
 

 

 

 

De tablet 

speciaal 

ontwikkeld 

voor ouderen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maak kennis met de Compaan; de tablet speciaal 

ontwikkeld voor ouderen. Simpel in gebruik en  

prachtig vormgegeven. Ervaring met computers is niet 

nodig, iedereen kan met de Compaan overweg. 

 
De Compaan is dé tablet voor senioren om met familie 

en vrienden te communiceren. Foto’s en video’s delen, 

berichten sturen, afspraken maken, een spelletje spelen, 

internetten, beeldbellen en zelfs een kerkdienst  van 

uw eigen vertrouwde kerk volgen vanuit uw luie stoel. 

Allemaal binnen een veilige en besloten omgeving. 

 
Zo wordt de communicatie tussen de verschillende 

generaties weer makkelijk, praktisch en leuk! 

 
Compaan, brengt generaties dichter bij elkaar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Goedemorgen 
 

Handige herinneringen 
 

Weer en nieuws 

 

Een dag 

met de 

Compaan 

is een dag 

vol leuke 

en handige 

functies 

Met een simpele melding 

vraagt     de     Compaan 

u om uw “check-in” te 

bevestigen. Een kopje 

koffie erbij en de dag kan 

beginnen! Zo eenvoudig 

werkt de check-in-functie. 

En als er na verschillende 

herinneringen nog steeds 

niet wordt ingecheckt, 

krijgt uw directe  familie 

via e-mail of sms  een 

berichtje met een melding. 

Altijd lastig om te 

onthouden wanneer u 

welke medicijnen in moet 

nemen! En soms vliegt de 

dag zo snel voorbij dat u 

vergeet dat u oefeningen 

had moeten doen. Met 

de herinneringen op de 

Compaan heeft u altijd 

een extra steuntje in de 

rug. En via het Compaan 

Portaal zijn ze makkelijk 

aan te passen. 

Even uitrusten na de 

afwas en rustig het 

laatste nieuws uit de 

buurt doornemen. Dan 

bent u altijd op de hoogte 

van wat er gebeurt. Ook 

geeft de Compaan het 

actuele weer aan. Zo 

weet u gelijk of  u  nu  

uw paraplu en regenjas 

moet pakken of toch 

maar beter uw zonnebril 

op kunt zetten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tijd voor een spelletje 

 
Na  het  middageten  

een spelletje spelen, 

alleen of online met uw 

kleinkinderen? Om even 

uw hersenen te trainen 

of  gewoon   omdat   u 

uw  kleindochter  niet 

nog een keer wilt laten 

winnen. De spelletjes 

staan altijd voor u klaar 

op de Compaan. Ideaal 

op elk moment van de 

dag. 

 

Makkelijke agenda 

 
Wie komt er vanavond 

ook alweer koken en 

eten? En hoe laat was die 

afspraak bij de huisarts 

morgen eigenlijk? Niet 

alleen afspraken, maar 

ook   de    verjaardag 

van uw kinderen en 

kleinkinderen    vergeet 

u niet meer door de 

overzichtelijk weerge- 

geven agenda op de 

Compaan. 

 

Even bijkletsen 

 
Uw  kleindochter  belt 

als ze uit school komt 

om bij te kletsen over 

koetjes en kalfjes. Wat is 

het toch leuk om elkaar 

vaker te kunnen spreken 

en elkaar dan ook nog te 

kunnen zien! U ontvangt 

een melding als iemand 

met u wilt beeldbellen. 

Met 1 druk op de knop 

face-to-face praten. En 

ook nog geheel gratis. 

 

Mooie foto’s kijken 

 
Uw zoon is op vakantie 

en laat de laatste 

vakantiekiekjes direct 

aan u zien via de 

fotolijstfunctie. U geniet 

mee van de mooiste 

momenten van uw 

familie en dierbaren! 

Foto’s en video’s worden 

via het  Compaan 

Portaal eenvoudig met  

u gedeeld. Dat is in 

contact blijven anno nu! 



 
 
 
 
 
 

Ervaringen delen vanaf 

iedere plek op de wereld 

Het Compaan Portaal is de persoonlijke, beveiligde 

online pagina waarop familie en vrienden inloggen 

om via hun eigen computer met de Compaan te 

communiceren. Daarnaast kan via het Compaan 

Portaal de Compaan tablet beheerd worden. Oudere 

Compaangebruikers kunnen via het Compaan 

Portaal makkelijk ondersteund worden. Met alle 

zorgfunctionaliteiten is de Compaan ideaal om de 

mantelzorg rondom ouderen te organiseren. 

Meer rust bij zowel 

mijn vader als bij ons 

“Door het delen van foto’s is mijn vader veel 

meer betrokken bij ons leven. We kunnen al 

onze leuke momenten direct met hem delen. 

 
Met de berichten- en check-in-functie staan we 

dichter bij elkaar. Een oogje in het zeil kunnen 

houden en het vaker en makkelijker contact 

hebben, zorgt voor meer rust bij zowel mijn 

vader als bij ons. Zo houdt mijn vader langer 

een vertrouwd thuis en zijn eigen vrijheid.” 

 
 
 

 
Nienke van Kuijeren - Haarlem
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