




Stamtafel

Is een platform om mensen in een 

kwetsbare positie veilig en eenvoudig 

verbinden met andere mensen. 



Je eigen Stamtafel Profielen

Deel je stamtafel in zoals je wilt. Van berichten die jij 

plaatst tot aan apps die je toevoegt aan jouw omgeving. 

Jij bepaalt wat jij en anderen te zien krijgen.



Groepstafels

Kies ervoor om lid te worden van groepen en kom in 

contact met mensen met dezelfde interesses. Wellicht 

wonen ze wel naast je!



Organisaties

Vanuit een organisatie kunnen leden gemakkelijk groepen 

vinden en in contact komen met mensen. 

Als organisatie kun je zelf bepalen 

met wie je in welke groep wilt zitten

Kom erbij en schuif aan.



Beeldbellen & Berichten

Communiceer met je vrienden en zorgprofessionals. 

Je kunt ze apart bereiken via persoonlijke berichten, 

maar ook door gezamelijk en veilig te beeldbellen

via de stamtafel



Beeldbellen

Caretube

Mijn Woning

Foto’s

Mijn medicijn

Berichten

Agenda’s

Gaming

Mijn 
stemming

Video’s

Webinars

Muziek

App-o-theek

Een overzichtelijke verzamelplaats voor 

verschillende applicaties welke worden 

aangeboden door de organisaties waar je 

lid van bent. 



Kennisbanken

Via de App-o-theek heb je ook toegang tot 

verschillende kennisdatabanken.  



Filmpje Stamtafel







Stamtafelleden en de praktijk: 

“Door het gebruik van Stamtafel heb ik weer contact kunnen leggen met oude vriendinnen die ik uit 

het oog verloren was. Omdat het platform veilig en eenvoudig in gebruik is durf ik foto’s en 

berichten met deze vriendinnen te delen. Ik weet dat deze informatie alleen maar te zien is door de 

mensen die ik daarvoor toestemming heb gegeven”. 

“In de app-o-theek van Stamtafel zit ook de mogelijkheid om te beeldbellen. Ik had door een 

vervelende situatie die ik heb meegemaakt vaak hyperventilatie aanvallen. Mijn angst was dat ik 

dood zou gaan en niemand mij zou vinden.

De huisarts vertelde me dat ik in een boterhamzakje moest blazen als ik een aanval had. Maar 

daar werd ik niet rustiger van. Mijn angst om dood te gaan was niet weggenomen met een 

boterhamzakje. Doordat ik nu meerdere keren per dag met beeldbellen contact kan hebben met 

iemand van de ledenvereniging voel ik 

weer controle en dat geeft mij een rustig gevoel. Hierdoor heb ik minder hyperventilatie aanvallen”.


