
Spotter (GPS tracker) 

Uw naaste met dementie kan er zelfstandig op uit, 

u volgt de route op uw mobiel of duurt het u te 

lang voordat hij of zij weer huiswaarts keert, dan 

kijkt u op uw mobiel waar uw naaste zich bevindt.  

 

 

 

 

 

 

 

Te bestellen via Bol.com en eenvoudig in gebruik. 

* Foto google afbeeldingen 

Tessa ‘pratende bloempot’ 

Het gaat om soort eivormig apparaat dat in staat is 

muziek af te spelen en via het internet toegespeel-

de boodschappen en reminders gesproken weer te 

geven.  

De bovenzijde van de robot, 

die met een soort jasje en 

hoed is aangekleed, biedt 

plaats aan een plantje, waar-

door het geheel het meest op 

een sprekende bloempot 

lijkt.  

Gratis uitproberen? King   

Arthur Groep heeft er 4 op 

voorraad, die u gratis             

4 maanden kunt uitproberen.  

Zorghorloge (Watchi)  ‘Persoonsalarmering’ 

• Betrouwbare SOS 

• GPS (dwaaldetectie) 

 

Voordelen? 

Met de Watchi kunt u bellen, maar ook alarmeren. 

Met één druk op de knop roept u hulp in.  

Verder herinnert de Watchi u, bijvoorbeeld met 

een berichtje over een afspraak of het moment 

waarop u uw medicatie in moet nemen, moet eten 

of moet drinken.  

De watchi zorgt ervoor dat u langer zelfstandig 

thuis kunt wonen. Uw partner of mantelzorger laat 

u met een gerust hart gaan of gaat met een gerust 

hart zelf de deur uit. Familie op afstand hoeven 

zich niet steeds af te vragen of het goed met u 

gaat. Dit gevoel van vrijheid is enorm. U bent 

baas  in eigen huis.  

• Dagelijks opladen 

• Abonnement  (zie website) 

 

Gratis uitproberen? 

King Arthur Groep 

heeft er 5 op voorraad, 

die u gratis*) 2 maanden 

kunt uitproberen.  

*) geldt voor 2020,/2021 

 

 

Meer informatie: https://www.watchi.nl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

King Arthur Groep 

voor mensen met  

beginnende geheugenproblemen,  

vergeetachtigheid en dementie 

 

 Technologie Thuis 

Informatie voor:  

• Zorgvrager 

• Mantelzorger 

• Zorgprofessional  

 

edwin.winterkamp@kingarthurgroep.nl 

www.kingarthurgroep.nl  

https://www.watchi.nl/
mailto:ochilversum@kingarthurgroep.nl
mailto:ochilversum@kingarthurgroep.nl


Zorgtechnologie 

(Zorg)technologie is niet meer weg te denken uit 

onze samenleving. Denk aan een mobiele tele-

foon, iPad en pc/laptop, allemaal uitgevoerd met 

een camera optie, waardoor beeldbellen als ge-

woon wordt ervaren.  

 

Zorgtechnologie draagt eraan bij dat we langer 

zelfstandig thuis kunnen wonen, door dat het 

voorkomt dat we ons eenzaam voelen, of snel rug-

genspraak kunnen houden met een verwijzer of 

behandelaar, ook bestellen we digitaal onze bood-

schappen waardoor we over verse en gezond eten 

kunnen beschikken, ok als we minder mobiel zijn. 

En een GPS-tracker zorgt ervoor dat onze parrtner 

met dementie zelfstandig zijn of haar wandeling 

kan maken, zonder dat een naaste zich zorgen 

hoeft te maken.  

 

Robot Kat of Hond 

Voorkomt eenzaamheid, biedt gezelligheid en geeft 

het gevoel ergens voor te kunnen zorgen. Eenvoudig in 

gebruik (batterijen) en betaalbaar.  

Memory lane 

* Foto Memory lane 

Het Memory Lane ZorgScherm is een touchscreen 

dat door ouderen kan worden bediend zonder eni-

ge technische kennis. Het ziet eruit als een mooie 

digitale fotolijst, maar het biedt talloze slimme 

functies gericht op zorg en ontspanning. Steek de 

stekker in het stopcontact en maak verbinding met 

wifi en de app op je mobiel. Meer hoef je niet te 

doen. Geen wifi? Geen probleem. Het Zorg-

Scherm werkt ook op een simkaart die standaard 

in het apparaat is opgenomen. 

Zorgfuncties 

• Geheugensteuntjes voor je ouders 

• Directe hulp 

• Houd je ouders in beweging 

• Houd elkaar op de hoogte als er iets gebeurt 

 

Ontspanningsfuncties 

• Héél eenvoudig beeldbellen 

• Digitale ansichtkaarten versturen 

• Foto’s versturen 

• Kijken en luisteren naar radio van toen 

Beeld bellen 

Via beeldscherm op uw telefoon of computer bel-
len met een individuele begeleider, behandelaar of 
arts?  

In Corona tijd een geweldige oplossing gebleken 
om snel en adequaat ruggenspraak te houden. 

Maar nu niet meer weg te denken om met familie, 
waaronder de kleinkinderen in binnen en buiten-
land contact te onderhouden.  

Beeldbellen levert veel op. Je kunt op afstand toch 
samen eten, of de kleinkinderen voorlezen. Je 
kunt zelfs álle kinderen tegelijkertijd voorlezen, 
ook al woont de één in Groningen en de ander in 
Maastricht.   

Beeldbellen doe je op je laptop, tablet, computer 
of mobiele telefoon.  

De meest gebruikte manieren om te beeldbellen 

zijn Facetime, Skype, WhatsApp, Zoom of Goog-

le Hangout.   

* Foto google afbeeldingen 


