
Rust en vertrouwen 
met Nedap Luna



‘Wie komt er vandaag?’ ‘Waar eet ik?’, zie je jouw naaste 
familielid of vriend met beginnende dementie ook elke 
tien minuten in de agenda kijken? En voel je de onrust? Als 
mantelzorger herken je dit waarschijnlijk. Voor mensen met 
beginnende dementie kan de invulling van de dag voor veel 
afhankelijkheid zorgen. Het maakt onzeker. 

Om deze reden heeft de zorginstelling van jouw naaste, voor 
wie je zorgt, ervoor gekozen om Nedap Luna in te zetten. 
Nedap Luna neemt dit angstige gevoel van mensen in begin- 
en middenfase van dementie weg, door simpelweg te tonen 
welke dag het is en wat er op de planning staat. 

Naast een positief effect op de zelfredzaamheid van je naaste, 
zijn de momenten dat jij er bent, waardevoller. Je bent minder 
tijd kwijt aan het geruststellen of herhalen van afspraken, en 
kunt je daardoor focussen op een fijn en gezellig bezoek.



Nedap Luna 
Nedap Luna is een product van Nedap Healthcare. Door 
samen te werken met dementie-experts (ergotherapeuten en 
casemanagers), mensen met dementie en hun naasten is een 
vriendelijk, stabiel en vooral eenvoudig hulpmiddel ontstaan. 
Nedap Luna biedt mensen met dementie houvast, en levert 
daardoor een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven.
 

Hoe werkt het?
Nedap Luna koppelt met de persoonlijke 
gezondheidsomgeving ‘Caren’. Dit betekent dat de activiteiten 
en professionele zorgmomenten, die jij of de zorg in de 
agenda van Caren inplannen, automatisch en op het juiste 
moment verschijnen op Nedap Luna. 

Aan de slag met Nedap Luna?
Omdat de zorginstelling van jouw naaste werkt met Nedap 
Luna, kun je voor vragen terecht bij jouw contactpersoon 
binnen de instelling. Mocht je meer informatie willen over 
Nedap Luna, ga dan naar www.nedap-luna.com.

De huisarts heeft de indicatie voor wat betreft de periode 
van thuis wonen voor mijn vader bijgesteld naar boven, 
omdat hij zichzelf beter kan redden, sinds dat hij Nedap 
Luna is gaan gebruiken.

“
- Dochter van man met dementie



Eenvoudig
Nedap Luna is een goed leesbaar scherm, zonder 
knoppen. Het eenvoudige design past in elk 
interieur. De cliënt hoeft er enkel op te kijken. 
Het accepteren van deze eHealth-oplossing loopt 
daardoor soepel. De installatie en het beheer gaan 
gemakkelijk via Caren. 

Slim
Nedap Luna is altijd verbonden met het internet, 
zonder Wi-Fi nodig te hebben. Dankzij de koppeling 
met Caren is de dagplanning die getoond wordt, 
altijd actueel.

Persoonlijk
Nedap Luna biedt verschillende opties om Luna 
naar eigen wens te personaliseren. Denk aan de 
weergave of lettergrootte die ingesteld kan worden 
op de wensen van de cliënt, en passend bij de fase 
van dementie. 

Veilig
Nedap Luna voldoet aan alle veiligheidsnormen- en 
eisen die de Nederlandse wet voorschrijft. 

Kijk voor meer informatie op
www.nedap-luna.com 


