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Cognitie

MEMOplanner

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 
duidelijke herinneringen en helpt u met takenlijstjes. Maakt gebruik van myAbilia.

Product inc BTW Productcode
MEMOplanner Large, 24”, NL €  2.539,81 4628-80

myAbilia

myAbilia is een webservice voor HandiCalendar, MEMOplanner.
Via myAbilia kan de gebruiker of een begeleider op afstand configuraties en aanpassingen op het apparaat uitvoeren. 
Een begeleider kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden rond de kalender en activiteiten, controleren of activiteiten zijn 
afgevinkt en afbeeldingen aanpassen. 

HandiCalendar

HandiCalendar is een planninghulpmiddel. Het helpt u te weten wat er moet gebeuren en 
zorgt ervoor dat u aan de slag kunt. Het zelfstandig kunnen uitvoeren van verschillende 
activiteiten leidt vaak tot een groter gevoel van zelfvertrouwen. Maakt gebruik van 
myAbilia. Het is mogelijk de licentie per maand te betalen.

Product inc BTW Productcode
HandiCalendar, eenmalig, 5 jaar licentie €      878,13 7063-86

HandiCalendar, eenmalig, 1 jaar licentie €      267,49 7063-85

Product inc BTW Productcode
myAbilia 1-10 gebruikers op aanvraag

myAbilia 10 + gebruikers op aanvraag
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Verkoopvoorwaarden
Op uw bestellingen zijn de algemene voorwaarden van QuoVadis Nederland van toepassing, zoals zijn vermeld op de 
website www.qvn.nl.

* Onder voorbehoud van miscalculatie en koerswijzigingen

MEMO Timer

MEMO Timer geeft de tijd weer als LED’s die uitgaan naarmate de tijd verstrijkt. Wanneer 
de timer is afgelopen, knipperen de display-LED’s; dit kan gecombineerd worden met een 
gaan met een hoorbaar signaal of een voelbare triloptie.
MEMO Timer is waterdicht, dus het kan in de badkamer of buiten worden gebruikt, 
ongeacht het weer.

Product inc BTW Productcode
MEMO Timer 8 minuten €      158,06 5001-50

MEMO Timer 20 minuten €      158,06 5001-55

MEMO Timer 60 minuten €      158,06 5001-60  ACHM-CL 800

MEMO Timer 80 minuten €      158,06 5001-65

MEMOday

Sommige mensen kunnen om verschillende redenen moeite hebben het tijdstip van 
de dag bij te houden. Dit kan stress en angst veroorzaken, zowel voor de persoon met 
geheugenproblemen als voor zijn dierbaren.
De MEMOday maakt het eenvoudiger om grip op de tijden van de dag te krijgen, waardoor 
u meer controle en onafhankelijkheid heeft.

Product inc BTW Productcode
MEMOday €      299,91 5082-70

MEMO Dayboard

MEMO Dayboard is een planbord dat op een concrete manier de tijd toont en duidelijk 
maakt hoe lang het nog duurt tot de volgende activiteit / taak. Een verlichte balk, met een 
lichtpunt die ieder kwartier uit gaat, of een dalend lichtpunt, zorgt ervoor dat de gebruiker 
gemakkelijk kan zien hoeveel van de dag voorbij is.

Product inc BTW Productcode
MEMO Dayboard, 12 uurs versie, exc. standaard €      878,13 5088-20

MEMO Dayboard, 24 uurs versie, exc. standaard €      878,13 5088-25

Magnetische strips 12 uur op aanvraag 5087-89

Magnetische strips 24 uur op aanvraag 5087-88

Penhouder op aanvraag 5087-95

Standaard voor MEMO Dayboard op aanvraag   5007-60

Cognitie - stand alone
Onderstaande hulpmiddelen stimuleren bij het creëren van overzicht en structuur in uw dagelijks leven. Ze geven aan 
wanneer u met een activiteit moet beginnen of hoeveel tijd u er nog voor heeft.


