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Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Hier bij Robo Educational Toys begrijpen we de noodzaak om ervoor
te zorgen dat onze neurodiverse kinderen, zoals kinderen met
autisme of kinderen met ADHD, hun handen goed wassen. Het is
dubbel belangrijk geworden sinds de pandemie toesloeg, omdat
handen wassen een kwestie van leven of dood werd in plaats van
schoon of vies. Overal gaan scholen voorzichtig weer open en volgen
ze strikte richtlijnen in het licht van de zich uitbreidende Delta-
variant.

Het maakt niet uit wie er op
school zit, ons product Time
Timer WASH, een
handenwasassistent, is
ontworpen om begrepen te
worden door kinderen van alle
leeftijden en met een grote
verscheidenheid aan
neurologische achtergronden. 

Kinderen met OCD zullen de
opluchting ervaren van het
hebben van een vooraf
ingestelde, stapsgewijze
instructie voor het wassen van
de handen, waardoor ze zich
kunnen concentreren op het
handen wassen zelf, zonder het
te overdrijven.
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Evenzo zullen kinderen, die angst ervaren blij zijn te weten dat de
instructies die ze volgen in overeenstemming zijn met de RIVM-
regels voor het wassen van de handen. Het uitvoeren van de
handelingen zal ervoor zorgen dat ze goede hygiëne toepassen. Dit
zal o.a. voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. 

Germafobie kan vaak samengaan met autisme of ADHD. Degenen die
deze fobie hebben, zullen gerustgesteld zijn dat hun klasgenoten de
aanbevolen regels van het RIVM zullen volgen. Dit zal een grote
verlichting bieden van hun kiemgerelateerde angsten die
waarschijnlijk zijn verergerd sinds het begin van COVID. Bovendien
hoeven ze de Time Timer WASH niet eens aan te raken om hem te
starten - de timer start gewoon door er een hand voor te houden.

Kinderen die moeite hebben met
tijdsperceptie zullen enorm veel
baat hebben bij de Time Timer
WASH. Zoals een Time Timer-
gebruiker en moeder van een
kind met autisme ons vertelde:
"De Time Timer WASH is zo'n
verademing voor ons thuis. Ik
hoef me niet af te vragen of hij
zijn handen wast, want als ik

Lees meer over hoe Time Timer een
hulpmiddel kan zijn om OCD,

Germaphobia en angst te helpen
beheersen
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het leuke liedje hoor, weet ik
dat hij zijn handen wast.”

Van kinderen met ADHD is bekend dat ze moeite hebben met het
bijhouden van de tijd op korte of lange termijn, en zonder
begeleiding van de Time Timer WASH kunnen sommigen het gevoel
hebben dat er dertig seconden zijn verstreken terwijl ze nog maar
tien seconden bezig zijn. Met een visuele herinnering dat ze nog
twintig seconden te gaan hebben, is de kans groter dat ze met
succes goede handhygiëne toepassen. 

Ongeacht het cognitieve vaardigheidsniveau zullen leerlingen in staat
zijn om hun handen goed te wassen en kiemvrij te blijven met de
Time Timer WASH. 

Wilt u er zeker van zijn dat elke leerling op uw school goede hygiëne
in acht neemt? Zet de Time Timer WASH in de toiletten op school en
bekijk de resultaten. De Time Timer WASH kan op verschillende
manieren geplaatst of opgehangen worden. 

Klik op de onderstaande link voor meer informatie:

Meer informatie over de Time Timer WASH
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Vraag een gratis sample van de Time Timer WASH
aan nu u weer in de klas bent:  

Wilt u uit de eerste hand zien hoe het werkt? We bieden een beperkt
aantal klanten gratis monsters van de Time Timer WASH aan. Er is
geen verplichting. Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en
zodra deze is goedgekeurd, verzenden we uw gratis monster, zonder
verplichtingen. 
Reageer snel voordat de gratis monsters op zijn!

Meer weten over de 
Time Timer WASH? 

 
Wilt u meer weten over de Time Timer® WASH in een één-op-één
live demo? Wij willen deze visuele timer voor het wassen van handen
graag met u delen en al uw vragen beantwoorden.

Aanvraag gratis monster Time Timer WASH

Vertel me meer over de Time Timer WASH
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