
Medi&Seintje
Helpt mensen te denken aan hun medicijnen

Mensen met een chronische aandoening vergeten vaak na verloop van tijd hun
medicijnen in te nemen. Alles went, zelfs een langdurige ziekte. Dit maakt dat het
nemen van die oh zo belangrijke medicijnen steeds meer op de automatische piloot
gaat, en het compleet vergeten ligt dan op de loer. Medi & Seintje biedt leuke en
stimulerende spellen voor tablet of smartphone gekoppeld aan de te nemen
medicijnen. De speler wordt dan tijdens het spelen herinnerd aan het moeten
innemen van deze medicijnen.

Hoe het werkt

Medi&Seintje bestaat uit een collectie spellen waar de speler uit kan kiezen. De
opdracht is simpel: help mee om allerlei wereldrecords te breken. Hoe meer mensen
meedoen, des te sneller de records worden gebroken. En er moeten er nogal wat
gebroken worden, van kruiswoordpuzzels, tangrams tot sudoku’s, wat een continue
stimulans vormt om door te blijven gaan.

Wanneer de speler zin heeft om te spelen, scant hij of zij vooraf de barcode van de
medicijnverpakking om toegang te krijgen tot de spelletjeswereld. Vervolgens kiest
de speler een wereldrecord om te breken en start met spelen. Door het scannen van
de barcode herinnert Medi & Seintje de speler aan zijn of haar medicijnen. Spelers
hoeven zich daardoor geen zorgen te maken over speeltijd of dat ze zo in de
spelwereld worden gezogen dat ze hun medicijnen alsnog vergeten.

Medi&Seintje bestaat uit een collectie spellen waar de speler uit kan kiezen. De
opdracht is simpel: help mee om allerlei wereldrecords te breken. Hoe meer mensen
meedoen, des te sneller de records worden gebroken. En er moeten er nogal wat
gebroken worden, van kruiswoordpuzzels, tangrams tot sudoku’s, wat een continue
stimulans vormt om door te blijven gaan.

Gebruik en toepassingen

Medicijn en therapietrouw
Laagdrempelige introductie
digitale middelen

Voor wie

Zorg- en welzijnsorganisaties
Huisartsen
Apotheekzorg
Ziekenhuizen

Bijzonderheden

Laagdrempelig en leuk
Snel en eenvoudig inzetbaar
Grote variatie aan spellen
Beschikbaar in iedere taal

Specificaties

iOS/Android app


