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Inleiding
Op een dag vroeg een kennis aan mij of ik wel eens een klokje gezien had met een Nederlandse dag
en datum aanduiding. Een oude vriend die hij met raad en daad bijstond wist vaak niet meer welke
dag het was. De klokjes met tijd en datum die te koop waren hadden alleen Engelse tekst en dat ging
niet meer. Ik stelde voor dat ik voor hem een computerprogramma zou maken wat dit wel kon.
Nu dat was snel af maar met een PC kan je natuurlijk nog veel meer. Er kwam een fotopresentatie bij.
Ieder uur een andere foto, van heden en verleden. Oude foto’s die hij nooit meer bekeek kwamen
onder zijn aandacht en tartte zijn geheugen. Het waren er al spoedig een paar honderd zodat er veel
afwisseling in foto’s kwam.
Om er op te wijzen dat het bedtijd was, kwam er ‘s avonds om elf uur een zwart scherm met de tekst
‘welterusten’ erop. Om half twaalf werd het scherm helemaal zwart en om zeven uur ’s ochtends
startte het normale programma weer op.
Helaas werd de man steeds vergeetachtiger. Hij ging zelfs boodschappen doen als de
wijkverpleegster kwam en ook zijn pillen werden vaak vergeten. Daarom kwam er een medische
rubriek die waarschuwde als er die dag iets medisch stond te gebeuren en ook kwam er een rubriek
‘diversen’, waar allerlei boodschappen in konden worden gezet.
Eten werd vaak vergeten. Er kwam er om vijf uur een foto van een magnetron op het scherm met een
gesproken mededeling dat het tijd was om een maaltijd op te gaan warmen. Om zes uur werd hier
nogmaals aan herinnerd met een ‘eet smakelijk’
Ook verjaardagen werden vergeten. Een vermelding met foto wie er die dag jarig was werd aan het
programma toegevoegd, al dan niet met een vrolijk muziekje. Zo werd mijn kennis zelf op zijn eigen
verjaardag gebeld. Zijn oude vriend had de boodschap op het scherm gelezen, hartverwarmend!
Al met al is het een zeer praktisch programma geworden. Vele mensen met een slechter wordend
geheugen kunnen erdoor ondersteund worden. Het is van groot belang dat het programma regelmatig
van nieuwe gegevens, boodschappen, medicijntijden, verjaardagen en foto series wordt voorzien door
de mantelzorg. Het programma is op een gebruikersvriendelijke manier opgezet, zodat een beperkte
computerkennis voldoende is. Na een kleine uitleg kan eventueel ook het verplegend personeel het
medicijngebruik in het programma bijhouden. Het programma is meertalig.
Computers zijn niet duur meer. Als er nog een oude PC over is of er een moderne ‘Intel’
computerstick wordt toegepast met een 19” of groter beeld(aanraak)scherm, dan is dat een prima
oplossing.
Ik had een mini PC met Windows XP en een plat scherm bij mijn moeder geïnstalleerd. Het eerste
scherm was 15 inch maar dat werd een 19 inch scherm omdat, zoals bij iedereen, ogen achteruit
gingen. Het stond op een centrale plek, goed in het zicht in de kamer. Ze vond het prachtig en was
steeds reuze blij met nieuwe fotoseries. Ze is op haar laatste jaar na redelijk helder van geest
gebleven en dus is er voor haar geen gesproken maaltijd boodschap ingesteld, alleen een foto en de
melding erbij op het scherm om te gaan eten. Wel werd ze nadrukkelijk gewaarschuwd om haar
medicijnen in te nemen zodat dit niet werd overgeslagen. De verjaardag berichten zijn voor haar ook
erg handig geweest. Het programma was ook haar verjaardagskalender en een wekelijks berichtje in
het diversen vak: “Bel eens iemand op”, was net de impuls om dat ook te blijven doen. Ze is heel
gelukkig met ‘haar’ computer geweest, ondanks dat PC, muis en toetsenbord in haar klerenkast
verbleven en ze zelf nooit computers heeft aangeraakt! De familie zorgde steeds voor het onderhoud.

Wacht niet tot iemand een te slecht geheugen heeft. Het is veel beter om alvast
aan de aanwezigheid van het programma te wennen wanneer dat nog goed lukt
en het is nog leuk ook!
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Uitbreidingen in 2018
Allereerst is er intern een complete nieuwe engine aangebracht, waardoor het programma volledig is
aangepast aan Win 10 +++ enz. : “Out of Memory 19.xx NF” (NF = Nieuwe Formule).

Maar er is meer. Vele, vaak oudere mensen schrikken van het test luchtalarm op iedere eerste
maandag van de maand om twaalf uur ’s middags. Vaak roept het pijnlijke herinneringen op aan de
tweede wereldoorlog. Om daar een beetje op voorbereid te zijn, komt een uur tevoren een
waarschuwing op het scherm dat het maar om een testalarm gaat.

Sommigen slagen er niet meer in om de tijd op een analoge(wijzer) klok af te lezen. Soms ook niet
van de digitale(cijfer) klok. Daarom is er nu een derde klok toegevoegd, waarbij je de tijd als tekst
kunt aflezen, zoals: Een minuut over half twaalf. In het programma kan dus gekozen worden
tussen drie klokken op het scherm, analoog, digitaal en tekstklok en dan is er natuurlijk ook nog de
gesproken klok.

Nieuw is ook om de bustijden van de dichtstbijzijnde halte in het programma op te nemen. Met
een blik op het scherm is te zien wanneer de eerste bus daarvandaan vertrekt. Dit voorkomt niet
alleen het nodeloos wachten in weer en wind, vooral als de bus alleen per half of heel uur rijdt, maar
op zaterdagen en zondagen komt er soms helemaal geen bus en staat iemand voor niks op de halte te
wachten. Een klusje voor de mantelzorg om de tijden vanuit het bustijden boekje of vanaf het internet
in te voeren. (Knop Bustijden in het gereedschapmenu)

Leuk!
Er zijn gebruikers van het programma die nog in staat zijn om het programma zelf te onderhouden.
Zij zijn daar terecht trots op en het zegt iets over de gebruikersvriendelijkheid van het Out of
Memory programma.

Out of Memory was in 2018 af. Alleen andere talen toevoegen blijft altijd mogelijk. Maar
software is nooit af dus zijn er toch weer wat verbeteringen aangebracht. 2019 Versie 19.32 NF
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Veel gestelde vragen
Kan ik een iPad of Android tablet ook gebruiken voor het Out of Memory programma?
Nee, alleen een zgn. hybride oplossing voor Windows, een combinatie van PC-tablet met los te
koppelen toetsenbord zou misschien enigszins geschikt kunnen zijn, maar tablet afmetingen zijn
schootcomputers of moeten vanwege het kleine beeldscherm vlak voor iemand op tafel staan of
liggen. De meest gebruikte toepassingen voor een tablet is websites bezoeken, films kijken,
communicatie en spelletjes. Leuk, ook voor nog redelijk geestelijk gezonde nog actieve mensen maar
als iemand op zeker moment mentaal teveel achteruit is gegaan dan wordt het onmogelijk.
Over de onzin om via de vele (App’s) spelletjes het geheugen te verbeteren zijn de geleerden het
unaniem eens. Prof. Dirk de Ridder, neurochirurg Universiteit Antwerpen, noemt dit zelfs
irrealistisch en onwetenschappelijk. (EOS nr.1 Januari 2008)
Geen van de hybride tablet uitvoeringen heeft een scherm dat groot genoeg is om op een beetje
afstand nog opgemerkt of gelezen te worden, temeer omdat de ogen (oren?) van de meestal oudere
gebruikers vaak ook al niet zo goed meer zijn. Er kan soms wel een groter scherm op zo’n tablet
worden aangesloten maar dat maakt alles alleen maar extra duur. Een tablet zal ook continue aan
het stopcontact moeten blijven, het programma staat immers dag en nacht aan. Het goedkoopste
notebook kost tegenwoordig vaak maar een paar honderd euro en het hoeft geen snelle processor te
hebben . Na de voor en nadelen zorgvuldig tegen elkaar afgewogen te hebben bleken tabletachtige
toepassingen te klein en niet geschikt voor de doelgroep. Wie dit met alle geweld toch wil kan een
klein spotgoedkoop Windows notebook uitproberen.
Out of Memory is volledig anders dan andere computerprogramma’s, is een semimedische
toepassing voor mensen die geestelijk achteruit gaan een dient als ondersteuning in hun bestaan.
Het opmerkelijkste verschil met allerlei andere programma’s is dat er geen handelingen hoeven
te worden verricht op de computer door degene waarvoor het programma bedoeld is .
De mantelzorg vult alle boodschappen en verjaardagen in, levert de fotoseries aan en houdt de
medicijnboodschappen bij. De persoon waar het programma voor dient KIJKT slechts naar wat er
overdag op het scherm verschijnt, ziet tijd, de datum, deel van de dag, de foto’s, leest de
boodschappen, medicijnen, luistert naar gesproken berichten en handelt er dan hopelijk naar. Het is
dus voor hem/haar een passieve omgang met een PC. Hoe lang, en of de gebruiker er baat bij heeft,
hangt van teveel persoonsgebonden factoren af om een redelijke schatting te kunnen maken maar het
programma is volledig af te stemmen op de behoeften van de gebruiker.
Is het programma alleen geschikt voor mensen met Alzheimer symptomen of een
hersenbeschadiging?
Nee, zeker niet, het is bijvoorbeeld ook heel geschikt voor mensen met alleen de typische ouderdom
vergeetachtigheid of downsyndroom.
Hoe dan ook, Jong of oud, zodra het halve huis vol hangt met onthoudbriefjes, iets dat meestal niet
werkt, dan is het te overwegen om “Out of Memory” eens uit te proberen in de Standaard- of de Pro
setting, al of niet met sprekende klok (Ned).
Is Out of Memory voor iedereen geschikt?
Nee, het zal per persoon verschillen. Net zoals niet iedereen bereid is om, ondanks een slecht gehoor
een gehoorapparaat te dragen of gebruik wil maken van een rollator, zal ook niet iedereen het
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schermpje met het “Out of Memory” programma in zijn/haar omgeving willen accepteren (ik heb er
geen plaats voor e.d.). Personen met een dominant karakter willen geen hulpmiddelen accepteren.
Maar, het is altijd het proberen waard, het programma is immers gratis en met een oude PC, laptop
of ‘Intel’ computerstick en een flinke maat plat beeldscherm, goed in het zicht geplaatst en leuke
fotoseries, wordt na een paar weken al snel duidelijk of een permanente opstelling hier zou kunnen
slagen.

De mantelzorg speelt bij dit alles een doorslaggevende rol.
Als de mantelzorg regelmatig zorgt voor nieuwe leuke series foto’s, verjaardag vermeldingen, soms
met een leuk toegevoegd muziekje en medicijn- en andere boodschappen regelmatig bijhouden, dan
zal er aandacht voor het scherm blijven en het effect van het programma maximaal zijn.

Wat is de beste maat voor het scherm?
Dat is afhankelijk van de zitafstand tot het scherm en het gezichtsvermogen van de gebruiker,
19 inch is echt minimaal op twee meter afstand van de plaats waar de gebruiker meestal zit.
Controleer of de gebruiker het dan lezen kan, dit kan in de loop van de tijd minder worden zodat er
later alsnog een groter scherm moet komen. Hoe groter het scherm, des te beter alles wordt
opgemerkt. Het programma schaalt automatisch mee met de schermafmeting en de schermresolutie.
Ook luidsprekerboxjes met een wat harder en beter geluid kunnen bijdragen.

Vanuit de stoel voor de TV kan zijdelings ook Out of Memory in de gaten gehouden worden.
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Installatie
Het programma vraagt een bescheiden plaatsje op de PC ( Win XP, Vista, Windows 7,8,10). Wat
echter wel wat ruimte gaat innemen zijn de vele fotoseries en geluiden. Installeer geen screen- of
energie-saver, er wordt immers geen toets of muis aangeraakt. Ook de harddisk moet permanent
aanstaan. Dankzij het moderne platte (lcd,led) scherm valt het stroomgebruik mee en platte
schermen branden niet in. Ideaal is een moderne computerstick met een microSD kaartje (16-32 GB)
achterin een monitor of TV scherm.
Een beeldschermverhouding van 4 : 3 volstaat, maar 16 : 9 is tegenwoordig de standaard. Alle
schermresoluties van 1024 x 768 DPI of hoger kunnen gebruikt worden. Bij een hogere resolutie is er
meer overzicht voor de administrator en oogt mooier voor de gebruiker. De meesten zullen een
breedbeeldscherm met een resolutie van 1920 x 1080 DPI toepassen, maar het hoeft dus niet. Als het
programma is gedownload, worden standaard de uitgepakte files in “C:\temp” geplaatst.
Ga naar die map, dubbelklik op Setup.exe, volg de instructies en het programma wordt geïnstalleerd.
Het is handig om een snelkoppeling (icoon) op het scherm te plaatsen. Aangezien waarschijnlijk
uitsluitend dit programma op deze PC gebruikt zal worden is het ook handig om het in de start-up te
plaatsen. Dan komt het programma vanzelf op het scherm na het starten van de PC. Bedenk wel dat
voordat het programma eventueel wordt gede-installeerd dit eerst uit de opstart moet worden
verwijderd. Dan de PC herstarten en daarna pas het programma de-installeren!
Tip: Vaak liggen oude notebooks ongebruikt in de kast omdat de accu in een paar minuten al
leeg is. Zo’n oud apparaat kan uitstekend gebruikt worden voor het Out of Memory dat toch
continue aan de stroom op een vaste plek blijft. Vraag eens in je omgeving of iemand nog zo’n
oud ding heeft.

De eerste start
Slecht één keer komt bij de eerste opstart het onderstaande menu op het scherm, maar ook in het
programma kan de taal voor de gebruiker en die van de administrator altijd opnieuw gewijzigd
worden. Kies voor de Nederlandse taal en het programma start op.
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De eerste aanblik is een sober uiterlijk. ‘Slechts’ een datum met een klok, zomaar een foto en
verder een leeg scherm. Maar dat is nu juist de bedoeling. Geen verwarrende knoppen, schuiven en
meters. Het gaat immers om mensen die het al moeilijk genoeg hebben, hoe eenvoudiger hoe beter.
Er zijn 8 foto’s standaard meegeleverd, daarom alleen de eerste acht uur een nieuwe foto en intussen
veranderd de achtergrondkleur steeds in andere pasteltinten.
En wat nu? Ga maar eens met de cursor over het scherm. Er zal locatie gebonden een muis (klikken
voor een nieuwe fotoserie), een klokje (versneld foto’s bekijken), een pijl (minimizen), een
stopbord (programma verlaten), een gereedschapsymbool (instellingen) en een globe(taal wijzigen)
onder de cursor verschijnen. Het gereedschapsmenu komt ook tevoorschijn als de cursor de
bovenkant van het scherm raakt.
Op de rest van het scherm is er geen cursor. De drukknoppen zijn er dus wel degelijk maar zonder dat
de cursor er over beweegt zijn ze onzichtbaar. Onder het parapluutje wat programmagegevens.
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Zodra de cursor niet meer beweegt verdwijnt ook de muiswijzer van het scherm. Deze is immers
alleen nodig tijdens het bijwerken van het programma.

Dubbelklikken op ‘stop’ om het programma te verlaten zal geen moeilijkheden opleveren.
Een dubbelklik op de ‘Pijl’ zal het programma minimizen. Dit is een manier om de PC tijdelijk
voor andere toepassingen te gebruiken zonder het programma uit te hoeven zetten. Een dubbelklik
linksonder op de button en het programma is weer schermvullend.
De medicijnboodschappen komen in de meeste gevallen ook tijdens ‘geminimized’ programma
altijd op normale grootte op het scherm, maar in ieder geval klinkt wel geluid!

Nee, het echte werk begint met een klik op het ‘gereedschap’ symbool, de steeksleutel, die op de
klok verschijnt als de cursor erover bewogen wordt, of ga met de muiscursor naar de bovenkant
van het scherm, dan komt het gereedschapsmenu op het scherm.
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In het gereedschapmenu, dat nu verschijnt zijn alle opties van het programma ondergebracht. Aan de
rechterkant vier drukknoppen. Van boven naar beneden: Minimizen (Pijltjes), Taalinstellingen
(Globe) Versneld wisselen van foto’s (fotocamera) en Setting keuzes (Vinger op druktoets)
en de Bustijden knop (zie appendix blz. 43).

Rood, de ‘medische’ mededeling
De standaard instelling, Multi, zal meerdere boodschappen tegelijk tonen, zowel de medische als de
diversen. De boodschappen zijn gescheiden door een dubbele pijl: ‘>>’. Bij de instelling Single,
kan slecht één tegelijk op het scherm. De hiërarchie is hier: eenmalige boodschappen voor de
wekelijkse, dan de veertiendaagse en daarna pas de maandelijkse boodschappen. Deze Single
instelling alleen instellen wanneer al die boodschappen tegelijk te belastend worden voor de
gebruiker.

Boodschap maken
Klik op Medisch, bepaal of het om een eenmalige, een wekelijkse een veertiendaagse of een
maandelijkse boodschap gaat. De eenmalige wordt na het verstrijken van de ingestelde tijd weer
gewist. Plaats de cursor op het invulvak, vul in: de gehele datum voor eenmalig, bij wekelijks de
dag van de week, bij veertiendaags ook welke week en bij maandelijks de dag van de maand. Dan
nog even invullen tot hoe laat de boodschap op het scherm moet blijven.
Type nu de boodschap in, deze verschijnt als demo op het rode (medische) vlak, klik op de
boodschap testen button om te controleren of de boodschap goed op het vlak komt, klik op
boodschap toevoegen en op Exit (Testboodschap is alleen mogelijk als er geen boodschap op het
scherm staat).
Op elk heel uur, zal de boodschap een minuut lang wel/niet wisselend op het scherm staan en klinkt
er kortstondig een geluid, tenzij dit wordt uitgeschakeld (Geluid aan/uit, gereedschapsmenu). Met
geluid valt de boodschap een minuut lang extra goed op.

9

Zoals te zien door een klik op de knop Boodschap testen, is de foto op het scherm onzichtbaar
tijdens een medische boodschap. Dit is omdat medische boodschappen een dwingend karakter
hebben. Zonder foto ontgaan ze niet makkelijk aan de aandacht. Als de ingestelde tijd van een
boodschap verstreken is verdwijnt deze van het scherm en is de foto weer zichtbaar.

Groen, de ‘diversen’ mededeling
De ‘diversen’ rubriek heeft dezelfde mogelijkheden als de ‘medische’. Het karakter is echter minder
dwingend dan de medische en kan bijvoorbeeld voor komend bezoek of andere mededelingen van
algemene aard (bijv. Wekelijks tot ’s ochtends twaalf uur: De bibliotheek is vanochtend open. Zoek
nog eens een leuk boek om te lezen.), gebruikt worden.
De standaard instelling, “Multi”, zal meerdere boodschappen tegelijk tonen, zowel de medische als
de diversen. Boodschappen zijn gescheiden door een dubbele pijl: ‘>>’. Bij de instelling “Single”,
komt slecht één tegelijk op het scherm. De hiërarchie is daarbij dan: eenmalige boodschappen
voor de wekelijkse, dan de veertiendaagse en daarna pas de maandelijkse boodschappen. Deze Single
instelling alleen instellen wanneer al die boodschappen tegelijk te belastend worden voor de
gebruiker.
Bepaal nu of het om een eenmalige, een wekelijkse een veertiendaagse of een maandelijkse
boodschap gaat. Vul in: de gehele datum voor eenmalig, bij wekelijks de dag van de week, bij
veertiendaags ook welke week en bij maandelijks de dag van de maand. Dan nog even invullen tot
hoe laat de boodschap op het scherm moet blijven staan.
Type nu de boodschap in, deze verschijnt als demo op het groene (diversen) vlak. Klik op de
Boodschap testen button om te controleren of de boodschap goed op het scherm komt, klik op
‘boodschap toevoegen’ en dan op Exit.
(Boodschap testen is alleen mogelijk als er geen boodschap op het scherm staat).
Zodra een nieuw uur begint, zal de boodschap een minuut lang aan/uit groot op het scherm staan en
klinkt er kortstondig een geluid bij, tenzij uitgeschakeld (Geluid aan/uit, gereedschapsmenu). Op
deze wijze vallen de boodschappen dan een minuut lang extra goed op.
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Een boodschap als hierboven zal na invulling van de gegevens op het scherm het resultaat zijn, tot de
ingestelde tijd (hier 16.00 uur)overschreden wordt, daarna verdwijnt de boodschap weer van het
scherm.

Veertiendaagse boodschappen

Het enige extra is dat eerst moet worden ingevuld bij veertiendaagse boodschappen is of de
boodschap DEZE week, of de VOLGENDE week moet starten. Er is daarbij geen verschil bij het
invullen van de Medische- of Diversen boodschappen.
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Blauw, de verjaardagen, al of niet met foto en ‘feest’ muziek
Een verjaardagskalender heeft iedereen nodig. Het is altijd leuk om een jarige met foto, of als die er
niet is, met de standaard foto, een bos rozen, te tonen. Daaronder de vermelding wie er jarig is en het
telefoonnummer. Dan wordt er gebeld en ontstaat er geen vereenzaming. Een muziekje erbij voor de
aller-dierbaarsten en natuurlijk voor de gebruiker van het programma zelf.
NB. Haal wel onmiddellijk een verjaardagsboodschap weg als iemand is overleden. Het is des te
schrijnender als er op die verjaardag ook nog een vrolijk muziekje klinkt! (Database, boodschappen)

Vul de juiste datum in en indien er een muziekje bijkomt, hoe laat dit moet klinken. Bijv. tijdens de
koffie of ’s avonds na het eten, vaak de ideale momenten. Als de tijd is ingevuld dan komt de
drukknop Muziek verjaardag op het scherm.
Vul het geboortejaar in en de computer houdt de leeftijd van de jarige bij. Ga met de cursor nog
even over de best op de foto passende kleur voor de leeftijdsvermelding. Op de foto staat dan ieder
jaar rechtsonder de leeftijd van de jarige.

Een foto installeren door op de button Foto toepassen te drukken. Dan verschijnt een menu waarmee,
mits aanwezig, een foto van de jarige of indien er geen geschikte foto is, de standaard foto Rozen
kan worden toegevoegd.
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Indien er geen foto wordt geïnstalleerd zal alleen het blauwe vak met tekst op het scherm
verschijnen.
Wanneer er een tijd voor een muziekje is ingevuld, Om:(Uur), kan nu de Muziek verjaardag
button aangeklikt worden. In het onderstaande menu kan, mits aanwezig op de PC, een muziekje
worden geselecteerd. (*.wav) of klik op de rode knop om zelf iets op te nemen. (zie blz. 39)

Selecteer hiervoor geschikte verjaardagsmuziek, misschien wel een zelf gezongen lang zal ze leven.
Type nu de boodschap in. Meerdere jarigen op dezelfde dag, moeten tezamen de boodschap delen.
De boodschap verschijnt als demo op het blauwe (verjaardag) vlak, klik op de boodschap testen
button om te controleren of de boodschap goed op het scherm komt, klik op boodschap
toevoegen en op Exit.

Op de verjaardagsdatum zal dan bijvoorbeeld een foto met de blauwe rubriek zichtbaar zijn zoals
op het bovenstaande scherm.. Wees spaarzaam met muziekjes, het kan ook tot verwarring leiden of
onrustig overkomen. Alleen in bijzondere gevallen gebruiken.
Het is ook erg praktisch om drie dagen voordat iemand jarig is dit even alleen met een blauw
schermpje te vermelden. Daar kan dan de waarschuwing instaan dat het tijd is om een
verjaardagskaartje naar de jarige te sturen. Zoals: Je zuster Stien is over drie dagen jarig. Stuur haar
vandaag een mooie verjaardagskaart.
13

Voor speciale dagen een andere achtergrond op het scherm

Klik op de “Achtergrond” toets in het gereedschapmenu en het onderstaande menu komt op het
scherm:

Klik eerst een keer op de “Demo achtergrond” toets en zie wat een verschil zo’n achtergrond maakt.
Drukker dan het rustgevende normale scherm en daarom mag het maar een paar dagen per jaar.
Leuk is het wel, zo’n scherm met kerstboomtakken met lichtjes en ballen. Tien dagen maximaal per
een jaar, pas wel op, Pasen is elk jaar op een andere datum!
Vul in van links naar rechts: De naam van de dag, de maand en de dag. Druk op de nu beschikbare
“Foto” toets en het onderstaande menu komt op het scherm:

Selecteer de gewenste foto, bekijk schematisch hoe deze staat als achtergrond, kies eventueel een
andere, druk op OK en de foto is aanwezig op de regel. Druk op de “Test” toets en de regel is af.
Mocht de foto toch niet gebruikt worden, druk op de “uit” knop in deze regel en de foto komt niet op
het scherm. Data en foto kunnen op elke regel steeds veranderd worden.
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Alle boodschappen, een data overzicht
Wanneer het programma al een tijdje in gebruik is, zijn er steeds weer nieuwe boodschappen
toegevoegd. Het is belangrijk hier controle over te houden.
Klik in het gereedschapmenu op de Boodschappen button, en het Database menu verschijnt.

Verwijderen van berichten.
Eenmalige berichten worden automatisch gewist, de anderen moeten handmatig verwijderd
worden.
Een lijst met alle ingevoerde boodschappen in drie verschillende kolommen, medisch, diversen en
verjaardagen wordt getoond.
Klik op een boodschap in de Medische, Diversen of Verjaardagen kolom en de inhoud van de
boodschap wordt getoond. Indien de boodschap uit het programma verwijderd moet worden, kan nu
op de Verwijderen button worden geklikt.
Bij verjaardagen wordt dan ook de Foto en de eventuele toegevoegde muziek verwijderd.
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Foto op het scherm
Na datum en tijd de meest gewaardeerde optie. Het is soms een echte hersenkraker om nog te weten
wie er op een foto staan maar er is een uur de tijd voor en de foto komt nog vaak terug. Het is ook de
rede waarom er vaak naar het scherm gekeken wordt en daardoor vallen de boodschappen extra
goed op.
Het is wel het meeste werk voor de mantelzorg. Veel oude foto’s en dia’s moeten door de scanner,
maar als je eenmaal ontdekt hoe het gewaardeerd wordt is het alleen maar leuk werk. Mix oude en
nieuwe foto’s, maak er geen volgorde in, des te meer afwisseling en verrassingen.
Niet precies een veelvoud van 24 foto’s in een fotoserie maken want dan worden foto’s steeds op
hetzelfde uur getoond. Foto formaten: Lengte : Hoogte ~ 3 : 2 of 16:9 (Breedbeeldfoto’s)
Selecteer het gereedschap menu, klik in de rubriek Fotoseries op de Foto’s button.

Het bovenstaande menu komt op het scherm. Er zijn twee mogelijkheden:
Klik op de toets Nieuwe Serie maken of op Serie uitbreiden.
1. Selecteer foto’s van geheugenkaartjes, geheugenstickjes e.d of vanuit een map op een harde schijf
van de PC in het grijze linkse menu). Via de drukknop ‘foto’s toevoegen >>>’ in een nieuw te
maken of lege map op de harde schijf plaatsen (middelste groene menu). Dat wordt de nieuwe
fotoserie. Genoeg foto’s toegevoegd in die map, dan: Testen, Stop, Doorgaan en de fotoserie is
af. Klik op de serie in de fotoserie database (max. 50 fotoseries) en de serie staat op het scherm.
2. Een reeds op de harde schijf bestaande Serie uitbreiden, vergelijkbare procedure als bij het
maken van een nieuwe serie.
NB. De tegenwoordige foto’s hebben vaak een enorm aantal pixels. Het kan wel, de foto’s worden
geschaald, maar geeft bij minder snelle computers vertraging tijdens de foto wisseling. Het ligt dus
niet aan Out of Memory. Verklein eventueel zeer grote foto’s met een foto bewerkingsprogramma.
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Nieuwe serie, de linkerkolom, ‘Test de fotoserie’ komt erbij op het scherm.
1. Gebruik het grijze menu om foto’s van een bron bijv. CD, DVD of USB-stick e.d. te selecteren,
controleer deze met behulp van het foto venster. Door met de cursor op de foto in de linker
kolom te staan kan de foto vergroot nog even op kwaliteit gecontroleerd worden. Selecteer in de
groene rechtermenu de map waar deze geplaatst of toegevoegd moeten worden.(Maak eventueel
een nieuwe map hiervoor aan), selecteer die map en breng daarna via de button Foto toevoegen
de gewenste foto’s over in de map. Klik dan op de Testen button, de serie wordt versneld
getoond. Na de “ Stop” button kan eventueel een foto verwijderd worden met de “Verwijder”
button maar dat kan ook altijd later nog (zie blz. 18).
2. Klik op Doorgaan en lijst met de fotoseries komt op het scherm. De laatst gemaakte serie staat
onderaan.

Hier is te zien hoeveel fotoseries al zijn gekoppeld aan het programma. Soms is het pad wat te lang
om op de druktoets te passen en dan is niet duidelijk om welke fotoserie het gaat. Ga met de muis of
vinger over de toetsen en onderin is het hele pad te bekijken. Klik op een toets met inhoud en die
serie wordt gestart. In totaal is er plaats voor vijftig fotoseries. Een fotoserie kan uit honderden foto’s
bestaan. Er kunnen dus vele duizenden foto’s worden toegevoegd (afhankelijk van de
geheugenruimte van de harde schijf).
Een klik op een button en een serie foto’s komt op het scherm, foto’s al of niet reeds voorzien van
een geluidje. Verlaat nu het fotomenu.
De standaardfoto’s zijn voornamelijk bedoeld voor de eerste start van het programma.
Het programma start automatisch de standaardfoto’s opnieuw als er een corrupte foto in een serie
staat. Op deze wijze wordt het vastlopen van het programma voorkomen.
Wissel niet te snel van fotoserie, herhaling van foto’s is goed om het geheugen op te frissen.
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Bestaande fotoserie wijzigen, ‘Test de fotoserie’ komt erbij op het scherm.
Klik op Serie uitbreiden en de fotolijst komt op het scherm. Selecteer de te veranderen fotoserie,
verwijder foto’s en/of voeg foto’s toe en sla het veranderde resultaat op. De serie in de fotolijst is nu
veranderd.

Foto’s en fotogeluidjes direct verwijderen

Soms blijkt achteraf dat een gebruiker van het programma zich ergert aan een bepaalde foto of aan
een geluidje bij een foto. Met behulp van deze optie kan een foto of geluidje snel verwijderd
worden. Laat de gebruiker aanwijzen om welke foto of om welk geluidje het gaat, maar bedenk dat
een klein beetje ergeren ook het geheugen prikkelt.
Wanneer met de cursor over een foto wordt gegaan zullen de volgende mededelingen zichtbaar
worden:






Linksboven in het geel het pad van de fotoserie.
Rechtsonder in het blauw de naam van de foto.
Rechtsonder, boven de naam van de foto, de drukknop om door de foto’s te bladeren.
Rechtsboven een drukknop met een fototoestel. Klik op deze knop en de foto op het scherm
is verwijderd
Rechtsboven, onder de drukknop met het fototoestel zal er, mits er een geluidje bij de foto
is, wat zich ook laat horen, een drukknop met een muzieknoot staan. Een klik op de
muzieknootknop en alleen het geluidje van de foto op het scherm is verwijderd.

Na afloop de cursor naar de zijkant van het scherm bewegen en de mededelingen op de foto
zijn weg
Van de standaard foto’s en van fotoseries met minder dan zes foto’s kunnen geen foto’s
verwijderd worden
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Geluid bij een foto
Het kan soms leuk zijn om bij het verwisselen van een foto even een toepasselijk geluidje te laten
horen. Dit kan minimaal vijf en maximaal 15 seconden duren. Pas wel op dat het een rustig geluid
is, bijv. een vogelgeluidje of een kraai van het kleinkind.
Klik op de geluid button in de kolom ‘Foto geluid’ en het onderstaande menu verschijnt op het
scherm.

Druk op Selecteer een fotoserie in de kolom ‘Bestemming foto’. De fotolijst verschijnt op het
scherm. Klik op een foto waaraan een geluidje moet worden toegevoegd en de ‘Geluidsbron’ kolom
komt op het scherm. Zoek een geluidje (*.wav), dit kan van de harde schijf of van een externe bron,
(CD, DVD, USB stick, mobiele harde schijf enz.).
De regelschuif is instelbaar tussen 5 en 15 seconden en is dan de tijdsduur van alle toegevoegde
geluidjes.
Klik op de geluidsfile, Klik op Geluid toevoegen, dan is het geluidje toegevoegd en ook even te
horen volgens de ingestelde tijdsduur van de schuifregelaar. Overdrijf het aantal foto’s met geluid
niet, het kan erg onrustig overkomen.

Geluidje verwijderen
Klik in de ‘Bestemming foto’ kolom op een geluidje(*.wav) met dezelfde naam als een foto en na
een klik op de onderstaande Geluid verwijderen drukknop is het bijbehorende foto geluidje
verwijderd. N.B. Geluidje kan ook later op het hoofdscherm verwijderd worden. (Blz. 18)
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Achtergrondkleur instellingen
Tijdens de eerste start wordt het scherm in wisselende pasteltinten gepresenteerd.

Om dit te wijzigen:
Open het gereedschapmenu door met de muiscursor naar de bovenkant van het scherm te gaan.

Rechtsboven staat het kader ‘achtergrondkleur’ instellingen. Hier staan drie schuifmeters waarmee
de kleuren rood, groen en blauw afzonderlijk kunnen worden ingesteld na een klik op de ‘Manual’
knop.
De andere mogelijkheid is ‘Speed disco’ en ‘Slow disco’. Bij speed disco (standaardinstelling), zal
de kleur binnen enige minuten al duidelijk veranderen en dat gaat continue door. Bij slow disco duurt
het uren voordat de kleur duidelijk veranderd is. Snel of traag veranderen of een vast ingestelde kleur
is een persoonlijk smaak.
In totaal zijn er meer dan 1 miljoen kleurschakeringen mogelijk.
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Medicijn boodschappen op vaste tijden op het scherm
Voor het op tijd innemen van medicijnen kan de medicijn optie ondersteunen.
In het ‘gereedschap’ menu bevindt de rubriek ‘Medicijnen’ . Een klik op de medicijn tijden button
en het ‘Tijd voor medicijnen’ menu verschijnt. Hiermee kunnen boodschappen op het scherm
worden gezet wanneer het tijd is om de medicijnen in te nemen.
Deze boodschappen kunnen op de minuut nauwkeurig verschijnen met een instelbare tijdsduur op
het scherm van één tot dertig minuten.
Bij de start worden vijftien seconden lang beurtelings de boodschap en een foto met geluid
getoond. Daarna blijft alleen de boodschap met bovenaan de datum en tijd zichtbaar tot de
ingestelde tijd om is. Datum en tijd zijn een extra controle bij een week pillendoos en bij een
medicijnrol(Baxterrol), waarop de datum en tijd voor medicijn gebruik ook vermeld staat.










Type de medicijnboodschap in het rode kader, aantal en soort, pillen, oplossen in water e.d.
of een zetpil of bij de weekdoos of de medicijnrol(Baxterrol) alleen dat het tijd is voor de
medicijnen en kies voor elke boodschap een andere letterkleur door een klik op een van de
kleuren vierkantjes.
Kies de meest geschikte foto, een glas water met pillen, weekdoos of medicijnrol voor iedere
medicijnboodschap.
Stel de tijd, uren en minuten in en hoe lang de boodschap op het scherm moet blijven.
Kies een geluid 1 t/m 6, of klik op 7 om zelfgesproken boodschap(blz 39) toe te voegen, niet
te lang!
Klik op Test en de boodschap wordt als demo op het scherm getoond.
Klik op Voeg toe. Tijdsvolgorde is niet belangrijk. Er is nu ook een rood stipje in de analoge
klok op de uurstand (klein stip opstaan tot 12.00 uur, grote stip van 12.00 tot naar bed gaan)
voor een snel overzicht op de ingestelde tijden.
Verwijder een boodschap door op een ‘medicijntijd’ regel te klikken en op de verwijder
regel button te klikken of op Verwijder alles om alle medicijntijden te verwijderen.

Terecht wordt wel eens opgemerkt dat dit geen garantie geeft dat de medicijnen ook daadwerkelijk
worden ingenomen. Het programma geeft wel een impuls omdat te gaan doen, zeker als men eenmaal
aan de regelmaat van de waarschuwingen is gaan wennen. Tezamen met een “Baxterrol”, voorzien
van datum en tijd geeft het wel maximale kans dat de medicijnen trouw worden ingenomen.
De Pro setting is speciaal ontwikkeld om het risico dat medicijnen vergeten worden te
minimaliseren. Zie appendix: Out of Memory Pro, een introductie (blz. 29).
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Etenstijden en eventueel toegevoegde boodschappen

Als het programma geïnstalleerd is, wordt tussen vijf en zes uur ’s middags standaard het magnetron
oventje op het scherm getoond. Er kunnen vier etenstijden ingesteld worden, met een eigen foto en
indien nodig een ingesproken etensboodschap voor en eventueel ook na de etenstijd.
In het gereedschap menu, in de kolom ‘Boodschap en de etenstijd’ kan gekozen worden voor de in
te vullen maaltijd en van daaruit steeds direct worden getest.. Tijdens het ingedrukt houden van de
linker muistoets op de Testen button staat de foto op het scherm en wordt, indien toegevoegd, de
eerste waarschuwing om te gaan eten uitgesproken. Als de button weer wordt losgelaten verdwijnt
de foto weer en wordt, mits toegevoegd, de tweede boodschap uitgesproken. Dit is de wijze waarop
een etensboodschap kan functioneren.
Gebruik deze gesproken boodschappen echter uitsluitend als er een dringende noodzaak voor
bestaat, anders geeft al dat gepraat alleen maar onrust.

Ga naar het gereedschap menu en klik daar in de rubriek ‘Boodschappen en de etenstijd’ op de
button van een in te vullen of te wijzigen etenstijd . Vul de etenstijd in, uur en minuut, klik op de
Foto button en plaats een eigen ‘etenstijd’ foto. Klik op de Fototekst button, type een etenstijd tekst
en kies een kleur die duidelijk zichtbaar is op de gekozen foto.
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Klik op de Boodschap drukknop en het bovenstaande menu komt op het scherm.
Klik op de voor het doel geschikte al bestaande boodschap of spreek zelf een boodschap in door
een klik op de rode knop Opnemen VOOR .. eten (zie blz. 39). Klik daarna op de Test VOOR ..eten
drukknop en de boodschap wordt afgespeeld. Ook een NA ..eten (tweede)boodschap kan zo worden
gemaakt. Selecteer een geluidje, Test NA ..eten of spreek ook hier ook zelf een boodschap in door
een klik op de rode Opnemen NA .. eten knop. Een tekst zoals bijvoorbeeld: Heb je nog aan het eten
gedacht?
Verlaat dan het menu met een klik op de Exit drukknop. En klik op de testen drukknop.(ingedrukt
houden voor de eerste - en loslaten voor de tweede etensboodschap)

Globe cursor voor andere taalinstellingen
Andere taal voor de gebruiker van het programma.
Een aparte groep vormen ouderen die de taal van een land pas op latere leeftijd hebben geleerd en het
door hun steeds slechter wordende geheugen weer kwijtraken. Het is mogelijk om een aantal talen
direct in te stellen na een klik op de globe button in het gereedschapmenu.
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Talen die niet in het programma aanwezig zijn kunnen zelf worden ingesteld door op de Andere
taal knop te klikken. In het onderstaande menu kunnen dan alle vertaalde woorden worden ingetypt
en opgeslagen. Aparte letters met ‘Alt’ toets en bijbehorende cijfers (Zie ‘Ascii karakters’ button)

Andere taal voor de ‘Administrator(s)’ (mantelzorg)

Ook indien het programma al is geïnstalleerd kan ook de taal van de Administrator nog gewijzigd
worden. Denk bijvoorbeeld aan een behulpzaam buitenlands familielid die bijvoorbeeld wel goed
Engels maar nog weinig Nederlands spreekt. Na een klik op de Administrator drukknop verschijnen
de beschikbare talen.
N.B. Het aantal talen dat beschikbaar is hangt af van het versienummer van het programma en
worden er steeds meer mits er een vertaler voor een bepaalde taal gevonden wordt.
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Klokkeuze
Bij de eerste opstart is de klok op het scherm een analoge, (wijzer)klok. In het gereedschapmenu kan
dit gewijzigd worden in een digitale(cijfer) klok of in een tekstklok als klokkijken niet meer lukt. Op
elk gewenst moment kan de klok in analoog, digitaal of tekstklok omgezet worden.
(Gereedschapmenu, Analoog, Digitaal of Tekstklok)
NB. In de analoge wijzerklok worden rode stippen getoond op de tijden dat de medicijn
waarschuwingen zijn ingesteld, kleinere stippen tot 12 uur, grotere stippen van 12 tot 24 uur.
Op deze wijze is er een snel, globaal overzicht op ingestelde medicijntijden.
Deze medicijncontrole is niet aanwezig bij de digitale en tekstklok, maar kan altijd even bekeken
worden door de analoge klok aan te klikken in het gereedschapmenu.

Snelzoeken van foto’s op het scherm
Door rechts naast de foto op het klokje(zie ook blz. 6) te dubbelklikken wordt een snelle loop door
de foto’s gestart (max. 24 foto’s achterelkaar) .
Door een nieuwe dubbelklik wordt het tempo onmiddellijk weer 1 foto per uur.

Memo Sticker
Soms kan het belangrijk zijn om even een kortstondige mededeling te ‘hangen’ op het scherm.
Dat is het bekende gele memostickertje.
Klik op het memo stickertje in het gereedschapmenu en het ‘plakt’ op het scherm.
Type de gewenste tekst, bepaal de afmeting van het stickertje, ga met de cursor over het stickertje en
de tekst past zich aan.‘Hang’ het stickertje op een plek waar het beslist gelezen wordt zoals half over
de klok.
Het kan weer weggehaald worden met een klik op het kruisje in de rechter bovenhoek maar in ieder
geval is het de volgende dag van het scherm ‘gevallen’
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Favoriete muziek
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar favoriete muziek aan kan
zetten tot meer activiteit. Daarom kan iedere dag op een ingestelde tijd een muzieknummer
afgespeeld worden waaraan de gebruiker van het programma speciale herinneringen heeft, eigen
muziek of een jarenlange passie.
Digitaliseer eerst de geliefde muziek van oude grammofoonplaten of nummers van cd’s (*.wav)

Na een klik op de groene knop in het gereedschapmenu opent het installatiemenu

Vul de tijd in op een dag van de week en klik op de groene knop.

Klik nu op de groene knop van een dag van de week en zoek in het nu geopende menu naar de
favoriete muziek. Druk dan op Save en de muziek zal op de geselecteerde dag en tijd te horen zijn.
PS. Alleen op .10 uur en .40 uur om zo min mogelijk andere bezigheden te verstoren.
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Tijd om te gaan slapen!
Klik op de Nacht button in het gereedschapmenu en het onderstaande menu komt op
het scherm.

Vul de tijd van het slapengaan en de tijd om op te staan in. Vul als iemand erg onrustig gaat slapen
het rustgevende muziekje in, Klik op gebruiken, Exit en klaar!
Een zwart scherm in de middag zegt dat het tijd is voor het middagdutje. Dit kan soms ook helpen
om wat regelmaat in het bestaan te brengen alhoewel de meesten dat dutje al uit hun zelf zullen doen.
Tja, en dan is het al weer tijd om naar bed te gaan. Het schermpje wordt zwart, er staat eerst nog een
poosje ‘Welterusten’ op. Daarna is het scherm zwart met het nachtklokje, analoog, digitaal of
tekstklok, zoals de instelling van het dagscherm.

…. tot morgenochtend!
Attentie! Tijdens het donkere (nacht) scherm kan het dagscherm teruggezet worden door een
muisklik op het scherm. Deze mogelijkheid is er om dan eventueel de PC voor andere
toepassingen te kunnen gebruiken of ’s avonds laat ook boodschappen, foto’s e.d. in het
programma bij te kunnen werken. Alleen na een herstart van het programma komt het
nachtscherm voor deze nacht terug. Zonder een herstart komt het nachtscherm pas de
volgende avond weer terug.
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Appendix
Nieuwe programmaversie installeren.

Verwijder het programma met de programma de-installeer optie van Windows en
installeer de laatste “Out of Memory” versie in dezelfde directory.
Boodschappen, foto’s, medicijntijden, eet en slaaptijden worden niet meeverwijderd
In de nieuwe geïnstalleerde versie werkt alles gewoon door, maar kunnen de extra
mogelijkheden van de nieuwe versie toegepast worden.

Het programma op een andere PC overzetten. (alleen XP > XP en XP >Win 7)

Om alle boodschappen, verjaardagen, medicijntijden e.d. niet opnieuw te hoeven
invullen kan de volgende werkwijze gevolgd worden. Verwijder het programma met
de de-installeer optie van Windows. Kopieer de directory met de overgebleven
inhoud via een mobiele harddisk, USB-stick of Cd-rom naar de andere PC.
Installeer altijd de nieuwste versie van het Out of Memory programma in dezelfde
directory, dan zijn tegelijk de extra mogelijkheden van een nieuwe versie aanwezig.
NB. De fotoseries moeten in dezelfde directories geplaatst worden als op de vorige
PC, maar als dit niet mogelijk is dan kunnen de series wel op de PC overgezet worden
maar moeten opnieuw aan het programma worden gekoppeld met de optie in het
gereedschapmenu: foto series.

Mac of Linux PC

Out of Memory is een programma voor een Microsoft PC maar kan met wat
kunstgrepen ook op een Mac, mits voorzien van Intel processor(s), of op een PC met
Linux gebruikt worden. Het programma VNware ( ong. 75 Euro) maakt dan een zgn.
Virtuele Machine aan. Zo ontstaat een zgn. virtuele Microsoft PC. Op een daarbij
speciaal aangemaakte ruimte op de harde schijf kan dan een Microsoft pakket als XP,
Vista of Windows 7,8, 10 geïnstalleerd worden. Out of Memory zal daarop
geïnstalleerd dan net zo functioneren als op een Microsoft PC.
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Gratis communiceren op afstand met de Out of Memory PC

PC bedienen op afstand (gratis)*
* Beide PC’s moeten uiteraard wel over een internetaansluiting of Wifi beschikken.

Het is zeer goed mogelijk de PC met het Out of Memory programma op afstand te
bedienen als Administrator. Alle handelingen zijn hierbij uitvoerbaar zoals
boodschappen, medicijnen, fotoseries wisselen e.d.. Beide PC’s moeten over een
internetaansluiting en een (gratis) communicatie softwarepakketje beschikken;

Zoals bijv. Team viewer: http://www.teamviewer.com/nl/index.aspx

Fotoseries overzetten op afstand (gratis)
Foto’s kunnen met behulp van een (gratis) ‘dropbox’ ook op afstand in de Out of
Memory PC gezet worden.
Zet foto’s in die dropbox en plaats ze via teamviewer op afstand over in een map op
de ‘Out of Memory’ PC.
Maak er daarna (op afstand) een nieuwe fotoserie van:

http://www.dropbox.com

Conclusie: GEEN ABONNEMENTS KOSTEN
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Out of Memory Pro, een introductie
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Out of Memory Pro, uitbreiding van het standaard (SE) programma.
Attentie: Wie onbekend is met het programma doet er verstandig aan ook de handleiding van
het programma te downloaden en goed te bestuderen.

Inleiding
Het programma was voor versie 18 alleen beschikbaar als ‘SE’ (Standaard Editie) of als ‘PE’ (Pro
Editie)
(Professional Editie), had controle op het medicijngebruik en iedere dag kon er een favoriet
muziekje beluisterd worden en gesproken boodschappen konden direct in het programma met
behulp van een microfoon ingesproken worden.
Out of Memory 19.xx NF heeft alle opties. De standaard setting waarin alleen gewaarschuwd wordt
om de medicijnen in te nemen, maar ook de Pro setting waarbij een hardware toevoeging met
drukknop draadloos communiceert met het Out of Memory programma, ook de sprekende klok,
favoriete muziek en zelf ingesproken boodschappen zijn in de NF versie aanwezig.
De draadloze communicatie voor de medicijnen is een kunststof doos voorzien van een
drukknopje. Aan de bovenkant is er een brede strook klittenband waarmee diverse types medicijn
rolhouders kunnen worden vastgezet, Baxterrollen en soortgelijke typen. Ook een weekdoos met
medicijnen kan op deze wijze worden vastgezet met een klein stukje klittenband.
Het is niet meteen nodig om deze hardware uitbreiding aan te schaffen, eerst kan alles
uitgeprobeerd worden met de rechter muisknop en daarna kan overwogen worden om via
info@outofmemory.nl een afspraak te maken voor de bestelling van die kunststof doos.
In principe kan rechter muisknop hier ook permanent voor gebruikt worden, maar de batterijduur
is tamelijk kort en al die extra knopjes op een muis werken vaak verwarrend voor de gebruiker
van het programma. Aan U de keus, medicijndoos of muis.
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Hoe gaat het in zijn werk?

Allereerst moet in het settingmenu de Pro setting worden ingesteld en de muis kan voorlopig dienen
als testopstelling voor de medicijndoos.

De medicijnboodschappen worden in de Pro setting net zo in het programma ingevoerd als in de
standaard setting, alleen is hier geen tijdinvulling meer van toepassing.
Wanneer er een boodschap dat het tijd is om de medicijnen in te nemen op het scherm komt, zal een
half uur lang iedere twee minuten het ingestelde waarschuwingssignaal klinken.
Zodra de gebruiker zijn medicijnen van de rol heeft gescheurd of uit de weekdoos heeft gepakt,
drukt hij op het knopje. De medicijnboodschap verdwijnt weer van het scherm.
Wat nu als er geen medicijnen gepakt worden? Dan zal de medicijnboodschap een half uur op het
scherm blijven met elke twee minuten het waarschuwingssignaal. Binnen het half uur kan dus het
knopje nog worden ingedrukt, maar daarna komt het gewone hoofdscherm weer terug.
Als het half uur is verstreken zonder dat er op het knopje is gedrukt, komt er een rode cirkel
om de wijzeras van de klok en bij de digitale klok komt een rode rechthoek. Een duidelijk
zichtbaar signaal voor de mantelzorg, maar ook voor de gebruiker van het programma. Is er iets mis
met de medicijnen en zijn deze misschien niet ingenomen?
De mantelzorg kan op elk gewenst moment door een muisbeweging of met een vinger (touch
screen), naar de rechterkant van het scherm om het medicijn databasemenu te openen. Daarin zijn
de laatste dertig medicijntijden opgeslagen. Door een klik op de knop met de naam ‘grafiek’ komt de
grafiek op het scherm met in één oogopslag de historie van de laatste dertig keer medicijngebruik.
Daar is te zien hoeveel minuten het duurde voordat iemand wel of niet in actie kwam om zijn
medicijnen in te nemen.
Na het sluiten van het databasemenu is de eventueel aanwezige rode cirkel op de analoge klok en de
rode rechthoek op de digitale klok weer weg.
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Plaatsing en het testen van de opstelling.
Het beeldscherm op een plek gezet die goed in het zicht is voor de gebruiker en een plek voor de
draadloze muis of de drukknop doos bij de medicijnen, niet al te ver is verwijderd van de PC. De
maximale afstand is tien meter, maar muren en allerlei obstakels kunnen een goede draadloze
ontvangst verhinderen. Met de draadloze muis lopend en klikkend op de rechtermuisknop kan de
beste plek bepaald worden.
Stel alles op en start ‘Out of Memory Pro’. Beweeg de cursor met de muis naar de rechterkant van het
scherm en het medicijn datamenu komt op het scherm.
Bij schermen met een lage resolutie staat het menu nog niet helemaal op het scherm maar kan erop
gesleept worden.

Klik op ‘Test de medicijn drukknop’ en het scherm kleurt oranje.

Druk nu op het knopje van de medicijndoos of op de rechtermuisknop en indien er contact is, kleurt
het scherm groen zolang het knopje ingedrukt blijft met een luid TAADAA. Als dit niet gebeurt
moet een andere plek voor de medicijndoos worden gevonden, net zolang tot het scherm wel groen
wordt.

Druk als er verbinding is met de muis op het Exit knopje op het beeldscherm om weer terug te
keren naar het hoofdscherm.
Attentie: Vervang een keer per jaar de batterijen van de medicijndoos.
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De medicijn boodschappen instellen.
Nadat de communicatie tussen de PC en de medicijnopstelling is getest en goed bevonden kan er een
medicijnboodschap uitgeprobeerd worden.
In het ‘gereedschap’ menu bevindt de rubriek ‘Medicijnen’ . Een klik op de medicijn tijden button
en het ‘Tijd voor medicijnen’ menu verschijnt. Hiermee kunnen boodschappen op het scherm
worden gezet wanneer het tijd is om de medicijnen in te nemen.
Bij de start worden vijftien seconden de foto met geluid getoond. Daarna blijft alleen de boodschap
met bovenaan de datum en tijd zichtbaar en wordt elke 2 minuten een ingesteld
waarschuwingssignaal gegeven. Datum en tijd zijn een extra controle bij een week pillendoos en bij
een medicijnrol(Baxterrol), waarop de datum en tijd voor medicijn gebruik ook vermeld staat.









Type de medicijnboodschap in het rode kader, aantal en soort, pillen, oplossen in water e.d.
of een zetpil of bij de weekdoos of de medicijnrol(Baxterrol). Kies bij voorkeur voor elke
boodschap een andere letterkleur door een klik op een kleuren vakje.
Kies de meest geschikte foto, een glas water met pillen, weekdoos of medicijnrol voor iedere
medicijnboodschap opnieuw.
Stel de tijd voor de boodschap in uren en minuten in
Kies een geluid 1 t/m 6, of klik op 7 om zelf een geluid(*.wav) of een zelf ingesproken
boodschap (blz. 39) toe te voegen, maar niet te lang!
Klik op Test en de boodschap wordt als demo op het scherm getoond en klik op het exit
knopje op de demo om de test weer te stoppen.
Klik op Voeg toe. Tijdsvolgorde van de boodschappen is niet belangrijk. Er is nu ook een
rood stipje in de analoge klok op de uurstand (klein stipje van opstaan tot 12.00 uur en een
grote stip van 12.00 tot naar bed gaan) voor een globaal overzicht van de ingestelde tijden.
Verwijder een medicijn boodschap door op een ‘medicijntijd’ regel te klikken en daarna op
de Verwijder regel button, of op Verwijder alles om alle medicijntijden te verwijderen.
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Medicijn mededeling op het scherm.
Wanneer een medicijnboodschap is ingevoerd en de tijd dat deze op het scherm moet komen is
bereikt, dan is er eerst vijftien seconden lang de voorgeselecteerde foto met waarschuwingssignaal
knipperend op het scherm.

Daarna komt de onderstaande mededeling op het scherm met elke twee minuten opnieuw het
waarschuwingssignaal.

Als er binnen de eerste twee minuten geen drukknop op de medicijndoos werd ingedrukt, dan komen
er twee wisselende foto’s bij die laten zien dat er op het knopje moet worden gedrukt.

Na tien minuten komt er een steeds grotere rode cirkel om het menu om extra te benadrukken dat de
medicijnen moeten worden ingenomen.

Nadat op de medicijnknop is gedrukt klinkt een TAADAA en komt het hoofdscherm terug. Indien
niet gedrukt is komt het hoofdscherm na 30 minuten weer terug.
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Als de maximum dertig minuten zijn verstreken komt de rode cirkel om de wijzeras van de
analoge klok, een rode rechthoek op de digitale klok en een rode balk onder de tekstklok.
Deze verdwijnen weer na het sluiten van het medicijn datamenu.

Ook de data in het medicijn datamenu is na dertig minuten bij het openen rood gekleurd.

Om de data in een regel beter te kunnen begrijpen volstaat een klik met de muis op een regel. De
gegevens worden dan in het ‘details’ kader getoond. Er worden maximaal dertig medicijnregels
opgeslagen. Ouderen verdwijnen uit de database. Dertig regels zal bij vier medicijntijden per dag
meer dan een week overzicht geven.
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In het details kader van het medicijn datamenu is er ook een knop ‘Grafiek’. Na hierop te klikken
komt ook de onderstaande grafiek op het scherm.

Hier zijn de dertig medicijn tijden te overzien. In deze voorbeeldgrafiek zijn de meeste medicijnen
binnen tien minuten ingenomen (groen). Drie in het gearceerde gebied, toiletbezoek, iemand aan
de deur geweest e.d., van tien tot dertig minuten. Drie keer achterelkaar tegen de rode bovenbalk.
Er is niet op de medicijndrukknop gedrukt. Omdat het drie keer achterelkaar was, zou het
bijvoorbeeld kunnen dat de gebruiker niet thuis is geweest en zijn medicijnen hopelijk ergens anders
heeft ingenomen.
Een druk op de Exit knop van het medicijn datamenu en ook de grafiek is weer van het scherm.

Sinds de introductie van ‘Out of Memory’ is er een serieuze aanmerking op het
programma geweest.
Hoe weet je zeker dat iemand zijn medicijnen heeft ingenomen als de
medicijnboodschap op het scherm is geweest? Nu, dat weet je inderdaad niet zeker.
Misschien heeft iemand de boodschap net gemist. Of is nadat de boodschap na een
paar minuten weer van het scherm was het toch nog vergeten. Zet je de boodschap te
lang op het scherm dan bestaat de mogelijkheid dat iemand zijn medicijnen opnieuw
zou innemen. Met een half uur lang waarschuwingen en de drukknop bij de medicijnen
bij de Pro versie maakt de kans dat iemand zijn medicijnen overslaat vele malen
kleiner.

Voor nadere informatie over de Pro versie:
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info@outofmemory.nl

Out of Memory op een aanraakscherm (touch screen)
Touch screens, schermen zonder toetsenbord en muis worden steeds groter. Als
hybride tablet, touch screen notebook en soms ook als losstaand scherm. Daarom
komt er een toetsenbord op het scherm wanneer er op het scherm getypt moet worden.

Een klik op de toetsenbordje in het gereedschapmenu zet het toetsenbord op het
scherm Aan of Uit.
‘Toetsenbord Aan’ zal steeds wanneer iets moet worden getypt automatisch
onderop het scherm het toetsenbord openen en dit verdwijnt weer met het sluiten
van de optie.

Wanneer er speciale karakters nodig zijn kan met een klik op de Alt toets het
toetsenbord uitgebreid worden.

Om te voorkomen dat er onbedoeld wijzigingen op het scherm worden aangebracht
kan het scherm vergrendeld worden.
Klik op de ‘Lock screen’ toets onder het toetsenbordje in het gereedschapmenu en na
een waarschuwing op het scherm kan de actie bevestigd worden.
Alleen met een dubbelklik op het kruisje dat nu in de linkerbovenhoek van het
scherm staat kan alles weer ontgrendeld worden.
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Zelf gesproken boodschappen toevoegen
Wanneer gebruikers intensievere begeleiding nodig hebben kan het nuttig zijn om berichten in te
spreken om op deze wijze berichten extra onder de aandacht te brengen.
Deze optie is toe te passen bij etenstijden, medicijntijden en bij verjaardagen. Bij een notebook is
standaard een microfoon aanwezig. Zorg voor een Usb-microfoon bij andere opstellingen

Het medicijnmenu heeft zes standaardgeluiden en een zevende drukknop om een eigen geluid of een
gesproken boodschap toe te kunnen voegen. Klik op 7.

In het bovenstaande staande menu is een rode drukknop. Druk op de rode drukknop en het
opnamemenu komt op het scherm.

Klik op ‘Opnemen’ en spreek de boodschap in, wacht dan nog 2 seconden
en klik dan op ‘Stoppen’
Op dezelfde wijze verjaardagen(blz 13) en etenstijden(blz. 23) inspreken.
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Out of Memory met sprekende klok.
Het is bekend dat sommigen met een ernstig geheugenprobleem niet meer de analoge (wijzer) klok
begrijpen. Soms kan dan de digitale(cijfer)klok nog uitkomst bieden, maar lang niet altijd en dan is
er nog de tekstklok die je kunt lezen op de typisch Nederlandse manier van klokkijken. Maar ook
de sprekende klok van Out of Memory kan toegepast worden.
De Pro setting van Out of Memory heeft reeds een draadloze verbinding om het medicijngebruik
te registreren en kan worden voorzien van een tweede klokdrukknop, al of niet met een draadloze
verbinding. Deze drukknop met Usb aansluiting wordt bijv. met klittenband aan de zijkant van het
scherm gemonteerd of indien gewenst draadloos in Bluetooth uitvoering in de omgeving van de plek
waarin de gebruiker meestal zit of eventueel allebei, in principe dus op de elke gewenste plek binnen
gehoorafstand van de gesproken klok.
Indien op dit groene klokknopje gedrukt wordt, dan ‘spreekt’ de PC de tijd.
Bijvoorbeeld: Vrijdag / 15.20 uur = “Het is Vrijdag middag, tien minuten voor half vier.”
In gewone Nederlandse spreektaal, zoals de klok altijd gebruikt wordt en daardoor dus ook met de
kans dat iemand hiermee langer zelfstandig kan functioneren.
Als Out of Memory op een opstelling met een touch screen is geïnstalleerd, kan met een vingertik
op het scherm de tijd gehoord worden. Dan is geen drukknop nodig voor de sprekende klok, maar
dan moet het scherm wel binnen handbereik zijn. Bedenk wel, touch screens zijn tamelijk prijzig en
meestal te klein voor de doelgroep. De (draadloze?) klokdrukknop is universeel bij alle soorten en
maten schermen inzetbaar. (Er kunnen ook meerdere klokknoppen tegelijk toegepast worden).
Maar ook de linkerknop van een muis kan gebruikt worden om de tijd te horen.

Voor meer informatie:

info@outofmemory.nl
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De goedkoopste oplossing om een monitor of TV om te toveren in een:

Complete Out of Memory opstelling:
Windows HDMI stick
+ beeldscherm, alle maten mogelijk.
+ draadloos (bluetooth), toetsenbord(groot of klein)
+ draadloze (bluetooth) muis
+ indien gekozen wordt voor de Pro versie een extra (bluetooth) muis.
+ gratis Out of Memory 19.15 NF of hoger.

Geen aparte PC nodig
Gewoon een Windows HDMI stick met Out of Memory aansluiten op een willekeurige monitor of
TV met HDMI poort, ongeacht de afmetingen.

De Pro setting werkt ook met extra bluetooth muis bij de medicijnen en voor de sprekende klok.
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Voorbeeld: Een Asus computer stick en bijbehorende voeding en aansluitkabels.

Out of Memory op een Asus stick met draadloos bediende sprekende klok, diverse fotoseries, en
favoriete muziek aangesloten op een groot beeldscherm in gemeenschappelijke ruimten bij de
psychiatrische kliniek Dijk en Duin te Castricum.
NB: Deze Asus computerstick met Windows 10+++ ( ⁓150 Euro)
Voor meer inlichtingen over computersticks, bezoek de onderstaande website.

http://www.intel.com/computestick
NB: Indien deze link hier niet werkt, kopieer hem dan in Uw browser.
Asus, Archos en Intel zijn o.a. merken computersticks maar er zijn er meer op het
internet.
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Bushaltetijden van de dichtstbijzijnde halte.
Met name bussen van het streekvervoer rijden vaak met flinke tussenpozen. Dertig
minuten of meer tussen de bussen komt vaak voor, maar ook een bus per uur en soms
helemaal niet op zondag betekend voor iemand met slecht geheugen vaak lang
wachten op een halte.
Daarom is er in de 19.xx versies een extra geheugensteuntje ontwikkeld.
Ga met de muiscursor naar de linkerkant van het scherm of klik in het
gereedschapmenu op de knop ‘Bustijden’

Het bovenstaande menu, maar nu nog met twee lege zwarte vensters komt op het
scherm.
In dit willekeurige voorbeeld de twee haltes, heen en terug op een kruispunt.
Klik nu op de linkerknop ‘Bustijden aanpassen’ en het onderstaande menu komt erbij
op het scherm.

Vul de naam van de bushalte, het nummer van de bus en de eindhalte in. Omdat
meestal de dienstregeling anders is door de week dan in het weekeinde moeten drie
lijsten apart worden ingevuld van de vertrektijden van een bus van deze halte, van
‘s morgens vroeg tot de laatste bus ’s avonds voor twaalf uur. De tijd apart in uren en
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minuten invullen. Als er zondags geen bus rijdt daar dus niks invullen, dan blijft het
bustijden menu op zondagen leeg. Als alles goed is ingevuld, klik op ‘Save’ en de
bustijden zijn opgeslagen.
Dan dezelfde procedure naar de andere richting door de rechterknop ‘Bustijden
aanpassen’, en de bustijden vanaf de halte staan in gele letters dagelijks in het menu.
Meerdere bussen invullen op deze halte is ook mogelijk, zoals te zien op het voorbeeld
door het andere busnummer in te voeren.
Steeds staan er twee bustijden op het scherm zodat ook te zien is hoeveel tijd er is
tussen die bussen. Als de laatste bus van de dag geweest is verdwijnt die uit het menu.
Bij wijziging van dienstregeling moeten de bustijden worden bijgewerkt, meestal 1x
per seizoen.

Testen van de luchtalarmsirenes.
Dit gebeurt altijd op de eerste maandag van de maand om twaalf uur ’s middags,
gedurende een paar minuten (behalve op feestdagen).
Vele ouderen of nabestaanden van mensen die in de oorlog zijn omgekomen worden
steeds weer diep geschokt door dit lawaai.
Om er vast te weten wat er komt wordt om 11 uur ’s ochtends een waarschuwing op
het scherm geplaatst die om 12 uur weer verdwijnt.
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Lees zorgvuldig het onderstaande:

Veel succes bij het gebruik van het programma.
Out of Memory is door mij belangeloos ontwikkeld om de kwaliteit van
het leven van mensen met geheugenproblemen te helpen verbeteren.
Het programma is mede door de vele suggesties van mantelzorgers,
medische professionals en dankzij de vele vertalers tot stand gekomen.
Bedankt hiervoor en vertel mij alsjeblieft graag eens over je eigen
ervaringen met het programma,
A.J. Riemersma info@outofmemory.nl
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