
Ondersteuning bij de mantelzorg 

voor mensen met dementie

Bent u of kent u iemand die zorgt voor een 

ander?

Veel mantelzorgers voelen zich beperkt in hun eigen 

doen en laten. Wij hopen hierbij 

Wilt u wel eens van huis, maar laat u uw 

partner met dementie liever niet alleen? 

Wanneer u wat tijd voor uzelf nodig heeft, houden Wanneer u wat tijd voor uzelf nodig heeft, houden 

wij een oogje in het zeil zodat u met een gerust hart 

op pad kunt.

Ons doel is om zowel u als de persoon met dementie 

een stukje vrijheid en zelfstandigheid terug te geven. 

Elsdon Health b.v.

Smartwear for Smartcare

Ondersteuning bij de mantelzorg 

voor mensen met dementie

Bent u of kent u iemand die zorgt voor een 

voelen zich beperkt in hun eigen 

hierbij te kunnen helpen!

Wilt u wel eens van huis, maar laat u uw 

partner met dementie liever niet alleen? 

Wanneer u wat tijd voor uzelf nodig heeft, houden Wanneer u wat tijd voor uzelf nodig heeft, houden 

wij een oogje in het zeil zodat u met een gerust hart 

Ons doel is om zowel u als de persoon met dementie 

een stukje vrijheid en zelfstandigheid terug te geven. 

Smartcare



Wie zijn wij?

Elsdon Health is een klein bedrijf in Groningen. We 

zetten ons in om de zorg makkelijker te maken met 

nieuwe technologie.

Wat bieden wij?

Deze dienst, Care2Wear, werkt met een ‘slimme bril’. 

In deze bril zit technologie waarmee we, op de 

afgesproken tijdstippen, kunnen praten met degene 

die de bril draagt, als door een telefoon. 

Daarnaast zit er een klein cameraatje in de 

waardoor wij op afstand zien wat de 

ook ziet. 

Waar diegene maar is, binnen of buiten, er kan altijd Waar diegene maar is, binnen of buiten, er kan altijd 

iemand meekijken! 

U hoeft zelf niets te bedienen. Wij zorgen voor de 

techniek.
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Voor wie is dit bedoeld?

Care2Wear is geschikt voor thuiswonende mensen 

met een (beginnende) dementie 

mantelzorger. 

Het maakt niet uit of de persoon met dementie wel 

of niet brildragend is. 

Hoe werken we?

Als het jullie wat lijkt, komen we eerst langs om 

kennis te maken. Jullie kunnen de bril uitproberen 

en ervaren of het prettig is. Als u er vertrouwen in 

heeft, komen we nog een keer oefenen. Als u er 

klaar voor bent, gaan we beginnen. U geeft aan 

wanneer u wilt dat wij de dienst inzetten.

Twijfelt u?

Het is volledig vrijblijvend. Kennismaken en 

proberen kan altijd. Wilt u toch niet, stoppen we 

meteen. Het is gratis en u zit nooit ergens aan vast.

Heeft u interesse in deze ondersteuning of wilt u 

meer informatie? Bel dan naar Laurien Disseldorp 

op: 06-3374 0451. U kunt haar ook e

Lauriendisseldorp@gmail.com
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Hoe kan dit gratis zijn?

We hebben subsidie gekregen om deze dienst te 

ontwikkelen. De techniek werkt en nu hebben we 

uw gebruikservaringen nodig. 

We willen weten of ú het prettig vindt als wij een 

oogje in het zeil houden via de bril. Uw ervaringen 

zijn voor ons waardevol en van groot belang voor 

verdere ontwikkeling. 

Daarom zou het super zijn als u wilt meedoen!

Wij helpen u en u helpt ons ook.

Heeft u interesse in deze ondersteuning of wilt u 

meer informatie? Bel dan naar Laurien 

Disseldorp op: 06-3374 0451.

mailen: Lauriendisseldorp

Neem ook gerust contact

- u andere mogelijkheden

-mantelzorger bent van iemand

heeft, maar er wel baat bij

- u geen mantelzorger bent,

wilt helpen met uw mening

Elsdon Health b.v.
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