THUISMONITORING en comfort - voor de particulier

gewoonten creëren veiligheid

U wilt zo lang en zo veel mogelijk kunnen doen
wat u altijd al deed.
Door ouderdom of ziekte kan het zijn dat u meer
behoefte krijgen aan gemak, gewoon omdat dat
fijn is, of omdat u soms even ergens niet aan
denkt. En als u iets minder vast op de benen
komt te staan, is het fijn als u op snelle hulp van
een ander kunnen vertrouwen. Maar steeds in
de gaten gehouden worden is niet nodig. U kunt
tenslotte prima voor uzelf zorgen.

Standaard set
Vallen is niet altijd te voorkomen. Waar we ons op
richten, is voorkomen dat mensen zonder hulp blijven
of het huis verlaten zonder dat dat wordt opgemerkt.
Met een standaard set willen we dit doel halen.
Met deze set, bestaande uit een centrale unit, een
deurcontact en een oproepzender krijgt de gebruiker
comfort en gemak, de mantelzorger weet dat spoedig
hulp ingeroepen wordt in een ongewenste situatie.

Juist omdat we zoveel waarde hechten aan alles wat
iemand zelf kan, maken we ons er sterk voor dat de
autonomie behouden blijft.
Sensoren registreren normale activiteiten als gebruik
van het toilet, openen van de koelkastdeur of de
lamp aandoen. Bij een afwijking van dit patroon wordt
iemand ingeseind.
De oplossing is volledig persoonlijk instelbaar, en
geeft geen privacy bezwaren. Uitbreiden is mogelijk.
Doelen
• Letsel voorkomen
• Zelfstandigheid behouden en bevorderen
• Zorgkosten voorkomen
• Last voor mantelzorgers verminderen
• Comfort en gemak

De lampen aandoen zonder
uit uw luie stoel te komen?
Dat kan eenvoudig met uw
smartphone.

Het deurcontact helpt normaal gedrag waar te nemen.
De oproepzender kan de gebruiker, indien gewenst,
bij zich dragen.
De centrale unit zorgt ervoor dat een melding gestuurd
wordt als dat nodig is.
Uiteraard kan deze set aangevuld worden met andere
sensoren. In de onderstaande voorbeelden komen
verschillende aan bod.

U komt u in aanmerking een
basisset voor letselpreventie.
Deze kunt u eenvoudig
uitbreiden met
nuttige gadgets zoals
verlichting, rookmelders,
deurontgrendeling en
gordijnopeners!

Doelgroep
70-plussers die nog geen professionele zorg
ontvangen of de hoeveelheid zorg willen beperken,
zelfstandig wonen en over een internetverbinding
beschikken. Een internetverbinding kan eventueel
ook met een simkaart worden opgezet.
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Hoe werkt het? Voorbeelden
Koelkast
Ieder ochtend tussen 8 en 9 ontbijt de gebruiker met
een kom yoghurt en muesli. Als de koelkast om 9:30
uur nog niet open is gegaan, is er wellicht iets aan de
hand. De buurman krijgt een sms-bericht en gaat een
kijkje nemen.
Natuurlijk kan hiervoor ook de toiletdeur of
slaapkamerdeur gebruikt worden. Wat de optimale
locatie is, hangt van de gebruiker.
Naar buiten?
Door het deurcontact op de buitendeur te plaatsen,
neemt het systeem het waar als de buitendeur
geopend wordt. Het openen van deze deur kan
reden zijn voor een melding. Maar als de gebruiker
bijvoorbeeld de afvalcontainer buiten zet, is het niet
nodig actie te ondernemen. Als de gebruiker na
bijvoorbeeld 10 minuten niet binnen is, kan er wel
wat mis zijn. Door een bewegingssensor binnen te
plaatsen kan deze controle plaatsvinden.
Als de deur open is geweest en na 10 minuten is er
binnen nog geen beweging geweest, dan krijgt een
aangewezen persoon een melding.
En natuurlijk, als de deur op een ongebruikelijk
moment open gaat (midden in de nacht?) wordt een
melding verstuurd.
Activiteit
De bewegingssensor kan ook gebruikt worden om
na te gaan of er tussen 8:00 en 22:00 uur ieder uur
beweging wordt waargenomen. Of nagegaan wordt
of iemand bijvoorbeeld minimaal 3 keer naar het toilet
is geweest.

waar een contact op is geplaatst) meer dan een
ingesteld aantal uur niet open is geweest, ontvangen
de mantelzorgers een melding op hun smartphone.
Natuurlijk gebeurt dit ook als de gebruiker op
de oproepzender heeft gedrukt. Koppeling naar
meldkamer of meldbank behoort tot de mogelijkheden.
Door combinatie van technische hulpmiddelen is
het mogelijk om “scenario’s” te creëren waardoor
dwaaldetectie mogelijk is. Gebruikers met een indicatie
van “lichte dementie” zijn op deze manier beter thuis
te monitoren en de zelfstandige woonveiligheid te
verhogen.

Maar er zijn ook andere toepassingen mogelijk:
Bedtijd
Wat nu als iemand het dagritme kwijtraakt?
Als het langzaam tijd wordt om naar bed te gaan,
dimmen de lampen iets. Het licht in de slaapkamer
gaat aan en de radio begint te spelen, om de gebruiker
te stimuleren om naar deze ruimte te gaan.
Flitsbel
Iemand die de deurbel niet goed hoort kan gebruik
maken van een flitslamp. De thuismonitoring kan dit
met eigen verlichting ook mogelijk maken. Brandt
de lamp als de deurbel gaat, dan flitst de lamp en
gaat daarna weer aan. Is deze uit, dan gaat hij na het
flitsen weer uit. Een praktische oplossing voor doven
en slechthorenden.
Of heeft u een andere wens?

Koken
Staat het kooktoestel aan en is er gedurende 20
minuten geen beweging in de keuken, dan krijgt
een van de kinderen een berichtje, zodat telefonisch
nagegaan kan worden of alles goed is.
Centrale unit
Wij programmeren de centrale unit naar wens van
de gebruiker met de contactgegevens van zijn / haar
mantelzorgers. Wanneer de koelkast (of andere deur

Comfort
Moet het alleen nuttig zijn, en mag het niet alleen of
ook prettig zijn? Natuurlijk is het alleen maar prettig
als de oplossing ook op het gebied van comfort
meerwaarde biedt. Regeling van thermostaat,
verlichting aanzetten als het donkerder wordt, en
meer. Het is allemaal mogelijk.
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Duurzaamheid
De oplossing is geschikt om te gebruiken met
duurzaamheidsvoorzieningen en voorbereid op
functies in energiezuinige of -neutrale woningen. Denk
aan het bijhouden en weergeven van de opbrengst
van zonnepanelen, verbruik van gas en elektra en
dergelijke.

Wetenschappelijke onderbouwing
De voorgestelde implementatie producten c.q.
sensoren worden ook beschreven in het proefschrift
van mevrouw Margriet Pol. Wij verwijzen u graag
naar het proefschrift:
Sensor monitoring to measure and support activities
of daily living for independently living older persons

Techniek
Het systeem is gebaseerd op Z-Wave. Z-Wave
maakt gebruik van gestandaardiseerde radiofrequent
signalen. Zeer veel fabrikanten maken gebruik van
deze standaard. Het systeem kan daardoor worden
aangevuld met producten die niet alleen nuttig, maar
ook leuk zijn en “om de hoek” kunnen worden gekocht.
Plaatsing
Tijdens het installatiebezoek geven wij de
noodzakelijke
instructies
en
persoonlijke
begeleiding aan de gebruiker en, indien gewenst, de
mantelzorgers. Ook zullen wij hen dan informeren
over de uitbreidingsmogelijkheden (rookmelders,
verlichting, deuren, PIR bewegingsmelders, etc.) ten
behoeve van comfort of domotica functies.

Filosofie
De bovengenoemde voorbeelden ontspringen aan
de wijze waarop QuoVadis werkt. Wij streven er
altijd naar de gebruiker zoveel mogelijk autonomie te
geven. Deze autonomie kan alleen in stand worden
gehouden op voorwaarde dat ook de veiligheid voor
de gebruiker geoptimaliseerd is. Wij realiseren al
meer dan 25 jaar implementaties met langer-thuistechnologie. Het gaat ons daarbij niet om de techniek,
maar om de juiste functionele toepassing. Techniek
is niet een doel, maar een middel. De mens staat
centraal.

“Technische sensoren thuis zouden niet speciaal
moeten zijn, maar standaard in bijvoorbeeld de
lichtschakelaar van (oudere) consumenten thuis
moeten zitten. “

Pol, M. (2019). Sensor monitoring to measure and
support activities of daily living for independently living
older persons. Thesis, Academic Medical Center,
Amsterdam Medical Center University of Amsterdam,
The Netherlands:
https://dare.uva.nl/search?identifier=866072a0-2b134cba-9307-42521b63b01f

Wilt u een vrijblijvende offerte laten maken? Heeft
u aanvullende vragen of opmerkingen? Of is een
vervolgafspraak gewenst?
We beantwoorden uw vragen telefonisch, per mail of
komen bij u langs.
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