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BBrain is marktleider op het gebied van kalenderklokken 
voor senioren. De klokken zijn in samenwerking met profes-
sionals ontwikkeld, speciaal voor een oudere doelgroep. 
Kenmerkend voor de BBrain is het gebruiksgemak en de 
mogelijkheid de klok mee te laten veranderen met de 
behoeftes van de gebruiker.

U kunt als familielid, mantelzorger of vriend(in) op afstand 
bijdragen aan meer structuur en zekerheid. De BBrain biedt 
tal van mogelijkheden, zoals het sturen van herinneringen, 
foto’s en het toevoegen van agendapunten. Zo draagt de 
BBrain bij aan:

Dagelijkse planning 
& structuur

Contact 
& verbinding

Ondersteuning bij
afgenomen tijdsbesef

Het vergroten van
de zelfredzaamheid

Het verminderen
van eenzaamheid
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De BBrain kalenderklokken beschikken over een 
aantal handige functies. Deze functies hebben 
allemaal als doel het leven van de gebruiker te 
vergemakkelijken. Breng generaties nader tot elkaar 
met de handige berichten- en fotofunctie en zorg 
voor meer grip op het dagelijkse leven met de 
agendafunctie.

Duidelijke tijdsaanduiding
Zorg voor een beter tijdsbesef met de BBrain. De klok 
laat duidelijk de tijd, datum en het dagdeel zien. Met 
een blik op de klok weet de gebruiker hoe laat het is, 
welke dag het is en of het ochtend, middag of avond 
is. Dit zorgt voor meer zekerheid en zelfvertrouwen.

Agendafunctie 
Familie, vrienden en verzorgers kunnen eenvoudig via 
een app op hun telefoon of computer een afspraak of 
herinnering naar de klok sturen. Zo wordt nooit meer 
een afspraak vergeten!

Berichtenfunctie
Dankzij de berichtenfunctie kunnen familie, vrienden 
en verzorgers een snelle reminder of een leuk bericht 
naar de klok sturen. Herinner de gebruiker bijvoor-
beeld aan medicijninname of een afspraak. Wanneer 
de gebruiker het bericht ontvangt, wordt deze ook 
direct hardop uitgesproken. 

Fotofunctie
Deel alle mooie momenten via de BBrain. Dankzij de 
fotofunctie stuurt u eenvoudig foto’s naar de klok. Zo 
betrekt u eenvoudig uw naasten bij uw activiteiten. 
Met een druk op de foto, wordt de fotolijstfunctie 
geactiveerd.

Beeldbellen
Sta direct in contact met uw naasten dankzij de 
beeldbelfunctie. Handig als u niet altijd de mogelijk-
heid heeft om langs te gaan maar toch graag uw 
dierbaren wilt zien en spreken. Ook voor uw naasten 
prettig en vertrouwd communiceren. 
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De klok heeft een gesloten systeem, waardoor het voor 
de gebruiker niet mogelijk is om uit de software te gaan 
en te gaan dwalen door de klok. Zo wordt voorkomen dat 
de gebruiker voor verassingen of onbekende situaties 
komt te staan.

De klok beschikt over een uitspraakfunctie voor de tijd, 
agendapunten en berichten. Heeft de gebruiker een 
melding gemist? Met een klik op het agendapunt wordt 
de melding nogmaals uitgesproken. Door op de 
klokweergave te klikken, wordt de dag, datum en tijd 
uitgesproken.

De BBrain is een klok die met de gebruiker meebeweegt. 
Soms worden bepaalde functies overbodig of heeft de 
gebruiker behoefte aan een rustiger thema van de klok. Met 
de BBrain is dit geen probleem. U kunt altijd de functies van 
de klok aanpassen aan de behoeftes van de gebruiker.

Veel gebruikers en ouderen ondervinden problemen 
met het zicht. Om deze reden beschikt de klok over een 
speciale functie voor slechtzienden. Dit houdt in dat er 
thema’s zijn die rekening hiermee houden en voor een 
hoog contrast zorgen.

Gesloten systeem

Een duidelijke spraakfunctie

Een klok op maat

Slechtzienden functieWe leven in snelle tijden waarin alles in hoog 
tempo verandert. Voor onze naasten is dit niet 
altijd even gemakkelijk. Daarom is er nu de 
BBrain: een klok die uitblinkt in gebruiksgemak, 
maar tegelijkertijd over alle nodige functies 
beschikt. Zo maakt de BBrain moderne 
techniek voor iedereen toegankelijk. 
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Updates worden automatisch naar de klok gestuurd. Zo 
worden nieuwe functies direct voor iedereen beschikbaar 
en is de klok altijd maximaal beveiligd. 

Altijd up-to-date
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Dankzij de BBrain kan ik mooie momenten 
direct en moeiteloos met mijn vader delen“

De BBrain Family G2 is een klok die speciaal gemaakt is 
voor senioren en hun naasten. Naarmate we ouder 
worden, vergeten we steeds vaker kleine dingen zoals 
afspraken met de dokter of (klein)kinderen. Met deze 
klok kunnen familieleden, vrienden en verzorgers 
eenvoudig berichten, foto’s en agendapunten naar de 
klok sturen. Als senioren een herinnering nodig hebben 
voor het niet vergeten van een afspraak of het innemen 
van hun medicatie, kan er eenvoudig op afstand een 
bericht naar de klok worden gestuurd. 

Spreekt de datum, tijd en het dagdeel uit

Ontvang foto’s van familie en vrienden

Alle afspraken in een overzichtelijk scherm

Ontvang berichten en reminders 
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Stap 2
In dit voorbeeld is de berichtenfunctie 
geselecteerd. Er hoeft alleen nog een bericht 
getypt te worden. Daarna kunt u het bericht 
versturen, waarna het op de klok verschijnt.  

Stap 3
De klokgebruiker krijgt een melding van het 
bericht op de klok. Deze wordt tevens direct 
uitgesproken. Zo kan de gebruiker het bericht 
niet missen.

Ter controle
Mocht u een afspraak willen verwijderen, dan 
kunt u dit ook via de app doen. U kunt via de 
app de klok en alle afspraken op afstand 
beheren.
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Stap 1
De BBrain klok is gekoppeld aan de BBrain 
portal app. Met deze app kunt u eenvoudig 
kiezen welke functie u wilt gebruiken.



Mijn moeder heeft dankzij de BBrain een beter besef van tijd, 
waardoor ze een stuk zelfverzekerder is geworden“

De BBrain Family D2 is specifiek gericht op mensen die 
niet meer in staat zijn om interactie te hebben met de 
klok. Deze variant is zodanig ontwikkeld dat deze voor 
zo weinig mogelijk prikkels zorgt bij de gebruiker. De 
klok draagt bij aan een beter tijdsbesef, wat de gebrui-
ker meer grip op zijn dag geeft. De ervaring heeft 
geleerd dat mensen met beginnende dementie baat 
hebben bij deze klok, omdat het hen meer houvast en 
zelfvertrouwen geeft.

De klok en tekst zijn extra groot

Spreekt de datum, tijd en het dagdeel uit

Geschikt voor mensen met dementie
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Stap 1 Stap 2
U kunt een afspraak of bericht opstellen en 
op een specifiek moment versturen. De 
berichten kunnen herhaald worden, voor het 
geval de gebruiker het bericht mist op het 
moment van versturen. Daarnaast heeft u de 
mogelijkheid een foto mee te sturen.

Stap 3
Op het gewenste moment krijgt de gebruiker 
het bericht of de reminder op het scherm te 
zien. De beheerder van de klok heeft de 
mogelijkheid om aan te geven of het bericht 
uitgesproken dient te worden. De rode balk 
zorgt voor contrast en voorkomt dat het 
bericht gemist wordt.

Ter controle
U kunt indien gewenst een afspraak verwij-
deren. Ook heeft u inzicht in de afspraken of 
berichten die in de toekomst gepland staan. 
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Bij de BBrain Family D2 heeft u minder opties 
dan bij de G2. In dit scherm kunt u alleen een 
activiteit versturen en gebruikers/instellingen 
beheren. Op deze manier wordt de gebruiker 
beschermd van te veel prikkels.
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Bringing generations together

facebook.com/bbrain.clock

www.bbrain.eu

088 0080 130

41308

Scan de QR code en bekijk de video

Uw leverancier




