
                      Zelfstandiger met MyWepp! 
 

INFORMATIE? – VRIJBLIJVENDE DEMONSTRATIE OP JOUW LOCATIE AANVRAGEN? - BESTELLEN?  

Ga naar www.mywepp.nl, mail info@mywepp.nl of bel Pier Tholen: 06-54245221 
MyWepp – (dienst van Brevidius) - Wisselweg 33 - 1314 CB ALMERE - 0(031) 36 369 0 555 

Al duizenden mensen met een cognitieve beperking (bijvoorbeeld verstandelijke beperking, NAH, 

dementie) gebruiken MyWepp:   

- Naasten/bewoners/clienten functioneren zelfstandiger, want 

kunnen zelf informatie vinden: via eigen app op tablet/telefoon, 

beeldhorloge en in woongroep/dagbesteding  op een wandscherm. 

- Professionals komen beter aan hun kerntaken toe en beheren 

MyWepp veilig via hun eigen app,  

- Mantelzorgers kunnen betrokken zijn, waar ze ook zijn. 

 

Leuke en nuttige app op tablet, smartphone …  
- Clienten gebruiken hun MyWepp app voor hun agenda, medicatiebegeleiding, 

beeldbellen/appen en veilig internetten: Nieuws, weer, spelletjes, Youtube, 

Facebook en allerlei handige informatie/instructies. (Client intranet) 

- Begeleiders beheren met hun app de agenda’s, apps en beeldhorloges van 

individuele clienten. Plus de Nieuws- en Planborden plus diensten van hun groep. 

- Mantelzorgers kunnen via de app met hun verwant en professionals 

communiceren (Dossier). En de app of beeldhorloge op afstand beheren. 

Uitproberen? Ga naar www.mywepp.nl en kies Probeer gratis!  

 

Nieuws- en Planborden voor groepen 

Een interactief wandscherm kan zowel een Nieuwsbord  

als meerdere Planborden voor Wonen, Dagbesteding en 

Logeren weergeven: Groepsagenda, Dagplanning, Wie 

werkt wanneer, Maaltijden, Taken, Aan/afwezigheid. 

Die informatie kan ook via tablet, smartphone en beeld-  

horloge bekeken worden.  

 

Veelzijdig beeldhorloge …. 
Het horloge herinnert aan afspraken, taken, medicatie door te trillen, 

piepen, voorlezen en/of een foto/picto te laten zien. Iedere 

combinatie kan ingesteld worden.  

Als er een sim-kaart in zit (dus geen smartphone nodig!):  

- SOS knop: Druk op de rode knop en het horloge belt automatisch een 

professional of mantelzorger voor assistentie.  

- Telefoneren? Een foto-album toont de mensen die je kunt bellen! 

 

Prijzen (alle bedragen zijn INCLUSIEF 21% BTW):  
MyWepp Nieuws- en Planborden: Een groepsabonnement MyWepp kost € 960,- per jaar. Inclusief alle 

nieuws- en planborden en privé accounts voor clienten binnen de groep (< 16) en al hun begeleiders/ 

mantelzorgers. Eenmalige aanmaak, installatie en workshop kosten € 470,-. Levering apparatuur is mogelijk. 

MyWepp Personal app: Een prive abonnement kost € 6,50 per maand per client (Na eerste maand gratis 

proberen.) Inclusief accounts mantelzorger(s) en professionals. Aanmaakkosten zijn € 30,- 
MyWepp Guide: Beeldhorloge (waterdicht, obv de Watchi)  = € 399,- Eenmalig € 30,- ex verzendkosten. 

(Simkaart + abonnement data/bellen kan het beste zelf aangeschaft worden en is simpel zelf te installeren.) 

 

http://www.mywepp.nl/
mailto:info@mywepp.nl
http://www.mywepp.nl/

