over de uitgevers
De DAGinzicht agenda is een co-productie van
Stichting Doe Maar Zo! en SAAM Uitgeverij en wordt gemaakt
door het re-integratie bedrijf Paswerk Grafisch in Cruquius.
Stichting Doe Maar Zo! is opgericht door ouders van kinderen met
een beperking. De stichting ontwikkelde eerder een schoolagenda
voor kinderen met ernstige taal-spraakproblemen en/of autisme.
Vervolgens is DAGinzicht ontwikkeld, speciaal voor ouderen met
een geheugenprobleem. DAGinzicht is in 2010 genomineerd voor
de Nationale Zorgvernieuwingsprijs.
SAAM Uitgeverij publiceert boeken op het gebied van zorg, welzijn en onderswijs. SAAM wil vanuit een sterke maatschappelijke
betrokkenheid kennis en informatie delen. Het gaat hierbij om
boeken en publicaties die indringende onderwerpen aansnijden,
herkenbaarheid bieden, nieuwe inzichten aanreiken of gewoon
prachtig zijn om te lezen.
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dé dagagenda
voor mensen
met geheugenproblemen

waarom DAGinzicht?
Mensen met (beginnende) dementie, NAH of andere
geheugenproblemen hebben baat bij een dagstructuur. Structuur
biedt houvast en zorgt voor duidelijkheid en overzicht. Daarmee
ervaren zij rust en vertrouwen en kunnen zij de dag beter overzien.
DAGinzicht is speciaal ontwikkeld voor mensen met
geheugenproblemen als een eenvoudig hulpmiddel bij de
dagelijkse activiteiten. Deze prikkelarme dagagenda biedt door
de heldere kleuren, de dagindeling en minimale afleidingen, een
duidelijke structuur voor de gebruiker. De gebruiker kan zelf of met
hulp van een ander de agenda invullen.

voordelen DAGinzicht
prikkelarm, met minimale afleidingen. Zo gebruiken
we slechts één lettertype, geen plaatjes en geen
vermelding van feestdagen
herkenbaar: elke dag heeft een eigen kleur
overzichtelijk door dagindeling: ochtend, middag en
avond
leesbaar door lettergrootte en contrast speciaal
geschikt voor mensen met leesbril
datum in geschreven taal in plaats van cijfers
handzaam formaat en beschrijfbaar stevig papier
praktisch in gebruik door de stevige
uitvoering met metalen wire-o
optioneel: set met dertig veel voorkomende
pictogramstickers voor visueel ingestelde
mensen

wat vinden anderen van de agenda?
J. Dingemans, verpleegkundige: "Mijn cliënt heeft meer dan
genoeg aan vandaag. Met Daginzicht kreeg ze weer rust in haar
hoofd."
D. Sutorius, medewerkster thuiszorg: "Door met de agenda te
werken, zie ik dat het cliënten rust biedt. Niet alleen voor de
cliënt is het een praktisch hulpmiddel, maar als zorgverlener heb
ik ook baat bij het gebruik. Ik kan samen met de cliënt rustig de
dag doornemen."
E. Kuipers, ergotherapeut: "Het is tijdens behandelingen
gebleken dat cliënten echt houvast en structuur ondervinden
van deze agenda. De agenda om nooit te vergeten! Prachtige
en duidelijke pictogrammen.”
W. Versteeg, huisarts en deelnemer aan een gemeentelijk
project ouderenzorg: "Bij oudere, wat vergeetachtige patiënten
kan ik het gebruik van deze prikkelarme agenda aanraden, om
zo meer grip te krijgen op de dag."

