
cMed Plus is een product van FocusCura
FocusCura helpt mensen om langer zelfstandig te blijven. 

Dat doen we door het ontwikkelen van zorginnovaties. 

Slimme producten en diensten waarmee iedereen de zorg 

kan blijven krijgen die hij of zij nodig heeft. Inmiddels 

maken meer dan 130.000 mensen dagelijks gebruik van

onze zorginnovaties.

Meer weten over cMed Plus?

Vraag uw zorgorganisatie 

Of bel ons op 030 - 87 001 75

Of kijk op www.focuscura.nl/cmedplus

Ik hoef niet meer op de 

thuiszorg te wachten 

en kan mijn medicijnen zelf 

innemen. Dat geeft rust. 

“

”
De voordelen van cMed Plus voor u

Groot en helder beeldscherm
Makkelijk in gebruik. Alle informatie op het beeldscherm is goed 

te lezen. 

Altijd op tijd uw medicijnen
Als het tijd is om uw medicatie in te nemen, krijgt u een duidelijk 

geluids- en lichtsignaal. 

Medicijnzakjes zijn ingesneden

De zakjes met medicijnen die uit cMed Plus komen zijn voor een 

deel ingesneden en daardoor makkelijk te openen. 

Contact bij het missen van uw medicatie

Als u uw medicatie niet uitneemt, nemen we contact met u op 

om te kijken wat er is. En als het nodig is met uw mantelzorger 

of de thuiszorg. 

Uw medicijnhulp voor thuis



De juiste medicijnen op het juiste moment

Als u veel medicijnen op verschillende momenten van de dag gebruikt, dan is 

het belangrijk dat u op het juiste moment de juiste medicijnen inneemt. Dat 

is soms best lastig om bij te houden. Er is nu een slimme medicijnhulp die u 

daarbij helpt: cMed Plus. 

Heel gemakkelijk in gebruik

cMed Plus is uw medicijnhulp voor thuis. Het is een medicijndispenser met 

daarin uw medicijnen. Deze worden er door de wijkzorg in geplaatst. Als het 

tijd is om uw medicijnen in te nemen, gaat er een geluids- en lichtsignaal af. 

Met één druk op de knop krijgt u de juiste medicijnen en kunt u ze innemen. 

Zo eenvoudig is het. 

Meer vrijheid en zelfstandigheid

Doordat u zelfstandig uw medicijnen kunt innemen, hoeft u niet te wachten 

tot de thuiszorg langs kan komen. U bent minder afhankelijk en heeft meer 

vrijheid. Het contact met de thuiszorg blijft. Ze blijven langskomen en 

hebben meer tijd voor andere zorgtaken.  

Een veilig gevoel

CMed Plus controleert auto-

matisch of de medicijnen in 

de dispenser van u zijn. U krijgt 

dus altijd de juiste medicijnen. 

Als u een keer een medicatie-

moment mist, om wat voor 

reden dan ook, dan neemt 

een medewerker van ons 

servicecenter contact met u 

op om te kijken wat er is. Als 

het nodig is schakelen we uw 

naasten of een zorgverlener 

in. En wat handig is: via een 

app hebben uw naasten en 

zorgverleners inzicht in uw 

medicijngebruik. Zo houden ze 

altijd een vinger aan de pols.    

 Duidelijk geluids- en lichtsignaal 

  Als het tijd is om uw medicijnen in te nemen, geeft 

cMed Plus een duidelijk geluidssignaal af. En ook een 

lichtsignaal, wat handig is voor mensen die iets minder 

goed horen. U hoeft dus niet meer zelf te onthouden 

wanneer u welke medicijnen moet innemen. Dat doet 

cMed Plus voor u. 

 Eén druk op de knop 

  Uw medicijnen krijgt u door één keer op de knop van 

de medicijndispenser te drukken. 

 Ingesneden zakjes met medicijnen

  De zakjes waar de medicijnen in zitten, zijn voor een deel 

ingesneden zodat u ze makkelijk kunt openen. 

 Medicijnen voor buitenshuis

  Bent u een keertje niet thuis als u uw medicijnen moet 

innemen? Geen probleem. Dan kunt u medicijnen 

meenemen voor onderweg. Op de medicijndispenser 

kunt u eenvoudig aangeven hoeveel u nodig heeft. 

Zo werkt cMed Plus


