
Zelfstandig leven

“Alles wat je voor me 
doet, neem je me af”…
Quote van een 
beginnend 
dementerende man 



Ik ben een persoonlijke, virtuele

assistent. 

Praat tegen me en ik luister. 

Ik kan u herinneren, in contact 

brengen en vermaken. 

En een oogje in het zeil houden hoe 

het met u gaat.

Hoe kan ik u helpen?  

Hallo, ik ben Anne



Anne is heel gemakkelijk

in het gebruik – je hoeft

alleen maar te praten of  

op het scherm te tikken. 

Kennis van computers of 

het internet is niet nodig.  

Anne staat op een tablet, maar ze is geen computer!



Ze herinnert en biedt dagstructuur

Bevordert onafhankelijkheid, waardigheid, geeft overzicht en 

rust, stimuleert medicatietrouw en goed eten en drinken



Ze brengt in contact; met de buitenwereld en familie en vrienden

Het nieuws dat u interesseert, 

voorgelezen in uw tempo. 

Beeldbellen is met Anne heel scherp 

en heel gemakkelijk



Ze vermaakt, ontspant en stimuleert de hersens

Spelletjes zoals Memory, Patiencen en (persoonlijke) puzzels, van een foto 

van uw kleinkind bijvoorbeeld

Eigen foto’s en favoriete filmpjes. Bewaart herinneringen. 



Wie kan zij helpen? 

Iedereen die (soms) last 

heeft van zijn geheugen

en niet (meer) zo handig

is met computers. 

En mantelzorgers; 

meedenken en regelen

op afstand is met Anne 

stukken makkelijker!



Hoe helpt zij professionele
zorgverleners? 

Zet mensen in hun kracht

Mantelzorgers meer en
gemakkelijker betrokken

De Beeldbel module van 
hoge kwaliteit, met scherp
beeld, waar iedereen mee
kan werken



Via een beveiligde webpagina kan de mantelzorger Anne overal makkelijk 

aanpassen aan de gebruiker

Bijv. hoe hard of snel Anne moet 

praten. Moet ze gezellig kletsen of 

liever niet? 

Vanaf je eigen computer kan je 

gemakkelijk foto’s, video’s of YouTube 
filmpjes op Anne zetten.  



Via de webpagina kan je een agenda en apart de medicatie-

agenda invullen, of dit overlaten aan een zorgverlener. 

Heel gemakkelijk afspraken 

toevoegen in 1 stap.

Medicatie-notificaties kan je weken 

vooruit in 1 x invullen, zodat je het niet 

zelf vergeet.  



Wat maakt Anne bijzonder?

Ze is heel gebruikersvriendelijk, ze 

werkt met spraak, plaatjes en 

touchscreen

Ze is meer dan een stem, ze is een 

persoonlijke assistent met een 

gezicht

Ze analyseert data om iemands 

welzijn in de gaten te houden 

Ze beschermt data en privacy! 



We testen Anne met ouderen, maar 

ook met mensen met dementie of 

mentale beperkingen. Hier een

korte film (1,5 min.) hoe we dat

doen en hoe leuk mensen dat

vinden. 

Ellen Steenmeijer 06 82785654

Tot slot een filmpje




