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Else en MemorieCare helpen mensen met dementie
De MemorieContactkast helpt mensen met dementie op eenvoudige wijze om meer in contact te
komen met hun omgeving. Investeringsfonds Else en MemorieCare zijn de samenwerking
aangegaan om deze methodiek in Nederland te lanceren. Doel van dit hulpmiddel is om
mensen met dementie te helpen en stimuleren, waardoor contact met hun naasten en met
zorgverleners eenvoudiger wordt. Hiermee kan soms ook medicijngebruik verminderd worden.
Met deze samenwerking dragen beide organisaties hun visie op de zorg uit: innovaties
ondersteunen de huidige veranderingen in de zorg en dragen bij aan verbetering van de zorg.
Een van de vervelende consequenties van dementie is dat contact tussen mensen met dementie en hun

naasten en de zorgprofessionals vermindert en verslechtert. De MemorieContactkast is een
methodiek om mensen met dementie te stimuleren tot meer contact en beweging. Dat helpt hen
rustig te worden, zodat uiteindelijk medicijngebruik omlaag kan gaan. Else en MemorieCare werken
met onder andere dit middel aan verbetering van kwalitatief goede, betaalbare en sociale zorg in
Nederland. Else doet dit als maatschappelijk investeringsfonds vanuit de visie dat het financieren van
innovaties van essentieel belang is voor de kwaliteit van leven en zorg in deze tijden van enorme
veranderingen in de zorg.
MemorieContactkast
De methodiek is een kast met materialen die aansluit bij de belevingswereld van de dementerende,
zoals spellen, voorwerpen en muziek. De MemorieContactkast is onderdeel van de
MemorieMethodiek en bevat 13 boxen die de zintuiglijke beleving van de cliënten aanspreken en
stimuleren. MemorieCare ontwikkelt innovatieve middelen en producten om het contact tussen
mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners te verbeteren.
Else
De activiteiten van MemorieCare sluiten goed aan bij de visie van het maatschappelijk
investeringsfonds Else: bijdragen aan innovaties gericht op het verbeteren van de kwaliteit van
leven en van zorg. Naast MemorieCare heeft Else onder andere geïnvesteerd in de e-learning

community ‘Andere Handen Community’ (www.anderehanden.com) en in de nieuwe
zorgverzekeraar ANNO12 (www.anno12.nl).
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