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Wordt uw gebouw bezocht door mensen met een 
lichamelijke beperking?  
Het kan niet anders zijn, dan dat u deze vraag met JA 
moet beantwoorden.

Heeft u maatregelen genomen om uw gebouw 
beter toegankelijk te maken voor mensen met een 
lichamelijke beperking?
Wij hopen dat u deze vraag met een volmondig JA 
kunt beantwoorden.
Als dit niet zo is, is nu wellicht het moment aangebroken 
hier toch eens over na te denken!

WIJ BIEDEN DE OPLOSSING VOOR DE  
TOEGANKELIJKHEID VAN UW GEBOUW

Bijvoorbeeld:
•  Openbare gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek, 

sportaccommodatie, ...)
• Instellingen
• Kantoren

Wij richten ons op hulpmiddelen voor mensen met 
een bewegingsbeperking, en rolstoelgebondheid of 
moeilijk bewegend, zoals:
• MS
• ALS
• dwarslaesie
• spier-/zenuwaandoeningen
• invaliditeit
• overige oorzaken

Deurautomaten
De deur opent en sluit zelf met behulp van een 
deurautomaat. De activering van de automaat kan op 
veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het 
indrukken van een schakelaar tegen de muur of op 
de grond, of het indrukken van een knop op de zender 
van degene die de deur nadert. Maar ook gebruik 
maken van sensoren kan een praktische methode.
Naast openen en sluiten is ook vergrendelen en 
ontgrendelen mogelijk.
Wat in uw situatie de meest geschikte oplossing is, 
bespreken we graag en vrijblijvend met u!

Sensoren
De deur opent automatisch 
als iemand in de buurt 
komt. Of de deur blijft 
juist vergrendeld, als de 
persoon geen autorisatie 
heeft voor een afdeling 
of er juist niet weg mag. 
Door slim gebruik te 
maken van sensoren kan 
optimale bewegings- en 
bedienvrijheid worden 
gecreeërd.
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Schakelaars
Een grote elleboogschakelaar tegen de 
muur, een voetschakelaar op de grond, 
een vandaalbestendige schakelaar bij de 
centrale toegang, hygienische schakelaars 
op de afdeling. Er is van alles mogelijk.

Liftaanpassing voor schakelaarbediening
Het bedienen van de liftknoppen buiten en in de 
lift kan erg lastig zijn voor mensen met een slechte 
handfunctie of rolstoelgebruikers. De liftbediening kan 
zo aangepast worden dan deze met de bedienzender 
van de gebruiker kan worden aangestuurd.

MIVA toilet
Het MIVA toilet mag geen onbekende zijn waar 
het gaat om toegankelijkheid. Deze toiletruimte is 
speciaal ingericht voor MinderValiden en biedt meer 
ruimte en mogelijkheid tot alarmeren. 
Wij kunnen ervoor zorgen dat het alarm doorgemeld 
naar een telefoon of pieper, zodat de gebruiker niet 
afhankelijk is van iemand die het lampje aan de 
buitenzijde ziet... Meer zekerheid en meer veiligheid.

Werkplekaanpassing
Aangepaste software, een speciale schakelaar of 
joystick, een spraakversterker, een toetsenbord met 
leesregel, voor medewerkers of losse bezoekers zijn 
verschillende voorzieningen mogelijk. We denken 
graag met u mee!

QuoVadis Nederland BV is een onafhankelijke 
Nederlandse organisatie met een totaalprogramma 
van medisch-technische hulp middelen voor 
alarmering communicatie en omgevings-
bediening. QuoVadis (QVN) is sinds 1993 actief 
en opereert landelijk. 

QuoVadis Nederland zorgt voor implementaties 
van hulpmiddelen voor het compenseren van 

lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps, waarbij 
de MENS centraal staat

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem vrijblijvend 
contact met ons op voor antwoorden op uw vragen of  
een advies.

Alarm MIVA toilet beg. grond


