Jaapie

Beeldbellen met vrienden, familie en zorgverleners
Met Jaapie kunnen senioren en chronisch zieken
langer, veilig en comfortabel thuis blijven wonen.
Jaapie biedt woon-, leef- en zorgfuncties voor de
cliënt, de mantelzorger èn de zorginstelling op
een efficiënte en betaalbare manier.
Wat is Jaapie?
Jaapie kan uitgelegd worden als ‘Je Aapie’, wat zoveel
betekent als je maatje die je ondersteunt en het leven
gemakkelijker en gezelliger maakt!
Wat doet Jaapie dan voor u?
Jaapie ondersteunt u bij contacten via beeld met uw
familie, vrienden en zorgverleners (mantelzorgers of
professionele zorgpartijen).
Daarnaast kan Jaapie u helpen bij revalideren
(filmpjes etc.), contact met huisarts, ziekenhuis of
fysiotherapeut.
Jaapie kan ook uw gezondheid controleren,
bijvoorbeeld door het meten van bloeddruk, hartslag,
gewicht, glucose of saturatie. Jaapie kan ook de
verbinding zijn tussen commerciële diensten als
taxi, boodschappen, maaltijden, kapper etc. Ook kan
Jaapie regelen dat u spelletjes kunt doen, foto’s of
filmpjes van de kinderen of kleinkinderen kunt bekijken
of kunt luisteren naar de kerkradio of gewoon tv kunt
kijken.
Jaapie kan als totaalconcept worden ingezet,
maar is juist ook geschikt voor deeloplossingen.

Jaapie is overigens ook erg behulpzaam: door op
de hulpknop van de pols- of halszender of op het
scherm te drukken, wordt er direct een spreek-/
luisterverbinding tot stand gebracht met de 24-uurs
meldbank waar verpleegkundigen zitten die u te
woord staan en hulp inschakelen als dat nodig is.
Jaapie kan nog meer: de gordijnen openen of sluiten,
de deur op afstand openen, verwarming bedienen en
nog veel meer, Jaapie helpt u overal bij. Jaapie kan
ook uw agenda bijhouden, aangeven dat u medicijnen
moet innemen, een afspraak met de huisarts hebt,
of dat de familie langs komt, ook mantelzorgers
kunnen deze agenda op afstand beheren, waardoor
er ook een controle kan plaatsvinden op bijvoorbeeld
medicijn gebruik.
Al deze zaken waarin Jaapie kan ondersteunen
maken dat u als oudere in uw eigen omgeving veilig
en vertrouwd, in combinatie met mantelzorgers en/
of professionele partijen met een gerust gevoel thuis
kan blijven wonen!
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Innovatief
Jaapie stelt de wensen van de cliënt en mantelzorgers
centraal. Het innovatieve concept biedt een zeer
eenvoudige bediening gecombineerd met beheer via
het internet. De cliënt kan samen met de mantelzorger
en/of familie de (welzijns) functies in het systeem
aanpassen.
Eenvoudig
Jaapie gebruikt algemeen beschikbare programma’s
op het internet als WebRTC, Picasa, Youtube,
Journaal24, RSS feeds en Kerkvideo. Deze zijn veelal
kosteloos te gebruiken. Beeldbellen en gewoon bellen
met uw eigen telefoonnummer kan ook via het AVtel
telefoon platform (zie laatste pagina).
Voor veel ouderen en mindervaliden zijn deze
programma’s in een browser lastig te gebruiken door
de complexe bediening en gebrekkige kennis van, of
angst voor, het internet.
Jaapie heeft een eigen bediening voor deze
programma’s ontwikkeld. Hiervoor is geen PC- of
internetervaring nodig.

Zorg op afstand is declarabel bij het zorgkantoor:
telezorg maximaal vier uur en farmaceutische zorg
voor maximaal tweeënhalf uur per cliënt per maand.
Jaapie biedt verder ondersteuning voor zorg- en
serviceconcepten als:
• een maaltijdenservice
• het opbouwen van communities
• revalidatie en/of instructie filmpjes
• goedemorgen, goedenavond service
• informatievoorziening aan de cliënt, mantelzorger
en familie
• koppelingen met EPD
Zo wordt formele zorg mooi gecombineerd met
informele zorg, zelfmanagement, ontspanning en
sociale integratie van de cliënt.
Comfort en veiligheid
Jaapie biedt mogelijkheden voor sociale alarmering
via een beeld-beeldverbinding, SMS of e-mail.
Uitbreiding met een hals- of polszender is mogelijk.
Het in- en uitschakelen van de verlichting, de bediening
van de gordijnen of het openen van deuren (indien
gewenst met een camera) verhogen het wooncomfort.
Koppelingen
met
inbraakbeveiligingssystemen
verhogen de veiligheid.
Intensieve zorg en bewaking
Jaapie biedt door de aanwezige domoticakoppelingen
ook vergaande mogelijkheden voor het koppelen van
bewegingsmelders en sensoren. In combinatie met
de uitgebreide agendafuncties kunnen concepten
voor bijvoorbeeld valpreventie of medicatie- en
voedingsbewaking worden gerealiseerd.

Zorg 3.0
Jaapie brengt de relatie tussen cliënt en zorginstelling
op een hoger niveau. Het systeem kent naast sociale
alarmering ook alarmering via zorgcentrales. In
alle gevallen is beeld-beeld zorgopvolging mogelijk
en het gewenste scenario kan worden afgestemd
op de wensen van de cliënt, mantelzorger, familie
en de zorginstelling. E-health, professionele
medicatiebewaking, bloeddrukmeting en zorg op
afstand is mogelijk.

Beeldbellen met een gewone telefoonlijn
Via Jaapie kunt u beeldbellen met familieleden en
vrienden, maar ook met de arts, verpleegkundige
of andere zorgverlener. Uw behoudt uw huidige
telefoonnummer maar deze wordt hiervoor omgezet
naar een IP telefoonlijn. QuoVadis maakt hiervoor
gebruik van de diensten van AVtel (zie verder in deze
folder).
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Levensloopbestendig wonen
Door de verschillende toepassingen en functies te
combineren past Jaapie in een levensloopbestendige
woonaanpak.
Door de basiswelzijnsfuncties naar behoefte
te combineren met de comfort-, veiligheids- en
uitgebreide zorgfuncties kan aan veranderende
behoeften in verschillende levensfases worden
voldaan. Dit maakt Jaapie bij uitstek geschikt voor
inzet in nieuwbouw of verbouw van (zorg)woningen
of -instellingen.
Begin met functies die de veiligheid en het comfort
van de gebruiker vergroten, vul deze aan met de
mogelijkheden voor contact en sociale integratie. Als
in een latere fase (intensieve) zorg noodzakelijk is,
wordt dit naadloos aan het systeem toegevoegd. Door
deze unieke combinatie mogelijkheden van Jaapie
komen de verschillende woon-, leef- en zorgfuncties
nu ook op een betaalbare manier beschikbaar in een
thuis situatie.
Beheer
Jaapie is ontworpen met minimaal beheer als doel.
De functies die te maken hebben met sociaal contact
en ontspanning zijn door mantelzorgers/familie
eenvoudig aan te passen. Indien formele zorg wordt
geleverd, zal dit deel apart worden beheerd door
de zorginstelling. Zo is het scherm volledig aan te
passen aan de wensen van de cliënt, terwijl vitale
(zorg)functies worden verbeterd.
Beveiligd
Het systeem maakt gebruik van een beveiligde
verbinding via internet. Het systeem is niet ontvankelijk
voor virussen en hacking. Er worden geen medische
of cliëntgegevens opgeslagen. Daarmee voldoet
Jaapie ruimschoots aan alle zorgnormen.
Jaapie is beschikbaar op onze onderhoudsarme
en gebruikersvriendelijke op Linux gebaseerde
aanraakschermen. Maar er kan ook gebruik worden
gemaakt van Windows pc’s, tablets en smartphones.
Jaapie is door Verklizan gecertificeerd voor gebruik
met de UMO zorgcentrale.

Jaapie is het enige systeem waarbij alarmering
en beeldbellen gelijktijdig kunnen worden
doorgegeven aan de zorgcentrale.

Jaapie basisfuncties
• Beeldbellen met behulp van WebRTC of met
open bellen via AVtel
• Overzicht van gemiste oproepen
• Standaard agenda
• Foto’s bekijken (Picassa Web Album)
• Video’s bekijken (YouTube, etc.)
• Kerkomroep (beeld en/of geluid)
• Webradio en -TV (volledige IP-TV in ontwikkeling)
• Klok
• Buienradar
• Spelletjes
• RSS feeds
• Sociale alarmering
• Beeldbellen met eigen telefoonnummer (AVtel)
Jaapie ondersteuning Zorg- en serviceconcepten
• Actieve agenda met medicijn controle
• (remote) meting van: bloeddruk, gewicht,
saturatie, hartslag en glucose
• Alarmering en zorgopvolging via beeld-beeld
contact met meldbank
• Integratie met spraak en video telefonie op basis
van SIP (via AVtel)
• Monitoring van verbinding met scherm en logging
• Zorg op afstand
• Maaltijdenservice
• Informatieverstrekking
• Integratie van uw specifieke zorg- of
serviceconcept
• En meer indien u dat wilt
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Jaapie Comfort en Veiligheid
• Bediening van verlichting
• Bediening van gordijnen / zonwering
• Deur openen met cameratoezicht
• Inbraakbeveiliging / brandmelding

Beeldbel mogelijkheden via AVtel
Voor zeer eenvoudig en goedkoop bellen met
vaste en mobiele nummers waar ook ter wereld
maakt QuoVadis vaak gebruik van de diensten van
AVtel. Omgekeerd is het ook mogelijk vanaf ieder
telefoontoestel naar het Jaapie scherm te bellen.
Naar gewone vaste of mobiele telefoons wordt
natuurlijk alleen geluid ondersteund. Maar als aan
de andere kant een SIP beeldtelefoon of een PC of
smartphone met beeldtelefonie applicatie op basis
van SIP wordt gebruikt, is ook beeldtelefonie tussen
het Jaapie scherm en die toestellen mogelijk. Hiervoor
hebben beide bellers een AVtel beedbelabonnement
nodig.

Voor gebruikers van een Jaapie scherm die
hiervan gebruik willen maken kan ofwel een nieuw
telefoonnummer worden aangevraagd of het
bestaande telefoonnummer worden overgenomen.
De mobiele telefoon van de zorgverlener (of
mantelzorger) kan zonder enige andere voorzieningen
een gewoon telefoongesprek met zo’n Jaapie scherm
initiëren en ontvangen. Om op de mobiele telefoon
van de zorgverlener beeldtelefonie mogelijk te
maken moet een SIP cliënt met beeldondersteuning
worden geïnstalleerd (bij voorbeeld de Bria app,
te downloaden vanuit de Appstore van Android of
Apple), samen met een abonnement van AVtel.
Logischerwijs moet deze mobiele telefoon in dat geval
over een internetverbinding beschikken. Ook kan de
zorgverlener gebruik gemaakt worden van een vaste
SIP beeldtelefoon, bv. van het merk Grandstream,
TipTel of Yealink.
Voor zowel het bellen met als zonder beeld gelden
interessante tarieven. Daarnaast bestaat ook de
mogelijkheid om te beeldbellen naar vast en mobiel.
Voor zowel bellen als beeldbellen naar andere
abonnees van het Avtel telefonie platform worden
geen gesprekskosten in rekening gebracht.
Voor actuele gesprekskosten en meer informatie kunt
u kijken op de website www.avtel.nl

Dit biedt zeer interessante mogelijkheden voor
zorginstellingen, omdat hiermee (beeld)bellen van
hun cliënten volledig kan worden geïntegreerd in hun
bestaande VOIP oplossing voor contact of alarmering.
Gezien de aanwezigheid van een Softphone App voor
Apple, wordt hierdoor ook beeldbellen van Jaapie met
iPhones en iPads mogelijk. Indien deze al gebruikt
worden door de instelling is hiermee een volledig
integratie van de zorgprocessen mogelijk.

Wilt u meer weten over wat Jaapie voor u kan
betekenen, neem dan contact met ons op!
www.qvn.nl • info@qvn.nl • 035 548 87 01
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