langer zelfstandig thuis

uw huis blijft uw thuis

U woont al jaren in uw huis en wilt dat ook zeker
blijven doen.
U weet dat u in de toekomst misschien
ondersteuning nodig heeft, maar wilt vooral
zoveel mogelijk zelf blijven doen en vooral de
regie houden.
Dat kan!
Voorbeelden van toepassingen die daarbij praktisch
kunnen zijn:
Tablet als afstandsbediening
Lijkt het u ook prettig om vanuit uw stoel de lamp aan te
doen of gordijnen te sluiten? De tablet ligt steeds vaker
binnen handbereik. Het is een heel handig apparaat
om op internet te kijken of een mailtje te versturen. Nu
kunt u het ook gebruiken voor het bedienen van de
televisie of bijvoorbeeld uw verwarming.

Omgevingsbediening
Het bovengenoemde voorbeeld van een tablet
om apparaten in de woning te besturen is
omgevingsbediening. Niet alleen de tablet kan
hiervoor gebruikt worden, maar ook verschillende
soorten schakelaars, de telefoon of sensoren.

Naast de genoemde voorbeelden kunt u hiermee
bijvoorbeeld vanuit uw stoel de intercom en buitendeur
bedienen. Ook het regelen van het dakluik kan.
Soms is het handig als apparaten gestuurd worden
zonder dat u dit zelf activeert. Een voorbeeld kan zijn
dat de lampen aan gaan en de verwarming aanspringt
op het moment dat u het huis binnen komt. Of dat als
u de gordijnen sluit de deuren in de nachtvergrendelig
gaan. Mogelijheden te over.
Persoonlijke alarmering
Als u er zeker van wilt zijn, dat u hulp krijgt wanneer
dat nodig is, kunt u een personenalarmering
gebruiken. U kunt een knop om de pols of aan een
ketting dragen en wanneer u deze indrukt, zorgt een
speciale telefoon ervoor dat u hulp krijgt.
Eerst kunt u, ook als u niet bij de telefoon kunt komen,
via een automatische telefoonverbinding spreken met
de mantelzorger of thuiszorgmedewerker. Wanneer
het nodig is, kunnen deze vervolgens snel naar u toe
komen.

Met behulp van Infra Rood of radiofrequent signalen
worden apparaten gestuurd. U hoeft dus niet fysiek
naar het apparaat toe om een knopje in te drukken,
maar kunt dit vanaf een afstand regelen.
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Daarnaast is het mogelijk om sensoren te gebruiken.
Bijvoorbeeld: u valt en kunt de alarmknop niet
indrukken - u gaat uit bed en komt niet binnen een
ingestelde tijd weer terug – er wordt geen beweging
waargenomen. In deze en nog vele andere situaties
kan automatisch alarm gemaakt worden.

Veilig koken
Een kleine afleiding tijdens het koken zou er voor
kunnen zorgen dat het elektrisch of gasfornuis
onbedoeld aan blijft. Even een dutje doen, tijdens
het koken van de aardappelen of het stoven van
de sudderlapjes kan vervelende consequenties
hebben. Maar ook als u wat minder vast ter been
wordt en kans heeft op vallen, is het goed om te
weten dat een keukenbrand voorkomen wordt. Een
bewegingsmelder, gecombineerd met een hitte alarm
geeft u de zekerheid dat in deze situatie hulp komt.

Thuismonitoring
De slimme sensoren kunnen, zonder voor de
gebruiker storend te zijn, ingezet worden om te kijken
óf het licht vandaag wel aangedaan is en de koelkast
wel open is geweest, of dat de voordeur midden in de
nacht geopend is. Welke functies worden ingezet en
op welke manier dit gebeurt is volledig in te stellen.
Als blijkt dat iemand niet actief is of juist op een
verkeerd moment wel actief, kunnen mantelzorgers
geïnformeerd worden, zodat zij de gewenste actie
kunnen ondernemen. Vooral voor mensen met
geheugenproblemen of (beginnende) dementie kan
dit vervelende situaties voorkomen.
Bereikbaar (en vindbaar)
Wanneer uw geheugen u af en toe in de steek laat of
u wordt minder goed ter been, dan is het prettig dat u
contact op kunt nemen met bekenden.
We bieden enkele goede oplossingen voor wie moeite
heeft met het gebruik van een normale mobiele
telefoon. De gebruiker kan met een druk op de knop
een familielid of verzorger bereiken. Uiteraard kan
dit individueel worden ingesteld. In een noodsituatie
drukt de gebruiker op de SOS-knop drukken. Dit
initieert een reeks oproepen en sms-berichten naar
de nummers die vooraf zijn geconfigureerd.
Daarnaast kan een veilig gebied worden ingesteld.
Wanneer de drager dit gebied verlaat, wordt een
bericht gestuurd, zodat de drager van de telefoon snel
gevonden kan worden. Deze functie is erg prettig voor
mantelzorgers als iemand dwaalgedrag vertoont.
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Medicatie innemen en metingen verrichten
Deze medicijndispenser helpt u eraan te herinneren
dat medicatie wordt ingenomen. Het heeft 28
medicijnposities, en kan worden gevuld voor een
week medicatie met 4 pillen per dag of voor 2 weken
met 2 pillen per dag. De dispenser is vergrendeld om
overmedicatie te voorkomen.
Als de medicatie niet binnen de vooraf bepaalde tijd
wordt ingenomen, wordt een alarm gegenereerd.

Een afstandsbediening voor uw woning
Met één druk op een knop de deur openen, de
verlichting aan doen of het raam sluiten. Als het raam
open gaat, automatisch de verwarming lager draaien.
Als de telefoon gaat, de televisie zachter zetten.
Er zijn heel veel mogelijkheden om apparaten in
huis te laten reageren op een druk op een knop of
veranderende omstandigheden.
Iedereen wil zich in zijn huis thuis voelen. En wanneer
u uw thuis al heeft, wilt u dat het ook uw thuis blijft.
Neem contact met ons op als wij u kunnen helpen om
uw huis uw thuis te laten blijven.
Wilt u meer informatie over de toepassingen in deze
folder, of heeft een andere vraag waar wij u mee
kunnen helpen, neem dan contact met ons op.
Telefoon: 035-5488701
E-mail: info@qvn.nl

Deur (video) intercom
Horen (en zien) wie er voor de deur staat en de
deur pas openen als u weet wie het is. Ook in
appartementengebouwen. Zonder dat u naar de deur
of de intercom hoeft te lopen.

of kijk op onze website: www.qvn.nl
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