Don't Forget It..!
U kent het misschien wel. Uw vader of moeder heeft een afspraak of zich verheugd op een dagje uit en
dan blijkt achteraf dat hij of zij de afspraak of het uitje gewoon vergeten was. En dat ondanks de
papiertjes en briefjes die overal liggen om hem of haar te helpen herinneren aan die afspraak of
bezigheid.
Dat hoeft niet meer te gebeuren met een eenvoudig systeem. Met behulp van een digitaal fotolijstje dat
of via een draadloos netwerk kan worden bereikt of via het mobiele telefonienet en internet wordt de
vergeetachtige iedere dag aan zijn of haar afspraken voor die dag en bijvoorbeeld de komende dagen
herinnerd.
Via de website www.dontforgetit.eu krijgen de persoon of personen die de zorg dragen voor de
vergeetachtige, toegang tot zijn of haar agenda. In deze agenda kunnen de volgende gegevens voor de
vergeetachtige worden ingevuld.
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Datum
Tijd
De afspraak
Lokatie
Aanvullende informatie
Logo of foto

Deze gegevens worden op de digitale fotolijst gepresenteerd in de meest simpele vorm. Wel draagt ons
systeem er zorg voor dat afspraken die op de actuele dag of een of twee dagen later plaatsvinden,
worden voorzien van de tekst 'Vandaag', 'Morgen' of 'Overmorgen', omdat gebleken is deze aanvullende
informatie absoluut nodig is. Daarnaast verschijnt er ook een zogenaamde dagteller in beeld die aangeeft
hoeveel dagen het nog duurt voor een bepaalde afspraak. De hierboven genoemde 'aanvullende
informatie' wordt weergegeven op de dag van de afspraak in plaats van de dagteller.
Alleen de afspraken voor een vooraf ingestelde periode
worden getoond. Normaliter worden afspraken
gedurende die periode getoond, maar men kan ook per
individuele afspraak aangeven hoe lang van te voren
die zichtbaar moet worden.
Naast de afspraken kan op het digitale fotolijstje van
Don't Forget It..! de huidige datum worden getoond in
de vorm als hiernaast en in een ander plaatje de tijd
worden weergegeven. Dit laatste kan zowel in digitale
vorm als tekstueel.

Om meer nadruk te leggen op de eerstvolgende
afspraak is het mogelijk om gedurende een
vooraf in te stellen tijd, alleen deze afspraak te
tonen en pas wanneer de afspraak verlopen is,
weer door te gaan met de overige afspraken.
Via de agenda is het ook mogelijk terugkerende
afspraken in te voeren en kunnen conflicterende
afspraken, als meerdere personen de agenda
van de vergeetachtige beheren, worden
voorkomen. Evenzo kunnen afspraken die niet
doorgaan eenvoudig worden verwijderd via
hetzelfde invulscherm.

Na registratie van de gegevens en het
aangaan van de overeenkomst, kan de
zorgverlener zelf een digitale fotolijst
aanschaffen die met het systeem werkt of
wordt een fotolijst geleverd en krijgt de
zorgdrager de inloggegevens voor het systeem.
Aangezien de periode waarvoor dit systeem
van nut kan zijn mogelijk voor een beperkte
periode is, wordt de overeenkomst in eerste
instantie voor een periode van zes
maanden afgesloten en automatisch per
maand verlengd, met een opzegtermijn van
een maand. Ook kan het systeem worden
gehuurd.

De eenvoud van het systeem zit hem in de eenvoud voor de vergeetachtige, die niets anders hoeft te
doen dan een paar keer per dag naar het schermpje te kijken. Dat kan aan de keukentafel of op een
andere plaats waar hij of zij regelmatig zit.
Voor de zorgdrager, de familie of iemand in een
verzorgingstehuis, is het ook simpel. Per afspraak
eenmalig een eenvoudig invulscherm invullen.
Consequent gebruik van het systeem door de
zorgdragende(n) is belangrijk: alleen dan kan de
vergeetachtige vertrouwen op het digitale fotolijstje van
Don't Forget It..!
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