Rememberz is een organisa e die concepten ontwikkelt en
realiseert om zintuigen te prikkelen om te komen tot een
totaalbeleving. Deze concepten kunnen zowel worden toegepast
in de zorgsector als in de leisure-markt
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Comfort●Room

Toelich ng Comfort●Room

Hoe worden onze zintuigen geprikkeld?

De Comfort●Room is een ruimte waarin de cliënt tot rust komt, door het werken
met prikkels op basis van het levensboek van de cliënt. Door de juiste
zintuigprikkeling kunnen we gedragsproblemen verminderen en isola e
voorkomen.

Door middel van onzichtbare en innova eve techniek, kan in de
Comfort●Room een sfeer gecreëerd worden waar cliënten tot rust kunnen
komen. De zintuigen kunnen per cliënt op juiste manier geprikkeld worden
(op maat gebaseerd op de gegevens uit het Levens●Boek) middels de
volgende items:










Toegevoegde waarde van de Comfort●Room
sfeer creëren waarbij de cliënt zich pre g voelt en rus g wordt
gedragsproblemen en daarmee ook isola e van cliënt voorkomen
ontlas ng verzorgend en verplegend personeel
toegevoegde waarde hersenac viteit cliënt (reac vering)
ﬁjner bezoekmoment creëren voor naasten met cliënt met demen e.








Kleurtherapie/verlich ng: favoriete kleur instellingen in
plafondverlich ng voor totale persoonlijke sfeerbepaling. Daarnaast nog
de instelling van sfeerverlich ng
Geurtherapie: Geur is niet te onderscha en, dit zintuig is als enige direct
verbonden met ons Limbisch systeem in onze hersenen waardoor
emo es, gevoelens en herinneringen aangestuurd worden. Bij mensen
met demen e is bekend dat geur een van de zintuigen is die het langst
intact blij in de hersenen.
Herkenbare muziek of achtergrondgeluiden
Film door middel van een persoonlijke ﬁlmdatabase
Uitzicht door middel van algemene of persoonlijke fotodatabase,
bijvoorbeeld zeezicht, bos, duinen, stadsgezicht, industrie, uitzicht
ouderlijk huis, etc.
Fotoboek (op scherm) wisselende foto's aangeleverd door naasten als
slideshow of samen bladeren uit persoonlijke foto database.
Geheugenkluis regelt vrijgave persoonlijke items bij aanmelding cliënt.
De juiste geheugenkluis opent indien de cliënt is geïden ﬁceerd,
waardoor zijn/haar geheugenkoﬀer uit deze speciﬁeke kluis kan worden
gehaald.

