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Wat moet ik doen?
Waarom?
Waar moet ik zijn
Wanneer moet ik het doen?
Hoe lang moet ik het doen?
Hoe moet ik het doen?
Wat gebeurt er nu?

Het hebben van een cognitieve beperking brengt 
in het dagelijks leven grote uitdagingen met 
zich mee. Hoe groot de uitdaging is, verschilt 
van persoon tot persoon, en is afhankelijk van 
de mate van beperking, en de fysieke en sociale 
omgeving. 

Hulpmiddelen van Abilia ondersteunen personen 
bij wie de cognitieve functies anders werken. 

Creëer voorspelbaarheid, duidelijkheid en 
structuur.

Een cognitieve beperking kan moeilijkheden 
opleveren bij het omgaan met de persoonlijke 
verzorging, daginvulling, werk of school en vrije tijd 
vanwege problemen met bijvoorbeeld:

• oriëntatie op tijd, plaats en persoon
• geheugen
• aandacht en concentratie
• logisch denken en probleemoplossing
•  verwerking en interpretatie van sensorische 

indrukken
• perceptie
• spraak en taal
•  begrip van geschreven tekst en maken van 

berekeningen
• emoties en stemmingen

Door cognitieve ondersteuning in de vorm van 
aanpassing in de fysieke omgeving, het ondersteunen 
van mensen, het gebruik van strategieën en met 
technologie, kan een individu beter functioneren.

myAbilia is een webservice voor HandiCalendar, 
MEMOplanner en GEWA Connect (zie de product
folders). 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.

myAbiliA    
hulpmiddelen voor het verwerken van tijd  

bluetooth

internet
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Bovendien wordt een backup van het apparaat 
opgeslagen in myAbilia, wat betekent dat u eenvoudig 
toegang hebt tot alle instellingen en gegevens als u 
uw telefoon of tablet verliest. 

Voordelen Voor de gebruiker:

• Groter gevoel van controle
• Minder afhankelijkheid van anderen
• Groter zelfvertrouwen
• Minder last van stress en angst
• Maakt onafhankelijkheid mogelijk
•  Maakt deelname aan dagelijkse activiteiten, werk 

of school mogelijk

Onafhankelijk
De gebruiker hoeft zijn / haar hulpmiddel niet te 
kunnen beheren. Een mantelzorger of begeleider 
kan de activiteiten invullen en indien nodig op 
afstand activiteiten wijzigen. De gebruiker kan meer 
onafhankelijkheid krijgen.

Integer
De gebruiker kan zijn / haar mobiel voor zichzelf 
houden. De begeleider gaat naar de webapplicatie 
om de kalender en taken te beheren.

Veilig
Als het apparaat valt, heeft de gebruiker een backup 
van zijn apparaat op myAbilia.

Voordelen Voor de ouder / docent 
/ mAntelzorger / Verzorger:

• Minder monitoring en opvolging nodig
•  Kleinere behoefte aan persoonlijke assistentie
•  Minder stress en gemoedsrust, betere 

werkomgeving
•  Kan personeel en middelen toewijzen aan andere 

delen van de organisatie

Tijdbesparing 
U kunt de kalender en en het herinneringen op afstand 
beheren, zittend achter uw eigen computer. Bij het 
wisselen van mobiel toestel wordt alle informatie via 
myAbilia naar een nieuw toestel overgedragen.

Flexibiliteit
Ook als u normaal gesproken samen met de gebruiker 
afspraken of activiteiten in zijn apparaat toevoegt, 
kunt u, als dat nodig is, deze op afstand toevoegen.

In instellingen / op woongroepen
In instellingen voor ouderen en mensen met een 
beperking is het creëren van een rustige en veilige 
omgeving belangrijk voor zowel bewoners als 
personeel. Een goede sfeer maakt het eenvoudiger 
voor zorgverleners om zich te concentreren op hun 
eigenlijke taken en het verbeteren van het zorgniveau.

Onafhankelijk onderzoek toont aan dat cognitieve 
hulpmiddelen meer eigen regie geven door:
•  de onafhankelijkheid te verhogen, en het 

vermogen om activiteiten te beginnen, uit te 
voeren en te voltooien, te verbeteren;

•  routines te verbeteren door een overzicht van de 
dag te geven, zowel voor de gebruiker als voor 
familieleden;

•  stress te verminderen en het welzijn van de 
bewoners te vergroten;

•  het geheugen en het vermogen om te 
socialiseren te verbeteren, door stress te 
verminderen;

•  de communicatie tussen familieleden, 
medewerkers en gebruikers te vereenvoudigen 
en tegelijkertijd de onderlinge relatie te 
verbeteren.

Op school
Omdat leerlingen vaak onrustig en snel afgeleid zijn, 
kan het een uitdaging zijn een omgeving te creëren 
waarin u hen kunt helpen zich te concentreren op de 
taken die moeten worden uitgevoerd.



000404 • 002

Met de cognitieve hulpmiddelen van Abilia helpen we 
schoolprofessionals:

• hun werk met studenten te verbeteren;
• hun relaties met ouders te verbeteren;
• conflicten in de klas te beperken;
• hoger onderwijsresultaten te bereiken.

Op de werkplek
Van werkgevers wordt verwacht dat ze mogelijkheden 
bieden voor werknemers met een beperking. Diversiteit 
en inclusie zijn steeds meer een basiswaarde voor 
de werkvloer. Bedrijven streven er naar een betere 
en stimulerender werkomgeving te bieden, zodat ook 
mensen die tot nu toe een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben, kans krijgen hun nietgerealiseerd potentieel 
en andere ervaringen in te zetten als werknemer.

Met de cognitieve hulpmiddelen van Abilia, 
ondersteunen we bedrijven bij het creëren van een 
gevarieerde werkplek, maar ook

• toegang tot nieuwe competenties creëren;
•  mensen met een beperking op een efficiënte 

manier integreren;
•  de werkomgeving voor alle partijen verbeteren: 

werknemers, collega’s en managers;
•  kostenefficiëntie vergroten door het reële 

potentieel van een medewerker af te stemmen op 
de juiste taken.

hulpmiddelen Voor 
tijdmAnAgement, plAnning en 
structuur

Abilia biedt een reeks producten die kunnen 
helpen bij het geven van grip op de tijd.

Er zijn hulpmiddelen die aangeven wanneer u moet 
beginnen aan (of hoeveel tijd u nog heeft voor) een 
activiteit, tot oplossingen die u helpen een overzicht te 
krijgen en structuur in uw dagelijks leven te creëren. 

Voor meer informatie over de individuele producten, 
kijk op onze website en/of in de productfolders.

Tijd perceptie
tijdsbesef
• MEMO Timer

Tijd oriëntatie
dag en tijd
• MEMOday

• Cary Base
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Tijdmanagement
dagstructuur
dag en tijd
tijdsbesef
• MEMO Dayboard

Tijdmanagement
terug in de tijd kijken
vooruit in de tijd kijken
dagstructuur
dag en tijd
tijdsbesef
• MEMOplanner
• HandiCalendar 

oVerzicht producten AbiliA cognitie

tijd energie proces

product tijd 
perceptie

tijd 
oriëntatie

tijd 
management

energie 
en starten

attentie betere proces 
ondersteuning*

HandiCalendar x x x x x

MEMOplanner x x x x x x

MEMO Dayboard x x x x

MEMOday x

Cary Base x x x

MEMO Timer x

* intellect, abstractie, geheugen, taal, calculatie, organisatie en planning, cognitieve flexibiliteit

!!!!  Verstrekking door zorgVerzekeraars mogelijk  !!!!


