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Alles Zelf    https://www.alleszelf.nl  

Met o.a. maaltijdservice https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-

ouderen/maaltijd-voorziening/maaltijdservicenl  

 

Odensehuis Hoeksche Waard:  http://odensehuishw.nl 

 

Odensehuizen landelijk platform: http://odensehuizen.nl 

 

Dementie.nl:    https://dementie.nl/dagbesteding/tijdelijke-opvang-respijtzorg-regelen 

 

Dementie winkel:   http://www.dementie-winkel.nl  

Deze unieke winkel maakt het mogelijk om de leefwereld van mensen met 

dementie op een leuke en praktische manier aan te passen én meer kennis en 

begrip te ontwikkelen voor de aandoening. 

 

Verlies en rouw begeleiding:  http://www.praktijk-doorleven.nl 

 

https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/verlies-rouw/ 
      

 

Fotofabriek:    https://www.fotofabriek.nl/levensboek-maken 

 

Handen in huis:    https://www.handeninhuis.nl 

Een landelijke organisatie, ook in de Hoeksche Waard. 

 

Respijtzorg Maison Patrick  http://www.maison-patrick.nl 

 

 

Samen Dementievriendelijk:  https://samendementievriendelijk.nl 

 

Stichting Alzheimer Nederland:  https://www.alzheimer-nederland.nl 

Veel informatie over alles wat met dementie te maken heeft. 
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   http://regenboogklankschalen.nl/   email: info@regeboogklankschalen.nl  

 

http://regenboogklankschalen.nl/
mailto:info@regeboogklankschalen.nl
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beterthuismetdementie@laurens.nl    http://beterthuismetdementie.laurens.nl/  

mailto:beterthuismetdementie@laurens.nl
http://beterthuismetdementie.laurens.nl/
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Nieuwe post op Over dementie  
 

 

Zorg plannen en informatie delen 

Door Anniek Kramer, Menskapitaal  

 

Je partner of ouder is ziek en je deelt de zorg met een aantal naasten. Hoe doe je dat zonder steeds met elkaar te 

bellen of te mailen? Er zijn een aantal apps op de markt die je daarbij kunnen helpen.  

Hoe zijn deze apps te gebruiken? Ze omvatten meestal een aantal functies, zoals: 

 het uitnodigen van leden die toegang krijgen tot informatie. 

 het delen van een agenda, waardoor iedereen inzicht heeft in wat er wanneer gedaan wordt en nodig is. 

 het kunnen vragen van hulp in de agenda (aan bepaalde groep mensen of aan alle leden) en die leden 

kunnen zich dan aanmelden. 

 het plaatsen van berichten, waardoor iedereen op de hoogte gehouden wordt van wat je gedaan hebt of 

hoe het gaat met iemand. Meestal kun je dan ook reageren op de berichten. 

 foto-album waarin je foto's kunt delen. 

 chatten 

 etc. 

Ik stuitte bijvoorbeeld op sharecare. Hoe werkt dat? Ik heb de app gedownload op mijn telefoon, maar je kunt ook 

via de computer inloggen of je gaat naar de site. Je meld je aan door wat gegevens in te vullen, vult je mailadres in 

en kiest een wachtwoord. Dan heb je een maand lang gratis toegang tot de app, waarvan je de basisversie gratis 

kunt blijven gebruiken. Een premium versie kost rond de 70 euro per jaar. 

 

https://dementienl.wordpress.com/2018/03/18/zorg-plannen-en-informatie-delen/
https://dementienl.wordpress.com/author/menskapitaal/
https://zorgsite.nl/
https://dementienl.wordpress.com/author/menskapitaal/
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Het gebruik is simpel, je kunt heel makkelijk taken in de agenda zetten, mensen uitnodigen en berichten plaatsen. 

Ook foto's toevoegen is mogelijk. 

Maar er zijn natuurlijk nog meer apps beschikbaar. Een overzicht van de apps die op de markt zijn is hier te vinden. 

Rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie geef ik workshops voor familie, 

verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl 

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te 

genieten‘, samen met Marcelle Mulder. 

 

Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in. 

Anniek Kramer, Menskapitaal | 18 maart 2018 om 11:00 | Tags: app, dementie, zorg, zorggever | 

Categorieën:Alzheimer, app, Dementie, domotica, familieparticipatie, mantelzorg, Zorg verlenen, zorggevers | URL: 

https://wp.me/p50NjR-1F6  

Reageren    Bekijk alle reacties 
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