
De MemoMoto is ontwikkeld voor mensen met dementie. Stel 
je voor: je komt elke 2 minuten uit een zwart gat en vraagt je 
de hele dag af: wie zijn die mensen? wat doe ik hier? ik wil naar 
huis toe! 

Dit komt voort uit het disfunctioneren van de prefrontale 
cortex, de hersenlob die zorgt voor inhibitie en initiatief. 
Mensen met dementie zijn angstig, vaak onrustig, soms 
agressief en het ontbreekt aan initiatief. 

De MemoMoto stimuleert bewegen én cognitie en maakt 
gebruik van een beeldscherm om een film te laten zien. De 
film toont een route die in de vertrouwde omgeving is 
opgenomen. Bijvoorbeeld vanuit een bejaardentehuis, door 
het park, langs een rivier, een molen en weer terug.

De videoroute gaat alleen vooruit wanneer de gebruiker 
beweegt. De snelheid van de film staat in directe relatie tot de 
snelheid van bewegen van de gebruiker. Onderzoek heeft 
aangetoond dat er positieve effecten waar te nemen zijn 
binnen 5 minuten.

• Traditionele bewegingsoefeningen doen we puur kinetisch, met als enig doel en 
motivatie de tijdsduur van de training. De MemoMoto werkt met een heel andere 
stimulans.  “Vandaag gaan we naar de kerk en dan verder naar de molen”.

• De kracht van Televisie. De gebruikers vergeten dat ze zich bewegen en 
concentreren zich op de echte beelden uit hun bekende omgeving. Dit zorgt voor 
een stimulans van de prefrontale cortex,  het deel van het brein dat verantwoordelijk 
is voor inhibitie en initiatief en belangrijk om gezond oud te worden.

• De heling vindt plaats vanaf het moment dat men weer gelooft dat men zich 
bewegen kan en daarin plezier heeft. In de routes nemen we ook elementen op die 
de pariëtale cortex stimuleren..

• Alle parameters en de gebruikers interface kunnen eenvoudig aan de verschillende 
doelgroepen (Psychogeriatrie,  Alzheimer, Korsakov etc.) worden aangepast.

• De MemoMoto word toegepast in verpleeg- en verzorgingshuizen, waar mensen 
met onder andere dementie en Alzheimer patiënten worden verzorgd. Ook 
particulieren en kinderen van dementerende ouders behoren tot onze cliëntèle.
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