knop 

kun je 5 verschillende geluiden 

produceren. 

 

website 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Lekker in slaap vallen 

Kosten Afhankelijk van welke knuffel , bijv Lena 

€60 

 

Toepassing 

 

Qwiek snooze: kussen met 

inslaapmuziek, e.d. 

Jos Kern 

Product Specialist 

E: jos.kern@qwiek.eu 

T: +31 45 3690510 

M: +31 6 22707615 

https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/slim-incontinentiemateriaal
https://youtu.be/tKoq14INlE4
https://www.bol.com/nl/p/fisher-price-bedtijd-otter/9200000112697394/
https://www.bol.com/nl/p/zazu-liz-hartslagknuffel-muziekknuffel-met-huilsensor-uitneembare-geluidsmodule-welke-hartslag-meerdere-muziekjes-afspeelt/9200000057374487/
https://myhummy.nl/product/lena/


8 

 

 
 

 

website 

 

film 

 

Korte omschrijving Rustgevende muziek in eigen kussen. 

Geeft ook inzicht in slaapgegevens van een 

client. 

Beoogde verbetering / resultaat Rustgevende muziek voor beter slapen 

(erkend door Vilans) 

Kosten Offert op te vragen en 30 dagen proef 

slapen 

 

 

 

Toepassing somnox 

Korte omschrijving 

 

 

Slaaprobot. Registreert je slaapstadium en 

past hierop het ritme van je ademhaling 

aan. Je kunt instellen dat er geluiden en 

liedjes worden afgespeeld om in te slapen/ 

Niet geschikt als de persoon incontinent is 

(ivm de techniek in de somnox) . Van 

bloed(vlekken) zal de slaaprobot niet kapot 

gaan, echter is het vanuit hygiëne-oogpunt 

natuurlijk wel fijn als de slaaprobot 

enigszins schoon blijft.  

De slaaprobot wordt met een wasbare 

slaaphoes geleverd. De keuze kan 

gemaakt worden om er 2 aan te schaffen, 

zodat er altijd een schone slaaphoes in 

voorraad is.   

 

Website 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Rustig inslapen en doorslapen/ 

Kosten Somnox: €499, gratis 30 dagen testen. 

Indien niet geschikt, geld terug  

 

 

 

Toepassing Wake –up lamp 

Korte omschrijving 

 

 

Bevorderen inslapen en uitgerust wakker 
worden. Lamp met geluiden / muziekjes en 
zonsondergang en zonsopgang 
Website 
 
 

Beoogde verbetering / resultaat Inslapen en ontspannen wakker worden. 

Tevens kan de lamp worden gebruikt om 

de client te trainen wanneer het tijd is om 

https://qwiek.eu/qwieksnooze-het-rustgevende-muziekkussen-bij-slaapproblemen
https://youtu.be/hdnQ7cS2FCQ
https://somnox.com/
https://www.philips.nl/c-p/HF3654_01/somneo-sleep-wake-up-light-met-relaxbreathe-om-in-slaap-te-vallen
https://www.philips.nl/c-p/HF3654_01/somneo-sleep-wake-up-light-met-relaxbreathe-om-in-slaap-te-vallen


9 

 

wakker te worden / op te staan.  

Kosten Afhankelijk van het model. Is te leen bij de 

uitleenservice e-health 

 

 

 

Toepassing App muziek in de nacht 

Korte omschrijving 

 

 

App die reageert op stemgeluid, om 

vervolgens de client te kalmeren met 

rustige muziek, die automatisch wordt 

afgespeeld. Duur en keuze muziek kan 

worden ingesteld.  

 

Beoogde verbetering / resultaat Te downloaden in de play store (android 

gsm of tablet) 

Min versie android 5.0 en hoger 

Kosten Gratis te downloaden (wel een Android 

tablet of gsm nodig) in google playstore 

 

 

 

 

Toepassing Emfit 

Korte omschrijving 

 

 

De Emfit QS slaapmonitorsensor plaats je 

onder het matras. Het systeem brengt het 

slaappatroon in kaart (REM, diep, licht, 

wakker en trends in gegevens tot max. 1 

jaar) en meet onder meer hartslag en 

ademhaling en bewegingsactiviteit en 

berekent hieruit de slaapscore. 

 

Website 

 

Film 

 

Beoogde verbetering / resultaat Zicht krijgen op slaapkwaliteit 

Kosten  

 

 

Toepassing Vivago 

Korte omschrijving 

 

Het Vivago horloge monitort het slaap- en 

waakritme: het brengt in kaart wanneer en 

hoe lang iemand slaapt, ook meet het 

beweging, onrust of passiviteit. Op basis 

van deze informatie wordt een 

‘welzijnsoverzicht’ gevormd. Je draagt het 

horloge de gehele dag. Bij het horloge 

hoort een basisstation, een DOMI, dat 

signalen stuurt naar het horloge en degene 

die alarmen ontvangt. 

Beoogde verbetering / resultaat Inzicht in slaap- en waakritme 

Kosten Inzet vivago kan op indicatie van de 

regiebehandelaar of arts worden 

aangevraagd bij de zorgcentrale 

https://www.emfit.com/
https://youtu.be/FiLMYtnwUYk
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Eten en drinken 
 

Toepassing Slim bestek 

Korte omschrijving 

 
 

De Liftware Steady is een anti-tril lepel en 

–vork die het trillen tot 70% vermindert. 

De lepel zit in het standaardpakket en de 

vork is extra bij te bestellen. Liftware is 

niet in Nederland verkrijgbaar.  

 

Website 

 

Film 

 

Beoogde verbetering / resultaat Zelfstandiger kunnen eten voor mensen 

die last hebben van tremoren. 

Kosten Uit te proberen via uitleenservice e-health. 

 

 

Toepassing Neater drinkhulp 

Korte omschrijving 

 

 
 

 

 

 

De drinkbeker bestaat uit een stevige 

kunststof beker met deksel waarin een 

speciale lange riet kan worden bevestigd. 

Deze stugge riet kan in diverse bochten 

worden gebogen, zodat men er goed bij 

kan. Een terugslagventiel onderin het riet 

zorgt ervoor dat de vloeistof in het riet 

blijft, zodat zuigen eenvoudiger is. De 

drinkbeker is zeer stabiel met een anti-slip 

onderkant, de deksel houdt het riet in de 

juiste positie en houdt de vloeistof warm of 

koud indien nodig. Speciale mondstukken 

zijn optioneel. De 60 of 120 cm. lange 

rieten zijn ook los verkrijgbaar. 

 

Website 

 

Film 

 

Beoogde verbetering / resultaat Zelfstandiger zuigen/drinken 

Kosten Op aanvraag, in overleg met 

ergotherapeut 

 

 

 

Toepassing ADL standaard 

Korte omschrijving Er zijn verschillende hulpmiddelen 

beschikbaar die kunnen ondersteunen om 

weer zelfstandiger te eten of te drinken. 

De ADL Standaard is een voorziening die 

modulair wordt opgebouwd. Aan de arm 

van de voorziening worden naar behoefte 

accessoires zoals een mini tafeltje of 

https://www.liftware.com/steady/
https://youtu.be/OnauGog-cEM
https://www.sarkow.nl/product/
https://youtu.be/oFw7b9KtcuA
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drinkbekerhouder bevestigd. De 

voorziening kan heel precies nabij de 

gebruiker worden gepositioneerd. Een 

versie voor op de rolstoel is ook leverbaar. 

 

Website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Zelfstandiger kunnen eten en/of drinken 

Kosten Op aanvraag, in overleg met 

ergotherapeut 

 

 

Toepassing Eetrobot 

Korte omschrijving 

 
 

 

Een eetrobot die mensen met lichamelijke 

beperkingen kan helpen om zelfstandiger 

te eten. Obi is vriendelijk, intelligent en 

stijlvol en wordt bediend met 2 'knoppen' 

zoals hieronder op het filmpje te zien is. 

Met de ene knop verplaats je naar een 

ander bakje en met de andere knop 

beweegt de lepel van bakje naar mond. 

Nadeel is dat 'het bord' niet verwarmd 

wordt. 

 

Website 

 

Film 

 

Beoogde verbetering / resultaat Zelfstandiger kunnen eten 

Kosten Op aanvraag, in overleg met 

ergotherapeut 

 
 
Medicatie 
Toepassing Medicijndispenser 

Korte omschrijving 

 

 

De Medido is een slimme 

medicijndispenser, die werkt met een 

volautomatisch uitgiftesysteem. De 

dispenser wordt gevuld met de medicijnrol 

die u ontvangt via uw apotheek. Middels 

een signaal wordt u eraan herinnerd uw 

medicatie in te nemen. De dispenser staat 

permanent in verbinding met de 

zorgverleners. Zij nemen contact met u op 

als u niet reageert op het signaal van de 

dispenser. 

 

Website 

 

Film 

https://www.focalmeditech.nl/hulpmiddelen/
https://www.focalmeditech.nl/hulpmiddelen/
https://youtu.be/aBM5lStMYs0
https://medido.com/
https://youtu.be/DVDfDJn3Z0g


12 

 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Uitgifte medicatie en herinnering inname 

medicatie 

Kosten Op aanvraag 

 

Toepassing Medicatie hulp als smartpill box 

Korte omschrijving 

 
 

 

De Smart pill box helpt u bij het efficiënt 

organiseren van uw medicijnen op basis 

van kleuren. Via de gratis Pill Buddy app 

wordt u herinnerd wanneer u welke 

medicatie moet innemen. Daarnaast laat 

de app ook zien hoeveel medicatie nog 

thuis op voorraad is zodat u nooit zonder 

komt te zitten.  

 

Website 

 

Film 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Herinnering voor inname medicatie 

Kosten €10 

 

 

Toepassing Druppelbril 

Korte omschrijving 

 

 
 

De bril is zo ontworpen dat de meest 

gangbare maten flesjes en pompjes in de 

bril passen en stevig vastzitten. Kies 

simpelweg de opening waar uw flesje goed 

in blijft zitten. Let op: Niet geschikt voor 

Minims pipetten. Mini’s passen wel. Lees 

voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing! 

 

Website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Hulp bij druppelen ogen (ook voor 

zelfstandig druppelen) 

Kosten €13,50 

 

  

https://www.medipoint.nl/product/smart-pill-box-medicijndoos-met-app-1.html
https://youtu.be/lsL87oSTMiU
https://druppelzorg.nl/product/druppelbril/
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Verzorging 
 

Toepassing Human body dryer 

Korte omschrijving 

 

 

De Human Body Dryer biedt mensen met 

een ernstig meervoudige beperking een 

mogelijkheid minder afhankelijk te zijn van 

verzorging en meer vrijheid en 

waardigheid te herwinnen bij het afdrogen. 

In 3-5 minuten ervaart de cliënt een 

droogsensatie die rustgevend en 

aangenaam is. 

 

Film 

 

Website 

 

ook alternatieven website  

 

Beoogde verbetering / resultaat Goed droger lichaam en minder belastend 

voor client 

Kosten €20.000,= 

 

Bewegen / mobiliteit 
 

Toepassing Beweegbord 
Korte omschrijving 

 

 

Het is belangrijk dat de client zo veel mogelijk 

in beweging komt. Maar kan een client dat 

wel? Is hij of zij wel in staat uit bed te 

komen?  Voor dit soort vragen is er nu het 

beweegbord. Het stimuleert clienten om uit 

bed te komen en te bewegen.  Helpt bij de 

bewustwording en geeft in één oogopslag aan 

hoe het bewegen veilig kan gebeuren en 

passend bij de patiënt. 

Het beweegbord hangt bij het bed / op de 

kamer van de client en wordt dagelijks 

beheerd door de klinisch fysiotherapeuten. 

Het werkt met duidelijke magnetische 

pictogrammen. En geeft aan of de client uit 

bed kan. En zo ja, met welke ondersteuning 

en met welk hulpmiddel. Daarnaast of het 

lopen (bewegen) moet gebeuren met 

bijvoorbeeld looprek, rollator, krukken en of 

hierbij ondersteuning van één of twee 

personen nodig is. 

 

website 

 

Beoogde verbetering / resultaat  

Kosten Afhankelijk van hoeveelheid magneet 

picto’s en welk type beweegbord worden 

besteld 

https://youtu.be/5m0NFHfwuRc
https://www.hbd.care/
https://www.lavicta.nl/
file:///C:/Users/local_bjan/INetCache/Content.Outlook/CR4B4FX3/Beweegbord%20-%20Medische-Illustraties.com%20(medische-illustraties.com)
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Toepassing Fietsen door je eigen omgeving 

Korte omschrijving 

 
 

Een (tweedehands) hometrainer voor een 

scherm (een TV) met een HDMI ingang 

zodat je en Google Chromecast kunt 

aansluiten (als je geen SmartTV hebt), Wi-

Fi op locatie en een fietsfilmpje van je 

eigen omgeving 

 

Film 

 

of kies voor een fietslabyrint   website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Bewegen en genieten van de omgeving 

Kosten Afhankelijk van de prijs van de 

hometrainer 

 

Toepassing Een ommetje lopen 
Korte omschrijving 

 

 

Elke dag een ommetje maken is belangrijk 

om de hersenen gezond te houden. 

Ommetje motiveert om dagelijks een 

wandeling te maken. De app is ontwikkeld 

samen met hoogleraar neuropsychologie 

Erik Scherder. Hij vertelt je na elk 

ommetje een hersenfeitje. Met vrienden, 

familie of collega’s kan je ook je eigen 

wandelcompetitie starten. Hierdoor kan je 

op een leuke manier samen wandelen, 

zonder dat men op dezelfde locatie is. 

Beoogde verbetering / resultaat Stimuleren dagelijks bewegen. 

Kosten Gratis te downloaden in de App store of 

Playstore 

 

 

Toepassing Online beweegprogramma’s 
Korte omschrijving 

 

 

De ‘Cordaan in beweging’ 

beweegprogramma’s zijn te vergelijken 

met het tv-programma ‘Nederland in 

beweging’. De oefeningen kunnen zittend 

op een stoel worden uitgevoerd. Daardoor 

zijn het ook voor mensen met een 

beperkte belastbaarheid passende 

beweegprogramma’s. De video's zijn 

ingedeeld op niveau (licht, gemiddeld, 

zwaar). Er zijn oefeningen met de bal, met 

gewichten en met een stok. Er zijn 

oefeningen van 7 minuten en van 13-18 

minuten en met eenvoudige en complexe 

bewegingen. 

https://youtu.be/wq4Gi8RHoOY
https://embeddedfitness.nl/fietslabyrint/
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website 
 
film 
 
Er zijn verschillende organisaties die 
beweegprogramma’s aanbieden. Zie ook: 
website 
 
Qwiek up: beweegmodules. 
 
zie ook Dichterbij beweegboek op intranet! 
 

Beoogde verbetering / resultaat Stimuleren dagelijks bewegen 

Kosten Gratis op de website van Cordaan 

 

Toepassing Parkinson Oefeningen 

Korte omschrijving 
 

 
 
 

Deze app bevat video instructies en 
bewegingsadviezen voor mensen met de 
ziekte van Parkinson en andere vormen van 
Parkinsonisme en is bedoeld als bron voor 
dagelijkse oefeningen en adviezen voor het 
omgaan met bewegingsproblemen. De 
adviezen en oefeningen zijn gerangschikt in 
een aantal functionele domeinen, die bij 
Parkinson patiënten in het dagelijks leven 
problemen kunnen opleveren. 
Te downloaden in de App store of Play store 
Advies fysiotherapeut nodig 
 

Beoogde verbetering / resultaat Verbeteren bewegen 

Kosten €1,09 

 

Toepassing Moofie Care pratende beweegstok 
Korte omschrijving 

 
 

 

 

Moofie is een beweegstok, die gesproken 

opdrachten geeft. Er zit slechts 1 knop op 

waarmee je de Moofie aan zet. Verder hoef 

je alleen maar te luisteren naar wat hij 

zegt…. Zo simpel is het. Je raakt met je 

hand één van de gekleurde vlakken aan op 

de Moofie om te starten met het 

beweegprogramma, spel of luisterboek van 

jouw keuze. Bewegen met de Moofie is 

gemakkelijk en FUN! 

https://www.cordaan.nl/met-cordaan-beweging
https://youtu.be/Ivh9MaOVLq8
https://www.dichterbij.nl/e-health
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Website 
 
film 
 

Beoogde verbetering / resultaat Stimuleren beweging 

Kosten Ook aan te vragen bij de uitleenservice e-

health, zodat je kunt testen voordat de 

moofie wordt aangeschaft. 

 

€1050, (incl. BTW) 

 

Toepassing Bewegingstrainer MOTOmed 

Korte omschrijving 

 

 

Deze bewegingstrainer is ontwikkeld om 

trainen voor personen met een 

bewegingsbeperking mogelijk te maken. 

Met de Motomed kunnen de armen en/of 

benen worden getraind, op verschillende 

manieren. Er kan zowel passief als actief 

getraind worden. Bij een passieve training 

beweegt de MOTOmed de client. Bij een 

actieve training trapt de client zelf. Er zijn 

verschillende varianten van de MOTOmed. 

 

Website 

 

Film 

 

Advies fysiotherapeut nodig. 

Beoogde verbetering / resultaat Voorkomen gewrichtsstijfheid 

Kosten Ook aan te vragen bij de uitleenservice e-
health, zodat je kunt testen voordat de 
MOTOmed  wordt aangeschaft. 
 
Kosten afhankelijk van het type.  
 

 

  

https://www.moofie.nl/functionaliteiten/
https://youtu.be/7o3KUBGXDYs
https://www.care4more.nl/bewegingstrainers
https://youtu.be/ONCJrE32mY8
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Beleven badkamer 
 

Lees der informatie goed voordat je iets aanschaft en plaatst in een vochtige ruimte: Elektra 

aanleggen in vochtige ruimtes - Bouwmaat adviseert 

 

 

Toepassing Hoog-laagbad met 

snoezelmogelijkheid 

Korte omschrijving massagefunctie, bubbels, muziek of geuren 

Beoogde verbetering / resultaat Ontspanning in bad 

Kosten Afhankelijk van type bad en functies in bad 

 

 

Toepassing Bubbelmat in bad 

Korte omschrijving 

 

 

 
Bubbelmat om in bad meer te kunnen 
ontspannen. 
 
website 
 

Beoogde verbetering / resultaat Ontspanning in bad 

Kosten €100- 150, afhankelijk van type 

 

 

Toepassing Hydrokar (mobiel) 

Korte omschrijving 

 

 

Bubbels, projectie, aroma, e.d. in de 

badkamer. Snoezelkar geschikt voor in 

natte ruimte. Ook te gebruiken in andere 

ruimte. Nodig: wand om op te projecteren 

 

Website 

 

Film 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Aanbieden belevingsactiviteit passend bij 

de behoefte van de client 

Kosten €6000, afhankelijk van de samenstelling 

 

 

Toepassing Geurdispenser 

Korte omschrijving Verspreiden van een aangename geur. Wel 

moet bekend zijn welke geur de gebruiker 

prettig vindt. 

 

Website 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Beleving aangename geur 

Kosten €25, maar ook afhankelijk van de 

uitvoering  

https://alles.bouwmaat.nl/alles/elektra-aanleggen-vochtige-ruimtes/
https://alles.bouwmaat.nl/alles/elektra-aanleggen-vochtige-ruimtes/
https://www.mullersport.com/search/?q=bubbelbad
https://www.barryemons.nl/
https://youtu.be/kIpY5Y-Eu6U
https://geurdiffusers.nl/collections/producten
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Toepassing Bubbelbuis 

Korte omschrijving 

 

 

 
Website 
 
Moeilijk verplaatsbaar! 

Beoogde verbetering / resultaat Aanbieden belevingsactiviteit  

Kosten €678 

 

 

 

Toepassing Wandstraler 

Korte omschrijving 

 

 

Geeft een gekleurde lichtbundel op de 

wand door middel van de ultrasterke, 

weinig onderhoud vragende LED's. 

Programmeren niet nodig. Werkt ook 

zonder interactieve schakelaars middels 

passieve kleurverandering. Hangend en 

staand gebruik mogelijk. 

 

Website 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Beleving lichteffect 

Kosten €362 

 

 

Toepassing Sterrenhemel plafond 

Korte omschrijving 

 

 

Systeemplafond nodig. 
 
website 

Beoogde verbetering / resultaat Beleving vanuit bad 

Kosten €846 (prijs afhankelijk van uitvoering) 

 

 

 

 

https://www.nenko.nl/nenko-interactive-bubbelunit-200-x15-cm/
https://www.nenko.nl/nenko-interactive-wandstraler-led/)
https://www.nenko.nl/nenko-interactive-astrosystem-sterrenpanelen-60x60-cm-plus-lichtbron-set-van-4/
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Ontspanning en beleving 
 

Toepassing 

 
Omivista, Qwiek 

Korte omschrijving 

 
 

 

 

Omivista is een projectiesysteem voor op 

de tafel, muur of vloer. 

 

website 

 

film 

 

Qwiek-up 

 

website 

 

film 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Bieden van beleving tbv vergroten kwaliteit 

van bestaan. 

Kosten Offerte op aanvraag 

 

 

Toepassing Daisylezer 

Korte omschrijving 
 

 

Een (gratis) app voor iPhone en iPad met 
gratis gesproken boeken, kranten en 
tijdschriften voor blinden en slechtzienden, 
afkomstig van Bibliotheekservice Passend 
Lezen. 
Downloaden in App store of Playstore 

Beoogde verbetering / resultaat Beleving 

Kosten Gratis app 
 

 

Toepassing Pratend fotoalbum 
Korte omschrijving 

 

 

Open dit pratend fotoalbum en luister op 

elke pagina naar het verhaal bij de foto’s 

of tekeningen. Mooi als persoonlijk 

levensboek vol herinneringen en leuk om 

samen te bekijken. Laat het inspreken 

door de (verschillende) personen die op de 

foto's staan of gebruik het voor steeds 

wisselende verhalen. Het pratend 

fotoalbum is geschikt voor jong en oud. 

Het album heeft een ingebouwde 

luidspreker en een volumeknop. Afspelen 

doe je door op de playknop te drukken. 

Door nogmaals op de playknop te drukken, 

kun je het verhaal pauzeren. Dankzij de 

ingebouwde microfoon zijn berichten 

eenvoudig direct op het album in te 

spreken. Per bladzijde kun je 18 seconden 

https://www.dementie-winkel.nl/omiVista-projectiesysteem
https://youtu.be/x6jX5OchiVs
https://www.qwiek.eu/in-de-zorg-met
https://qwiek.eu/les-1-wat-is-de-qwiek-up
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aan tekst inspreken. 

 

website 

 

Beoogde verbetering / resultaat  voor mensen met dementie, om 

herinneringen te bewaren; 

 voor foto's van familie, vrienden, of 

speciale gelegenheden, extra leuk met 

verschillende stemmen en geluiden 

Kosten €54 

 

 

Toepassing BBrain senioren radio 
Korte omschrijving 

 

 
 

 

 

Luister naar radio (DAB en FM) of naar 

geluidsbestanden op een USB-stick. De 

radio heeft een beperkt aantal knoppen 

(net zoals de 'retro radio', 'muziekspeler 

voor mensen met dementie' en 'jooki' 

allemaal te vinden via deze zoekmachine), 

maar wat dit apparaat juist zo uniek maakt 

is dat de knoppen verborgen kunnen 

worden. Je kunt desgewenst ook luisteren 

met koptelefoon/oortjes. 

 

Website 

 

Film 

 

Of 

 

website 

 
of sensiphone (ook zelf te bouwen):  
 
film 
 
of oermuziekspeler: website 
 

Beoogde verbetering / resultaat Beleving muziek 

Kosten €169 afhankelijk van type radio 

 

 

Toepassing iPad 
Korte omschrijving 

 

 

Met een iPad zijn de mogelijkheden 

eindeloos, ook wat betreft beleving. Denk 

aan snoezelachtige apps, bijvoorbeeld 

gericht op actie-reactie. En aan YouTube, 

waar je veel belevingsgerichte filmpjes 

en/of muziek vindt. 

https://eelkeverschuur.nl/communicatie/pratend-fotoalbum
https://www.hulpmiddelwereld.nl/bbrain-senioren-radio
https://youtu.be/N--1Duy2Xts
https://www.dementie-winkel.nl/-retro-radio-met-1-bedieningsknop
https://youtu.be/X_zQPYZUNEw
https://www.dementie-winkel.nl/oer-muziekspeler-radio
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Beoogde verbetering / resultaat Beleving 

Kosten Afhankelijk van type tablet. Via 

uitleenservice e-health 

 

 

Toepassing Interactieve pop 
Korte omschrijving 

 

 

 

 

Babypop die geluidjes maakt: 

 

 

website 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Beleving, contact, gevoel van zorgen voor 

Kosten Pop: €60 

 

 

Toepassing Interactieve dieren 
Korte omschrijving 

 

 
 

Deze kat is ontwikkeld voor de ouderenzorg. 
Hij ziet er levensecht uit en voelt en klinkt 
als een echte kat. Door de ingebouwde 
sensoren reageert de kat op aaien, knuffelen 
en beweging. 
Ipv een kat kan ook worden gekozen voor 
een hond.  
Te koop bij  o.a.: website 
 Of bij Barry Emons 
 
film 
 

Beoogde verbetering / resultaat Bevorderen contact en beleving 

Kosten Vanaf €124 

 

 

Toepassing Radio remember 

Korte omschrijving 

 

 

Radio Remember is een online radio 

station dat elke dag van acht uur ’s 

ochtends tot tien uur ’s avonds muziek 

draait die gericht is op ouderen met 

dementie. Het biedt plezier, rust en 

ontspanning. U kunt naar Radio Remember 

luisteren via een internetradio met DAB+ 

of via een laptop, tablet of smartphone  

Website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Sfeer, herinneringen aan bepaalde muziek 

ophalen 

Kosten Jaarabonnement €120  

 

https://www.dementie-winkel.nl/babypop-die-geluidjes-maakt
https://www.bol.com/
https://youtu.be/_jQFD57sBww
http://www.radio-remember.nl/
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Toepassing Inmu Relax 

Korte omschrijving 

 
 

 

Inmu geeft zachte, meditatieve muziek en 

geluidsimpulsen die in je vingers te voelen 

is. Vermindert nervositeit en rusteloosheid. 

Inmu Relax is gemaakt voor kalme en 

ontspannen momenten. De Inmu is 

eenvoudig in gebruik, er zijn geen 

knoppen. De inmuRELAX heeft een zachte 

geluidspuls, die in je vingers te voelen is of 

wanneer deze tegen de borst wordt 

gehouden. Goed om de InMu te vergelijken 

met de Kozie. 

 

Website 

 

Film  

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Vergroten ontspanning en beleving 

Kosten €840, 

 

Toepassing Muziekstoel 
Korte omschrijving 

 

 

De MusicChair is een fauteuil waarin 

ouderen met dementie ontspannen naar 

muziek kunnen luisteren. Het geluid komt 

direct uit de twee speakers weggewerkt in 

de rugleuning van de stoel. Het is mogelijk 

gepersonaliseerde afspeellijsten af te 

spelen. Het ingebouwde muzieksysteem is 

zeer eenvoudig te bedienen, 

schokbestendig en robuust. Werkt met 

nagenoeg alle muziekbronnen (met draad 

en draadloos, bluetooth): telefoon, tablet, 

MP3 speler, computer, audio set, 

enzovoorts. 

 

Website 

 

Film 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Vergroten ontspanning en beleving 

Kosten Offerte aanvraag en proefplaatsing 

 
  

https://www.inmutouch.nl/
https://youtu.be/WueNXx2qNzg
https://youtu.be/WueNXx2qNzg
https://www.dementie-winkel.nl/Muziekstoel-MusicChair
https://youtu.be/9KREaE1MijY
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Concentratie, geheugen en aandacht 
 

Toepassing Braingymmer 

website 

Korte omschrijving 

 

 

BrainGymmer is een online brain training 

programma waar je brain games, brain 

tests en brain teasers kunt doen om je 

hersenen te trainen. BrainGymmer is 

samen met 

neurowetenschappers ontwikkeld. 

 

 

 

 

Beoogde verbetering / resultaat Alerter voelen, minder vergeetachtig zijn 

en ze zich beter concentreren 

Kosten Na registratie kun je gratis gebruik maken 

van onze brain 

games, tests en oefeningen. Met een gratis 

account heb je echter geen toegang tot 

ons gehele brain training aanbod. Wil je 

meer variatie aanbrengen in je training? 

Dan adviseren wij je jouw account 

te upgraden naar BrainGymmer Pro. 

Met BrainGymmer Pro krijg je volledige 

toegang tot alle brain games en andere 

oefeningen om je brein te trainen. 

 

 

 

Toepassing Clockaid 

Korte omschrijving 

 

 

Clockaid ondersteunt mensen die 

problemen hebben met het geheugen 

en/of tijdsbesef. De klok toont belangrijke 

klokfuncties zoals tijd, dag en dagdeel. 

Ook biedt Clockaid de mogelijkheid 

berichten en foto's op ‘de klok’ te plaatsen. 

Denk aan de tijd, de dag, het seizoen, 

maar er kunnen ook afspraken in beeld 

komen, de eerstvolgende staat vooraan of 

bovenaan. Instellen kan via een app. 

 

Beoogde verbetering / resultaat Ondersteuning bij geheugenproblemen 

Kosten App is gratis te downloaden. 

Abonnementskosten afhankelijk van de 

keuze 

 

 

 

Toepassing Bewegingssensor met 

herinneringshulp 

Korte omschrijving 

 

 

Handige en betaalbare bewegingssensor 

https://www.braingymmer.com/nl/content/over-braingymmer/
https://www.braingymmer.com/nl/brain-games/
https://www.braingymmer.com/nl/brain-games/
https://www.braingymmer.com/nl/brain-tests/
https://www.braingymmer.com/nl/subscriptions/upgrade/
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die een ingesproken boodschap laat horen 

als iemand door het detectieveld van de 

sensor loopt. 
website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Het geheugensteuntje kan prettig zijn voor 

degene met dementie en het kan u 

gemoedsrust geven. Hoe kun je deze 

bijvoorbeeld inzetten: 

 Montage bij het bed met de 
boodschap: "Jan, het is nacht. Ga je 
weer naar bed?" 

 Montage bij het gasfornuis met de 
boodschap: “Truus, vergeet u het gas 
niet uit te doen” 

 Montage bij de voordeur met de 
boodschap: “Jet, heeft u uw sleutels 
bij u?” 

 Montage bij de badkraan met de 
boodschap: “Piet, doet u de kraan 
dicht?” 

Kosten €53 

 

Dwalen 
 

 

Toepassing Dwaaldetectie:  

GPS-tracker (zintouch) 
Korte omschrijving 

 

 

Mobiele personen alarmering en 

dwaaldetectie. In te zetten na overleg 

regiebehandelaar. Met ondersteuning van 

de e-health coördinator kan bekeken welk 

systeem het meest passend is bij de 

hulpvraag.  

 

website 

 

film 

 

Beoogde verbetering / resultaat Verbeteren veiligheid en vergroten van 

bewegingsvrijheid 

Kosten 1 maand te testen via de uitleenservice e-

e-health. Kosten worden door Dichterbij 

betaald. 

https://www.dementie-winkel.nl/herinnerhulp-bewegingssensor-met-zelf-ingesproken-boodschap
https://www.zintouch.eu/mobiele-personenalarmering
https://youtu.be/ziHO1sXr0Pw


25 

 

 

Zelfredzaamheid en/of structuur 
 

 

Toepassing Tessa, robot 

Korte omschrijving 

 
 

 

 

Tessa spreekt berichten uit en geeft 

verbale begeleiding. Tessa wordt ingesteld 

op de behoefte van de client. Tessa is 

verbonden met internet! 

 

website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Vergroten zelfregie en zelfredzaamheid 

Kosten €275 + tinybots systeem €365 

 

 

 

Toepassing Tandpasta dispenser 

 

Plaats de tandpasta tube eenvoudig in 

deze tandpasta dispenser. Het enige wat u 

hoeft te doen is de tube in het gat bovenop 

de dispenser te plaatsen. Slecht een klein 

duwtje tegen de dispenser met je 

tandenborstel en je tandpasta komt erop 

vallen. Simpel, handig en tandpasta 

besparend. 

 

website 

Beoogde verbetering / resultaat Bevorderen zelfredzaamheid 

Kosten €14 

 

 

 

Toepassing Voice comm 
Korte omschrijving 

 

 

Stembediening om bijv deuren te openen, 

verlichting te bedienen, e.d. 

website 

 

alternatief is via google 

Beoogde verbetering / resultaat Bevorderen zelfredzaamheid 

Kosten Demonstratie mogelijk. Kosten op te 

vragen 

 

 

 

Toepassing Mywepp 
Korte omschrijving 

 

 

Een beeldhorloge laat een foto, tekst of 

picto van de activiteit zien die bij het 

dagdeel van dat moment past. 

Bijvoorbeeld medicijnen innemen of een 

https://www.tinybots.nl/
https://www.bol.com/nl/p/premium-automatische-tandpasta-dispenser-toothpaste-dispenser-tandpasta-houder-tandpasta-knijper/9200000112399604/?bltgh=n2vTjzwEuWxdvlowN6dANQ.plGlki-X-d0VyZcJMwRI5w_0_19.26.ProductTitle
https://www.commap.nl/communicatie-hulpmiddelen/bediening-op-maat-schakelkastje/voicecomm
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boterham eten. Via een draadloze 

internetverbinding kun je herinneringen op 

het horloge instellen. Bijvoorbeeld elke dag 

om 07.30 ontbijten. Het horloge kan ook 

laten zien hoe lang het nog duurt tot de 

volgende activiteit. 

App voor tablet of telefoon. 

website 

 

film 

Beoogde verbetering / resultaat Vergroten zelfredzaamheid 

Kosten 1 maand te testen via de uitleenservice e-

e-health.  

 

 

 

Toepassing MijnEigenPlan 
Korte omschrijving 

 

Deze online omgeving en app ondersteunt 

bij het bieden van structuur, vergroten van 

de zelfredzaamheid, volhouden van 

wenselijk gedrag. Met een duidelijke 

weekstructuur en interactieve hulpjes 

maak je jouw cliënten stapsgewijs 

zelfredzamer. Je kunt via de online-

omgeving op afstand zien welke taken zijn 

gelukt en waar extra begeleiding nodig is. 

webinar 

website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Bieden van structuur, vergroten 

zelfredzaamheid 

Kosten Abonnement, scherm, e.d. afhankelijk van 

aantal personen. 

 

 

 

Toepassing Led walk 

 

De Ledwalk is handige oplossing en 

toepasbaar in elke ruimte binnenshuis 

waar vloerverlichting gewenst is. Denkt u 

hierbij aan de slaapkamer, kinderkamer, 

overloop, badkamer. Maar ook 

bijvoorbeeld aan een inloopkast, gang, 

garage, etc. Door het plaatsen van 

meerdere Ledwalks kan een lichtstraat 

gevormd worden. Een stroomaansluiting is 

niet noodzakelijk. De Ledwalk kan namelijk 

ook prima op batterijen functioneren. 

film 

 

website 

 

Beoogde verbetering / resultaat Betere verlichting en bijvoorbeeld op vloer, 

voorkomen vallen. 

https://info.mywepp.nl/nl/service/about/
https://youtu.be/Pmp2J2uyU5E
https://youtu.be/fNcbw7hktHU
https://mijneigenplan.nl/
https://youtu.be/VBZ8NbMNtuA
http://ledwalk.com/
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Kosten Afhankelijk van wat wordt aangeschaft 

 

 

Toepassing Leefstijlmonitoring (sensara) 

 

Dit systeem bestaat uit sensoren die op 

strategische plekken in de woning 

(achterdeur, toilet, badkamer, koelkast 

etc.) worden opgehangen en zo beweging 

registreren. Met leefstijlmonitoring krijg je 

geen inzicht in het slaappatroon, maar een 

sensor in de slaapkamer laat zien wanneer 

en hoe lang je de slaapkamer verlaat. Bij 

belangrijke veranderingen en afwijkingen 

in het dagelijks leefpatroon geeft de app 

een melding. 

website 

film 

Beoogde verbetering / resultaat Zelfstandig kunnen blijven wonen 

Kosten Afhankelijk van de keuzes die worden 

gemaakt. 

 

 

Valpreventie 
 

Toepassing Wolk Heupairbag 
Korte omschrijving 

 
 

 

 

De wolk Heupairbag beschermt met behulp 

van sensoren en airbags de heupen bij een 

zijwaartse val.  
 
website 

film 

Beoogde verbetering / resultaat Beschermen heupen tijdens zijwaartse val. 

Voorkomen breuk bekken of heup. 

Kosten Een maand te testen via de uitleenservice 

e-health op indicatie van de 

fysiotherapeut. Daarna aan te schaffen via 

een leasecontract of te koop via medipoint 

 

Websites 
 

website e-health  Dichterbij 

 

vilans e-health  

 

zorg van nu 

 

dementiewinkel  

https://sensara.eu/contact
https://youtu.be/MMhkYnQGjjI
https://www.wolkairbag.com/
https://vimeo.com/376761909
https://www.dichterbij.nl/e-health
https://www.vilans.nl/themas/ehealth/
https://www.zorgvannu.nl/
https://www.dementie-winkel.nl/

