
U ontvangt deze e-mail omdat u zich via onze website heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Wordt vrienden op
Facebook

Volg ons op Twitter

Doorsturen naar een
vriend

‘The restaurant that
makes mistakes'
Alzheimer Nederland en
SBS6 slaan met het tv-
programma The restaurant
that makes mistakes de
handen ineen en brengen
een belangrijk thema voor
het voetlicht: participatie
van mensen met dementie.
In het programma volgen
we het restaurantpersoneel
dat bestaat uit vrijwilligers
met dementie. Geen van
allen heeft ervaring in de
horeca. Alzheimer
Nederland signaleert een
toenemend
maatschappelijk
probleem. In Nederland
hebben 280.000 mensen de
ziekte van Alzheimer of een
andere vorm van dementie.
In 2040 loopt dit aantal op
tot een half miljoen.
 
Mensen met dementie vol
overgave aan de slag in
restaurant
Mensen die voor hun 67e te
maken krijgen met een vorm
van dementie stoppen vaak
noodgedwongen eerder met
werken. The restaurant that
makes mistakes agendeert
op een waardige,

Geheugenhulp wenst
u een fijne zomer.

Ook tijdens de vakantie periode proberen wij u zo goed
mogelijk van dienst te blijven zijn.
Het kan wel eens voorkomen dat wij niet meteen uw
telefoontje kunnen beantwoorden 
Spreek uw boodschap dan in, of stuur ons een mailtje.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Ouderen kwetsbaar bij hitte
Warm weer kan ongeacht de leeftijd, bij iedereen leiden
tot vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en
hoofdpijn. In ernstige situaties kan uitdroging leiden tot
uitputting, kramp, misselijkheid, flauwte en
bewusteloosheid. Tevens kunnen huidproblemen
optreden zoals huiduitslag en jeuk. Maar de meest
kwetsbare groep als het om hitte gaat zijn ouderen. Het
lichaam van mensen op leeftijd is namelijk vaak niet meer
goed in staat om de eigen temperatuur te regelen.

Doordat het vermogen om te transpireren minder
is.
Ook vergeten senioren vaak voldoende te drinken,
wegens het ontbreken van dorstprikkels.
Omdat ze bij warm weer vaak liever slapen dan
drinken, drogen ze uit.

 Tip 1 
Drink minstens twee liter water per dag (meer als u veel
transpireert), ook als u geen dorst heeft, en drink
verspreid over de dag. Neem water mee als u naar buiten
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ontroerende, en soms
humoristische manier
maatschappelijke
vraagstukken en oplossingen
die samenhangen met werk
en dementie. In het
programma zien we waar de
vrijwilligers tegenaan lopen
en wat ze met vallen en
opstaan leren bij het runnen
van het restaurant. Eerder
vervulden zij heel andere
beroepen zoals bijvoorbeeld
ingenieur, buschauffeur of
lerares. Nu kunnen enkelen
van hen bijvoorbeeld de
naam van hun kinderen of
hun eigen leeftijd niet
onthouden. Desondanks
gaan ze vol overgave en met
veel plezier aan de slag in het
restaurant.
 
Laat zien wat er allemaal
nog wél kan
Met het programma The
Restaurant that makes
mistakes willen Alzheimer
Nederland en SBS6 werken
aan een dementievriendelijke
samenleving door te laten
zien wat er allemaal nog wél
kan. Het doel is dat
Nederlanders, waaronder
werkgevers en
beleidsmakers, anders naar
dementie gaan kijken. Het
programma werd recentelijk
voor het eerst uitgezonden in
Groot-Brittannië. De
Nederlandse versie van The
restaurant that makes
mistakes wordt
geproduceerd door Concept
Street.
 
Mensen met dementie
geven zelf aan zo lang
mogelijk actief mee te
willen doen
Alzheimer Nederland werkt
aan een toekomst zonder
dementie en zet zich in voor
een betere kwaliteit van leven
van mensen met dementie en
hun dierbaren. “Mensen met
dementie geven zelf aan dat
zij zo lang mogelijk actief

gaat. Wees matig met alcohol en cafeïne houdende
dranken, deze hebben een vocht afdrijvend effect.
Als u minder dan normaal plast of als uw urine donkerder
wordt, dan moet u meer drinken.
Tip 2
Denk aan uw huid wanneer u naar buiten gaat! Smeer de
onbedekte huid goed in met een zonnebrandmiddel met
hoge beschermingsfactor.
Tip 3 
Ga indien mogelijk alleen ‘s morgens naar buiten. Vermijd
als het erg warm is buiten te komen tussen 11.00 en
17.00 uur. Tijdens die uren verhoogt het ozongehalte en
de vervuilende deeltjes van uitlaatgassen maken de lucht
ongezond om in te ademen. Smog kan leiden tot
kortademigheid, hoofdpijn en irritatie aan luchtwegen en
ogen.
Tip 4 
Draag lichte, luchtige kleding, het liefst van katoen, linnen
of andere natuurlijke vezels. Bedek uw hoofd met een
zonnehoed of pet wanneer u naar buiten gaat. Vervang
een dekbed of deken door een laken.
Tip 5 
Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van
ontsteking.
Tip 6 
Blijf goed eten, eiwitrijk en met voldoende vitaminen, en
zorg voor voldoende zoutopname. Groenten en fruit zijn
aan te bevelen omdat deze een hoog percentage water
bevatten en een natuurlijke bron zijn van vitamines en
minerale zouten. Zorg voor goede koeling van
etenswaren en zorg voor goede hygiëne in de keuken; bij
hoge temperaturen bederft voedsel eerder, waardoor u
sneller diarree kunt krijgen en veel vocht kunt verliezen.
Tip 7 
Houd de warmte zoveel mogelijk buiten. Door
rechtstreekse zoninval te vermijden, zonnewering te
gebruiken en deuren en ramen overdag dicht te houden
en ’s avonds en ’s nachts maximaal te luchten.
Tip 8 
Als u het warm heeft, maak dan uw gezicht, hals, polsen
en benen nat en herhaal dit regelmatig. Een nat
washandje of ijszak werken ook verkoelend.
Tip 9 
Vermijd overmatige inspanningen en neem veel rust.
Tip 10 
Gebruik een ventilator of ga naar koele of air-conditioned
ruimtes. Gebruikt u een ventilator, plaats deze dan hoog
genoeg en let erop dat de luchtstroom niet direct op uw
lichaam is gericht. Let op te grote temperatuurverschillen



willen meedoen in de
samenleving. Daar kunnen
wij met elkaar voor zorgen.
De buitenwereld weet vaak
niet precies wat dementie
inhoudt en hoe om te gaan
met deze ziekte.”

GH700
De oude PillTime verbeterd,
in een nieuw jasje en met een
nieuwe naam.
Een vertrouwd medicijnalarm
met 7 alarmen en 7 vakken.
Door zijn bediening van de
doosjes speciaal ontwikkeld
voor mensen met de ziekte
van Parkinson. De dekseltjes
zijn makkelijk te schuiven met
één hand. Het is natuurlijk
ook voor iedereen geschikt
die een fijn en makkelijk
compact pillendoosje wenst.
De medicijndoos is voorzien
van een luid geluid-alarm
en/of een trilsignaal. De
alarmen die u wenst blijven
bewaard in het geheugen, en
hoeven dus slechts één maal
ingesteld te worden.
Het pillendoosje is los te
koppelen van het alarm. Het
alarm heeft een compact
formaat zodat de
medicijndoos gemakkelijk in
de broekzak of handtas past.

en tocht; deze kunnen verkoudheden veroorzaken.
Tip 11 
Woont u alleen, heeft u gezondheidsklachten en veel last
van de warmte, vraag uw buren of familieleden dan een
extra oogje in het zeil te houden of u regelmatig even te
bellen. Neem eventueel een abonnement op een
alarmeringssysteem.
Tip 12 
Wees alert op uzelf. Ga met gezondheidsklachten direct
naar de huisarts. Vraag uw huisarts ook om advies
wanneer u medicijnen gebruikt die vocht afdrijven

De Super 8
De populaire TT Super8
in een nieuw jasje.
Deze stevige Tabtime
super 8 pillendoos heeft
de mogelijkheid tot 8
dagelijkse alarmen. Het
doosje heeft 8 vakken
voor uw medicijnen. De
Tabtime Super 8 is heel
makkelijk in te stellen.
Ook zijn de alarmtijden
zeer eenvoudig te
veranderen. Als het
alarm afgaat, opent u het
pillendoosje heel
eenvoudig en houd het
alarm vanzelf op. Een
rood led lichtje bovenop
de pillendoos blijft
branden totdat de
medicijnen zijn
ingenomen. Het volume
van het alarm is in te
stellen op hard en zacht
(60 en 75 db). Daardoor
is deze pillendoos ook
zeer geschikt voor

Medcenter
Vergeet nooit meer om uw
medicijnen in te nemen
met de Medcenter
medicijnalarm met
maandlader.
Met 4 geluid alarmen per
dag . Met 31 genummerde
viervoudige
medicijndoosjes kunt u
voor een maand lang de
medicatie instellen! Voor
iedere dag van de maand
een ander doosje. 
Engelstalig.

Ook verkrijgbaar met
Sprekend medicijnalarm.
Uw eigen ingesproken
boodschap wordt
afgespeeld als alarm.
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Grote
kalenderklok
Om mensen met beginnende
dementie te helpen zijn deze
speciale klokken
ontwikkeld. Ook zeer geschikt
voor mensen met slechtzicht. 
Als extra en unieke
functie heeft deze klok maar
liefst tot 12 in te stellen
alarmtijden!
Ook een keuze uit 8
verschillende korte
boodschappen zoals “tijd voor
uw medicijnen, of hond uit
laten”  is mogelijk.
Het instellen van de
kalenderklok is ook erg
simpel met de bijgeleverde
afstandsbediening en een
overzichtelijk en makkelijk
keuzemenu.
Witte letters en zwarte
achtergrond in een hoog
contrast zorgen dat de tijd en
datum zelfs in de zon goed
leesbaar blijven.

mensen die slechthorend
zijn.

Cadex
Vibra+
Onze bekende Cadex
Vibra Plus
medicijnhorloge nu ook
met halskoord. Maximaal
8 onafhankelijke
alarmmeldingen per dag
met geluid en/of
trilfunctie. Een
hoogwaardig,
betrouwbaar en
gebruiksvriendelijk
medicijnhorloge.
Nieuwsgierig geworden?
Bekijk ons instructie
filmpje!
 
TIP.  Het kan zijn dat uw
zorgverzekeraar een
medicijnhorloge vergoed,
wanneer het door een
arts of specialist wordt
voorgeschreven of
geadviseerd. U kunt
wellicht informeren bij uw
zorgverzekeraar naar de
mogelijkheden.
 

 

Medicijndoos
& horloge
In de eerste plaats een
medicijndoosje met 4
vakken dat in een handig
klein tasje zit. Daardoor
zijn uw medicijnen
makkelijk mee te nemen.
Met de clip ook makkelijk
aan broek of tas te
hangen.
Op de tweede plaats een
horloge alarm wat u er op
tijd aan herinnert om uw
medicijnen in te nemen.
Met mogelijkheid tot 5
dagelijkse alarmen.

Het Medcenter horloge
heeft tevens een
stopwatch en een timer.
Dit horloge kan onder
andere worden gebruikt
voor hulp bij diabetes,
ADHD, Autisme,
zindelijkheidstraining of
medicijn inname. Het
duidelijke geluidalarm
helpt u eraan herinneren
om in actie te komen.
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Het horloge met tasje en
pillendoosje wegen samen
slechts 61 gram. Ook
heeft het horloge een
groot digitaal display, deze
geeft de dag – uren –
minuten – seconden en de
datum weer.
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