
KozieMe  
 

 
 
 
Wat is de KozieMe? 
De KozieMe is een kussen met ingebouwde luidspreker. Door het kussen aan te raken komen er 
geluiden vrij, zoals bijvoorbeeld het buitenleven of de stad. 
 
Voor wie is deze geschikt? 
De KozieMe is voor cliënten die kunnen horen.  
Door aanraking van de KozieMe begint het apparaat geluiden te maken.  
Dit kunnen zijn de vaste dierengeluiden maar je kunt ook via een sd-kaart geluiden toevoegen.  
Ook is dit product geschikt voor cliënten die vaak alleen zijn, teveel prikkels krijgen en door gebruik 
van de KozieMe kunnen ontspannen.  
Het kussen biedt mensen met dementie de mogelijkheid om zelfstandig voldoende prikkels op te 
roepen. Door aanraking komen er herkenbare geluiden uit de KozieMe, wat de kans op angst 
verminderd.  
Herkenbare geluiden geven mensen met een beperking een vertrouwd gevoel. 
 
Voor wie is het niet geschikt? 
Niet geschikt voor dove cliënten of cliënten die doofblind zijn.  
 
Wat is het doel?  
Het doel hiervan is het stimuleren van snoezelen en ontspannen van de cliënten door te luisteren 
naar geluiden, luisteren naar verhalen of ingesproken berichten.  
Door geluiden of ingesproken berichten van familie voelen bewoners zich niet alleen.  
 
Gebruikersgemak  
Zorg dat de KozieMe is opgeladen. Dit verzorg je via de micro usb-aansluiting.  
Je kunt zelf geluiden en verhalen op de sd-kaart zetten.  
Je kunt de KozieMe aanzetten door het klittenband te openen en op het aan-knopje te drukken. 
Veder zorg je er ook voor dat de hoes eromheen zit. Deze dien je af en toe schoon te maken.  
 



 
 
 
 
Klaarmaken voor gebruik  
Stap1: zorg dat de KozieMe is opgeladen  
Stap2: zorg dat als je gebruik wil maken van een sd-kaart dat deze klaar staat. 
Stap3: zet de KozieMe aan door het klittenband te openen en druk op het aan-knopje. 
Stap4: na het gebruik sluit je de KozieMe op dezelfde manier af.  

 

Aan de slag  
Opdracht 1  
Zorg dat je jezelf voor even slechtziend/blind maakt en test het product. 
 
Opdracht 2  
Zet zelf stemmen of berichten op de sd-kaart en test hoe het werkt. 
 
Introductiefilm 
https://www.youtube.com/watch?v=OV5_sSDzRlc 
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