Met de braintrainer blijven bewoners hun
geheugen trainen

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om
zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, gekoppeld aan de ervaringen van
collega-zorgorganisaties, zijn ruim 150 technologische toepassingen geïnventariseerd. Technologische
toepassing #3 is de braintrainer van Zorgboog. Bekijk het actuele overzicht van technologische
toepassingen en ga zelf aan de slag op één van de onderwerpen.

Wat is de braintrainer en voor wie is deze bedoeld?
De braintrainer is een computer met verschillende geheugenspelletjes. Denk aan puzzels, memory,
muziekvragen en rebussen. Wij gebruiken het apparaat vooral individueel: bewoners bij wie de dementie nog
niet zo ver gevorderd is trainen elke dag op hun eigen niveau. De computer kan ook gebruikt worden door
meerdere bewoners tegelijk.

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie?
Bewoners gebruiken de braintrainer als spelletje en om hun geheugen te blijven trainen. Onze ervaring is dat

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/technologische-toepassing-braintrainer/

wanneer de computer klaarstaat, hij ook vaak wordt gebruikt.

Wat zijn de voordelen voor cliënt en medewerker?
Het apparaat is gebruiksvriendelijk, met een duidelijke omschrijving. De geluiden zijn vrolijk. Ook kun je het
apparaat persoonlijk maken met een individuele code. Dan kun je er bijvoorbeeld foto’s op zetten. Deze
functie gebruiken wij nog niet.

Zitten er ook nadelen aan de braintrainer?
Het apparaat is relatief zwaar en niet zo makkelijk te verplaatsen. Ook is hij niet draadloos en niet op iedere
plek in de ruimte veilig te gebruiken.

Hoe gebruiken jullie de braintrainer in de dagelijkse
zorgwerkzaamheden?
We bieden de braintrainer actief aan: hij staat altijd ‘aan’ op een tafel in de gemeenschappelijke ruimte.

Meer weten
Meer weten? Neem contact op met Elise van Zutphen, Verzorgende IG bij Zorgboog.
Bekijk ook de video over de inzet van de Braintrainer bij Zorggroep Solis

Bekijk het actuele overzicht van technologische toepassingen en ga zelf aan de slag op één van de
onderwerpen.
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