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THUIS I MOBIEL

KLUIS I E-SLOT

SENSOR I CLOUD

Ook graag zelfstandig thuis blijven wonen, maar wie helpt

Het afgeven van de sleutel van de woning aan verschillende

Met leefstijl monitoring is dit mogelijk. Leefstijl monitoring

als er direct hulp nodig is ? Met een persoonlijk alarm-

personen of instanties is geen ﬁjne gedachte. Maak daarom

meet via slimme sensoren de dagelijkse activiteiten in

apparaat is er altijd hulp binnen handbereik. Via een draad-

gebruik van een (gecertiﬁceerde) sleutelkluis of elektro-

huis. Zowel voor de bewoner als voor de mantelzorgers is

loze alarmknop kan er eenvoudig alarm worden gemaakt

nisch slot. Mantelzorgers en zorgverleners kunnen dan

het een geruststellende gedachte dat de dagelijkse

en kan er hulp worden ingeschakeld. Naast het vaste

altijd op een veilige manier binnen. Hierbij kan gebruik

activiteiten op afstand kunnen worden bijgehouden. Via

alarmapparaat voor thuis is er ook een mobiel alarm-

worden

een eenvoudige smartphone App kunnen activiteiten of

apparaat voor onderweg.

smartphone App.

Altijd en overal hulp inroepen !

Alarmknop zeer eenvoudig in gebruik
24-uur per dag 365 dagen per jaar
Aansluiting op professionele zorgcentrale
Mobiele alarmering voor onderweg

Eenvoudige en veilige woning toegang !

gemaakt

van

een

sleutel,

code

“ Eenvoudige woning toegang
voor iedereen die binnen mag ! ”

of

Alleen thuis wonen en toch toezicht !

notiﬁcaties worden bekeken.

Is er voldoende activiteit in huis ?
Wat is het eetpatroon ?
Hoe ziet het dag-nacht ritme eruit ?
Komt de bewoner nog wel voldoende buiten ?

Weten wat er speelt...
dat is belangrijk !

SIMPELE
I N N O VAT I E V E
OPLOSSINGEN
VOOR ZORG EN WELZIJN

ALARM

in noodsituaties

(IN)ACTIVITEIT
in huis

AFSPRAKEN
met dokter etc

LANGER

EETPATROON

Z EL FS TA ND IG

is er voldoende
keuken activiteit

THUIS WONEN MET

SLAAPPATROON
dag-nacht ritme

VEREENZAMING

voldoende buitenshuis
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