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QuoVadis heeft sinds 1993 ervaring in het 
adviseren en leveren van hulpmiddelen 
voor omgevingsbesturing en communicatie
hulpmiddelen voor lichamelijk en/of verstandelijk 
gehandicapten. De huidige trend is dat de zorg 
zich verplaatst vanuit de instellingen naar huis. 
QuoVadis is hier volledig op ingespeeld en is in 
staat de bewoner vrijheid en veiligheid te bieden 
binnen de marges van zijn handicap.

Onze producten zijn volledig modulair en aan te 
passen aan de wensen en behoeften van de gebruiker. 
Vanzelfsprekend kunnen onze hulpmiddelen 
aangesloten worden op systemen van andere 
leveranciers, of hiervoor geschikt worden gemaakt.

QuoVadis werkt meestal zelfstandig in opdracht van 
zorgverzekeraars, gemeenten of eindgebruikers, 
maar is ook graag partner c.q. leverancier voor 
bijvoorbeeld gemeenten en indicatieorganen.

Rolstoelbediening
De rolstoel kan in veel gevallen zo uitgerust worden, 
dat met de joystick ook omgevingsbediening of een 
computer kunnen worden aangestuurd. De originele 
rolstoelbediening wordt niet gewijzigd, er wordt een 
module toegevoegd. Veilig en praktisch.

Liftbediening
De lift kan worden aangestuurd met een draagbare  
Infra Rood zender en ontvanger. Deze bediening komt 
naast de gewone liftbediening. De aanpassing wordt 
uitgevoerd conform het liftenbesluit. In een woon
complex kunnen meerdere gebruikers ieder met hun 
eigen zender de lift bedienen.

Telefoneren
Alternatieve telefoonbediening kan met een Infra 
Rood aanpassing en eventuele schakelaars. Zowel 
telefoneren met een vaste telefoon als een GSM 
telefoon is mogelijk voor personen met een lichame
lijke beperking.

Elektrisch slot
De deur kan worden ontgrendeld met een schakelaar 
of zelfs met een (GSM) telefoon. Uiteraard alleen door 
de daartoe geëigende persoon of personen.

Intercombediening
Met behulp van de handenvrij bedienbare intercom kan 
de gebruiker vanuit zijn bed of (rol) stoel informeren 
wie er bij de voordeur staat. Dit kan niet alleen door 
zelf te spreken, maar ook via voorgeprogrammeerde 
teksten. De deur wordt pas ontgrendeld of geopend, 
als de gebruiker dat wil.

Gordijnrailsbediening
Gordijnen kunnen geopend of gesloten worden door 
het bedienen van een of meerdere schakelaars, 
bijvoorbeeld die van de rolstoel. Door zelf de 
gordijnen te kunnen bedienen, is een groot gevoel van 
zelfstandigheid te bereiken.

Deuropener
Zowel binnen als buitendeuren zijn Infra Rood 
bedienbaar te maken. Ook bestaande automaten 
kunnen gemodificeerd worden. De deur wordt 
bijvoorbeeld bediend met een Infra Rood schakelaar, 
elleboog schakelaar of vanuit de intercom.

Sociale alarmering
In noodsituaties kan met bijvoorbeeld een alarm
telefoon of halsmedaillon contact gemaakt worden 
met mantelzorgers of thuiszorg.
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