Uw medicatie
steeds op tijd
met dit pillendoosje met alarm
7 alarmen
(op de minuut instelbaar)
Broekzakformaat
(125x45x15mm)
Schuifdeksel met
één hand te openen

7 pillenvakjes
(14x38x12mm)
7 verwisselbare
pillendoosjes

1 set bevat:
1 Timer + 7 verwisselbare pillendoosjes + houder
25 euro (verzending binnen België inbegrepen)

BESTELLEN:
secretariaat@parkinsonliga.be

0478 96 16 80
INFO: www.parkinsonliga.be

JE PILLEN VERGETEN KAN NIET MEER!

Jean-Pierre Vandenberk uit Lommel heeft een speciaal pillendoosje
met alarm ontworpen. Toen bij hem de ziekte van Parkinson
vastgesteld werd, vond hij nergens een geschikt doosje voor zijn
medicijnen. Dus ging hij zelf maar aan de slag.
‘Alle apothekers in de omstreken, zelfs in Turkije, Tunesië en
andere landen die ik bezocht heb, heb ik afgeschuimd.
Nergens kon ik een geschikte pillendoos vinden’, zegt JeanPierre Vandenberk. Op 45-jarige leeftijd werd bij hem de
ziekte van Parkinson vastgesteld. ‘Ik was een jonge
Parkinson-pati-ënt. En natuurlijk wilde ik zoveel mogelijk mijn
gewone leven voortzetten. Daarvoor moet ik veel pillen
slikken en belangrijk is dat die ook op een regelmatig tijdstip
worden ingenomen’, verklaart hij. De enige manier was
volgens hem met een alarm te werken. Dus ging hij op zoek
naar een medicijnendoosje met alarmsysteem.

‘Er zijn zeker honderden pillendoosjes op de markt, maar nergens vond ik
een doosje dat aan mijn vereisten voldeed. Het moest een doosje zijn waar
veel medicijnen in gaan, maar dat toch in de broekzak past. En er moesten
ook meerdere alarmen kunnen worden ingesteld.’
Eigen ontwerp en samenwerking met Vlaamse parkinson Liga
Toen hij niet vond wat hij zocht, ging hij zelf aan de slag. ‘Ik was leraar
Wetenschappen van beroep. Ik ben een pragmatisch iemand en ben ook zeer
handig. Ik ontwierp een doosje waar tot zeven pillen in opgeborgen kunnen
worden. Bovendien kan op zeven verschillende tijdstippen het alarm worden
ingesteld. Je kan het doosje ook van het alarm loskoppelen en er een nieuw, vol
doosje medicijnen op schuiven. Met dit systeem is het mogelijk dagelijkse
dosissen voor een hele week klaar te zetten in een bijpassende houder.’
Om zijn uitvinding op de markt te krijgen, klopte Jean-Pierre aan bij de Vlaamse
Parkinson Liga, waar hij zelf ook lid van is. De nodige sponsors werden
gevonden. Er werden enkele prototypes ontwikkeld door een bedrijf in China.
‘Ik krijg enorm veel positieve reacties’, vertelt Jean-Pierre. ‘De zeven alarmen kunnen
tot op de minuut worden ingesteld en in principe moet dat eenmalig gebeuren. Ik
merk dat het beter met me gaat dankzij deze pillendoos, omdat ik mijn medicijnen nu
veel correcter inneem en dat is toch zeer belangrijk bij Parkinson. Vergeet je een
medicijn of neem je ze te laat in, dan krijg je een off-periode. Dat wil zeggen dat je
volledig blokkeert en dat zelfs de kleinste handeling enorm veel moeite kost. Ik hoop
dat ook veel andere mensen geholpen worden met deze pillendoos.’
(De Standaard 31-12-2010)

