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Out of Memory Pro, de medicijn controle optie. 

 Attentie:  Wie onbekend is met het programma doet er verstandig aan ook de 
handleiding  van het programma goed te bestuderen.  

 

Inleiding 

Het programma was tot versie 18.xx alleen beschikbaar als ‘SE’ (Standaard Editie) of als ‘PE’ 
(Pro Editie) maar 19.xx NF heeft alle mogelijkheden van Standaard en Pro. 

Pro editie, had controle op het medicijngebruik. Iedere dag kon er ook een favoriet 
muziekje  gespeeld worden en gesproken boodschappen konden direct in het programma 
met behulp van een microfoon ingesproken worden. 

De NF (Nieuwe Formule) versie heeft alle opties. De standaard setting waarin alleen 
gewaarschuwd wordt om de medicijnen in te nemen en de Pro setting waarbij een hardware 
toevoeging met drukknop draadloos communiceert met het Out of Memory programma en 
ook de sprekende klok, de favoriete muziek en de zelf in te spreken boodschappen.  

De  draadloze communicatie voor de medicijnen is een kunststof doos, met 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 klittenband. 

Het is niet absoluut noodzakelijk om deze hardware uitbreiding aan te schaffen, alles kan 
uitgeprobeerd worden met de rechter muisknop en als het helpt bij het innemen van 
medicijnen kan overwogen  worden om via info@outofmemory.nl een afspraak te maken voor 
het bestellen van de communicatiedoos. 

In principe kan de rechter muisknop permanent gebruikt worden in plaats van de 
communicatiedoos  met drukknop, maar de batterijduur van een muis is tamelijk kort en al die 
aanwezige extra knopjes op een muis werken vaak te verwarrend voor de gebruiker van het 
programma.  Aan U de keus, communicatiedoos of een extra muis bij de medicijnen blijven 
gebruiken. 
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Hoe gaat het in zijn werk?         

  

Klik in het gereedschapmenu op de drukknoptoets (1). Dan moet in het instellingsmenu (2) de 
Pro setting worden ingesteld en de rechter muisknop (3) dient als knop voor de communicatie. 

 

                                       

De medicijnboodschappen worden in de Pro setting net zo in het programma ingevoerd als in 
de Standaard setting, alleen wordt hier geen tijdsduur van de boodschap ingevuld.  Wanneer 
de medicijnboodschap op het scherm komt zal een half uur lang iedere twee minuten het 
waarschuwingssignaal klinken.  Een steeds nadrukkelijker waarschuwing komt ook op het 
scherm. Zodra de gebruiker zijn medicijnen van de rol heeft gescheurd of uit de weekdoos 
heeft gepakt, drukt hij op het rechter muisknopje of op het knopje van de 
communicatiedoos. Na het klinken van een luid ‘TaaDaa’ komt het normale scherm weer 
terug.  

Als het half uur is verstreken zonder dat er op het knopje is gedrukt keert het normale 
scherm terug, komt er een rode cirkel om de wijzeras van de analoge klok, bij de digitale 
klok komt er een rode rechthoek en bij de tekstklok een rode streep, een duidelijk 
zichtbaar signaal voor de mantelzorg, maar ook voor de gebruiker van het programma zelf.  Is 
er iets mis, zijn de medicijnen niet ingenomen? 

De mantelzorg  kan op elk gewenst moment door een muisbeweging of met een vinger (bij 
een 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 een regel komen de details op het scherm en met een klik op de knop met de 
naam ‘grafiek’ komt de grafiek op het scherm waarop in één oogopslag de historie van de 
laatste dertig keer medicijngebruik is te zien. 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 zijn de eventueel aanwezige rode waarschuwingstekens  
weg en zijn de rode regels in de database weer zwart. 
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Plaatsing en het testen van de opstelling. 

Beweeg de cursor met de muis naar de rechterkant van het scherm en het medicijn datamenu 
komt tevoorschijn.  

Het beeldscherm op een plek gezet die goed in het zicht is voor de gebruiker. Dan een 
geschikte plek voor de draadloze muis of de communicatiedoos bij de medicijnen zoeken. De 
maximale afstand is tien meter, maar muren en allerlei obstakels kunnen een goede draadloze 
ontvangst verhinderen. 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. Al lopende met een 
draadloze muis kan zo een geschikte plek voor de medicijnen bepaald worden. 

                                                                                   

Druk op het rechter muisknopje of op het knopje van de medicijndoos 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 tijdens het indrukken.  

           

Druk als er verbinding is met de linker muisknop op het Exit knopje op het beeldscherm om 
weer terug te keren naar het hoofdscherm.  

Attentie: Vervang één keer per jaar de batterijen van de communicatiedoos. 
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De medicijn boodschappen instellen. 

 

Nadat de communicatie tussen de PC en de medicijnopstelling is gelukt kan er een 
medicijnboodschap gemaakt 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.  

Datum en tijd zijn worden automatisch wordt toegevoegd.  Het vormt een extra controle bij een 
week pillendoos en vooral bij een medicijnrol(bijv. Baxterrol), waarop de datum en tijd voor 
medicijn gebruik ook vermeld staat. 

 

                                       

 

 Type een medicijnboodschap in het rode kader, bijv. 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  7 om zelf een geluid(*.wav) of een zelf ingesproken 

boodschap toe te voegen. (Zie blz. 9, maar de boodschap niet te lang maken!) 
 Klik op Test en de boodschap wordt als demo op het scherm getoond. Klik op het exit 

knopje op de demo om de test weer te stoppen. 
 Klik op Voeg toe. Tijdsvolgorde waarin de boodschappen worden toegevoegd is niet 

belangrijk. Er komt nu ook een rood stipje op 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) Zo is er 
een globaal overzicht van de ingestelde medicijntijden zichtbaar. 

 Verwijder een medicijn boodschap door op een ‘medicijntijd’ regel te klikken. Klik 
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 communicatiedoos 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 het knopje of op de rechtermuisknop 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 waarschuwing om de wijzeras 
van de analoge klok. Deze verdwijnt weer na het sluiten van het medicijn datamenu. 

 

                                              

 

 

Ook de data in het medicijn datamenu is nadat de dertig minuten tijd is overschreden bij het 
openen rood gekleurd. 
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 Klik met de muis op een regel om de data beter te kunnen begrijpen. De gegevens worden 
dan in het ‘Details’ kader getoond. Er worden maximaal dertig medicijnregels opgeslagen. 
Oudere data wordt gewist. Dertig regels zal ook bij vier medicijntijden per dag meer dan een 
week overzicht geven. 

 

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. De meeste zijn binnen tien minuten (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.  
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Zelf gesproken boodschappen toevoegen 

Wanneer gebruikers intensievere begeleiding nodig hebben kan het nuttig zijn om een 
bericht in te spreken om op deze wijze de boodschap extra onder de aandacht te brengen. 

Deze opnameoptie is toe te passen bij etenstijden, medicijntijden en bij verjaardagen. 

Bij het openen van een van de bovenstaande menu’s  zullen rode drukknoppen zichtbaar 
worden. 

               

Het medicijnmenu heeft zes standaardgeluiden en een zevende drukknop om een gesproken 
boodschap toe te kunnen voegen. Klik op zeven en het onderstaande menu komt op het scherm. 

 

       

Druk op de rode drukknop en het opnamemenu komt op het scherm. 

 

         

 

Klik op ‘Opnemen’ spreek een boodschap in, wacht dan nog 2 seconden en klik op ‘Stoppen’ 
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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 de geliefde muziek van oude grammofoonplaten, nummers van cd’s e.d. (*.wav) 

                                     

Na een klik op de groene favoriete muziekknop  in het gereedschapmenu opent het 
installatiemenu  

      

 

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

  

Het menu wordt nu aangevuld met groene knoppen achter de dagen van de week. Klik nu op de 
groene knop achter de gewenste dag van de week en zoek in het nu geopende menu naar de 
favoriete muziek die inmiddels dan wel op de PC moet staan. Test het en druk dan op Save. 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 van het programma 
te verstoren. 
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Sinds de introductie van ‘Out of Memory’ is er een serieuze 
aanmerking op het programma geweest. Er was toen alleen 
de SE versie met een mededeling op het scherm dat 
medicijnen moesten worden ingenomen. Een mededeling 
die na een bepaalde ingestelde tijd weer van het scherm 
verdween. 

 

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 verdwenen was het toch vergeten. Zet je de 
boodschap te lang op het scherm dan bestaat de mogelijkheid dat 
iemand zijn medicijnen opnieuw zou innemen.  

 

 

Maar met een half uur lang waarschuwingen in de Pro setting,  een 
drukknop bij de medicijnen en het medicijnoverzicht voor de 
mantelzorg wordt de kans dat iemand zijn medicijnen niet inneemt wel 
vele malen kleiner. 

 

 

 

 

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

 

mailto:info@outofmemory.nl

