
Voorburg, 14 november 2014

"Ontdek hoe ouderen dmv de Moodyman betrokken kunnen worden bij de digitalecommunicatie van nu, zonder dat daarvoor kennis van computers

nodig is. De Moodyman staat op de INNOVent innovatiemarkt, een evenement dat volledig in het teken staat van innovatie en ontwikkeling

binnen zorg en welzijn."

Ouderen en minder validen mensen die nog zelfstandig wonen en hulp krijgen van 1e lijns werkers (wijkverpleegkundige, thuiszorg, mantelzorger, buddy netwerk)

kunnen zeer laagdrempelig deelnemen aan moderne communicatie zoals bijvoorbeeld het ontvangen van berichten van zorgverleners, vrienden, familie, en kinderen.

Oudere hulpbehoefende mensen zitten vaak thuis te wachten op de de wijkverpleegkundige, mantelzorger, thuiszorg of buddy en vragen zich af waar die blijft. Deze

mensen voelen zich vaak onzeker, angstig en onrustig. Ze hebben een gevoel van afhankelijkheid en kunnen zelf niet de regie in handen nemen en ook geen hulp

inroepen omdat deze ouderen de gangbare (social) media apparatuur niet kunnen bedienen. Zij voelen zich vaak eenzaam en somber en blijven daarom de hele dag

passief wachten op de hulpverlener. Een berichtje van de Moodyman laat de ouderen weer genieten van de dag. Na een berichtje van de Moodyman leeft de oudere

weer helemaal op, loopt wat heen en weer ter voorbereiding op de komst van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige. Zij zet indien ze dit kan alvast koffie. Het

ontvangen van de moodicon heeft een dermate positief effect op haar stemming dat zij het komende uur zin heeft om activiteiten te doen, wat te rommelen in huis en

uit haar stoel te komen. Tevens kan de Moodyman de leefomgeving van ouderen en minder validen mensen bewaken. Hiervoor kan de Moodyman met allerlei

sensoren worden uitgerust zoals temperatuur-, gas-, rook-, bewegingssensoren etc. en de meldingen versturen naar familie of belanghebbenden. 

Doelgroep: bejaarden en gehandicapten, mensen met een visuele, auditieve en cognitieve beperking in een zorginstelling, verpleegtehuizen, bejaardenhuizen,

begeleide woonvormen, zelfstandig wonende mindervaliden of bejaarden. 
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"Met de Moodyman laat ik de cliënt 
altijd weten wanneer ik kom. Zo voel ik mij

minder gestrest in mijn drukke en
verantwoordelijke werk en geef ik mijn

cliënten een gevoel van geruststelling.“ 

De zorgverlener

“De Moodyman laat altijd weten welke zorgverlener
wanneer komt. Zo vergeet ik het nooit en weet ik

altijd wie er voor mijn deur staat. Ook mijn
kinderen, die het druk hebben, blijven automatisch
op de hoogte over wie er bij mij langs komt! Door

de gezellige sfeerverlichting voel ik mij in mijn huis
veilig. En mijn kleinkinderen vinden het leuk om

zelf moodicons te maken en naar mij te versturen.
Zo weet ik altijd waar ze mee bezig zijn.“ 

De zorgcliënt

“De Moodyman laat altijd weten welke
zorgverlener wanneer bij mijn moeder
langskomt. Zo ben ik altijd up-to-date
geïnformeerd over de status van de

1e lijns hulpverlening van mijn
moeder op de momenten dat ik zelf

die hulp niet kan bieden." 

Betrokken familieleden

Contact
Open Design Aanpak BV
Ir. Drs. Hans Kamphuis
hans@opendesignaanpak.nl
06 51 44 51 07

Drs. Ing. Frits Smit
frits@fritsnet.com
06 26 250 781

Wanneer
Donderdag 27 november
14.30 tot 17.30 uur 

Waar
INNOVent innovatiemarkt
Move your skills (ROC Leiden)
Bètaplein 18, 2301 GD Leiden

Plattegrond
Hier vindt u de lokatie van de
Moodyman Care stand op de
beursvloer. 

Download
Moodyman Care folder
Moodyman Care storyboard

Platform support

http://www.care2care.nl/Care2Care/Content/CARE2CARE/ACTIVITEITEN/Innovatie1/INNOvent/
http://opendesignaanpak.nl/

