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Niet iedereen kan goed overweg met een standaard 
mobiele telefoon of smartphone. Het gebruik is te 
ingewikkeld, of de mogelijkheden van de telefoon 
sluiten niet aan bij de behoefte. 
MIMOV biedt gebruikers en hun families een 
Familie Telezorg-service, waarbij de gebruiker 
binnen- en buitenshuis altijd in contact kan 
komen met wie ze willen. De familie zorgt ervoor 
dat ze tegemoet kunnen komen aan de behoeften 
van hun dierbaren.

De manier van werken is heel eenvoudig:

De GEBRUIKER heeft een mobiele 
telefoon met 4 toetsen waarop 
het familielid of de verzorger 
telefoonnummers kan instellen 
waar de gebruiker naartoe wil 
bellen. De gebruiker kan het toestel 
dragen met een draagkoord of 
een hoes ter bescherming. In een 
noodsituatie moet de gebruiker op 
de SOS-knop drukken. MIMOV initieert een reeks 
oproepen en sms-berichten naar de nummers die 
vooraf zijn geconfigureerd.

De ZORGVERLENER beheert het gehele 
Telecare-systeem via een internetomgeving of via 
smartphonetoepassingen: 
•  Configureert de telefoonnummers waarnaar de 

gebruiker kan bellen en degenen die de gebruiker 
kunnen bellen;

•  Kan op elk moment de locatie van de gebruiker 
bepalen;

• Kent het batterijniveau;
•  Creëert veilige gebiedszones: als de gebruiker 

buiten deze zone komt, wordt de zorgverlener of 
het familielid op de hoogte gebracht, zodat deze 
de gebruiker op de kaart in real-time kan volgen.

• Engelstalige interface

Kortom, in het Familie Telezorg-systeem is de familie 
of verzorger degene die de configuratie, locatie en 
ontvangsten regelt en reageert op noodsituaties die 
worden gemeld.

Voordelen
• Eenvoudig in gebruik
• Gemoedsrust dankzij de locatiebepaling
• Ontvangst binnen- en buitenshuis, ook buitenland
•  Eenvoudige, persoonlijke en directe 

communicatie
•  Een service die wordt geopend en geconfigureerd 

via een webpagina en vanuit een smartphone-
app (iPhone en Android).

•  Controleerbaar, want u kunt op afstand monitoren 
om eventuele incidenten te detecteren.

•  Een nieuw concept van familietelezorg waarbij de 
verzorger het professionele bedrijf vervangt dat 
besparingen genereert voor de gebruiker en zijn 
gezin.

•  Flexibel omdat een callcenter voor medische, 
technische of klantenservice kan worden 
geïntegreerd in een van de knoppen.

•  Te gebruiken met sim van alle providers (spraak 
en data).

NB interface is Engelstalig
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