Meer bewegingsvrijheid
door leefcirkels

VERKERK SERVICE SYSTEMEN
SLIMME TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN,
ZODAT U ZICH KUNT FOCUSSEN OP ZORG
U wilt uw cliënten natuurlijk altijd de beste zorg geven.
Of u nu intramurale of extramurale zorg biedt, het is
van belang dat u en uw zorgprofessionals de aandacht
zoveel mogelijk besteden aan zorg. Al sinds 1984 is VSS
betrouwbaar partner van verpleeghuizen, zorgcentra,
ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in slimme
technologische totaaloplossingen.

Meer bewegingsvrijheid door leefcirkels

Gelukkige cliënten
in een veilige omgeving
EEN VEILIG WOONOMGEVING, DAT WILT U UW CLIËNTEN ALTIJD KUNNEN GARANDEREN NATUURLIJK.
MAAR DWALEN EN WEGLOPEN KUNNEN GROTE PROBLEMEN GEVEN, ZEKER WANNEER OUDEREN DEMENT
ZIJN. HET LAATSTE WAT U WILT IS DAT UW CLIËNTEN BEWEGINGSVRIJHEID MOETEN INLEVEREN TEN
GUNSTE VAN IEDERS VEILIGHEID. GELUKKIG HOEFT DAT OOK HELEMAAL NIET, WANT ER ZIJN ER STEEDS
MEER GEAVANCEERDE TOEPASSINGEN WAARMEE UW CLIËNTEN VRIJ ÉN VEILIG KUNNEN BEWEGEN.

Grote behoefte aan
bewegingsvrijheid, maar
onveilige situaties komen
veel voor
Bewegen is natuurlijk goed voor de gezondheid en het
welzijn, ook bij dementie. Maar het belang van goede
monitoring voor een veilige leefomgeving is groot
wanneer de gezondheid van uw cliënten achteruit gaat.
Dit geldt voor zowel cliënten die thuis wonen als die
intramurale zorg ontvangen. Enkele feiten en cijfers
op een rij:
• Ouderen (62%) hebben sterke behoefte aan
zelfredzaamheid en vrijheid
• Ongeveer 70% van de dementiepatiënten gaat dwalen
• 1 op de 3 mantelzorgers van dementiepatiënten heeft
wekelijks met onveilige situaties in huis te maken

Open deuren dankzij
technologische oplossingen
op maat
Met geavanceerde technologische oplossingen kunt u
uw cliënten zo veel mogelijk veilige bewegingsvrijheid
geven. Deze oplossingen kunt u afstemmen op de
individuele behoefte en mogelijkheden per cliënt, zodat
niet iedereen aan bewegingsvrijheid hoeft in te leveren
als een medecliënt achteruit gaat. Naast bewegings- en
geluidsdetectie, is ook persoonlijke track and trace een
ideale manier om uw cliënten nauwkeurig te volgen,
zonder dat dit het dagelijks leven belast. Uiteraard
allemaal binnen de privacyrichtlijnen, geprotocolleerd
en passend bij uw organisatie.
Verkerk Service Systemen verbindt sinds 1984 vraag
en aanbod op het gebied van technologie voor de
gezondheidszorg. Hiermee streven wij naar maximale
veiligheid, comfort en efficiency. Zorg voor de
toekomst met techniek van nu!
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