
Veilig en comfortabel 
thuis wonen

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.



Zelfstandig thuis wonen 
alleen in continu veilige 
omgeving 
Alle onderzoeken wijzen uit: de meeste mensen wonen 

het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Maar ouderen 
voelen zich lang niet altijd veilig thuis, en ook weten we 
dat het aantal ongevallen onder ouderen thuis groot is. 
Feiten en cijfers op een rij over veilig thuis wonen:
• Ongeveer 15% van de ouderen voelt zich wel eens 

onveilig in zijn of haar buurt
• Van alle dodelijke ongevallen onder ouderen vindt 80% 

plaats in de privésfeer
• Het aantal dodelijke slachtoffers onder 65-plussers als 

gevolg van een val blijft de laatste jaren stijgen*

Voor iedere cliënt de beste 
innovatieve oplossing 
De technologische ontwikkelingen gaan gelukkig 

razendsnel. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via 

multisensoring een cliënt op afstand te controleren, met 

behoud van privacy. Of een mantelzorger kan automatisch 

een bericht ontvangen als een verwarde bewoner dreigt 

te gaan dwalen. Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld het 

inductiefornuis dat automatisch afslaat bij brandalarm, 

een veilig elektrisch slot speciaal voor zorgverleners en via 

een compacte polszender de zonwering laten zakken. Met 

slimme domotica kunt u zo zorgen voor maximale veiligheid 

en gewenst comfort, afgestemd op iedere behoefte of wens.

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! 

 

Veilig en comfortabel thuis wonen

Langer zelfstandig thuis  
met de juiste oplossingen
ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG THUIS WONEN, DAT WIL IEDEREEN NATUURLIJK HET LIEFST. IN JE 
EIGEN HUIS BLIJVEN, ZELF BEPALEN HOE JE JE DAG EN LEVEN INRICHT. HET IS ZO VANZELFSPREKEND EN 
TEGELIJKERTIJD ZO BELANGRIJK, NIET ALLEEN VOOR HET GELUK MAAR OOK VOOR DE GEZONDHEID VAN 
ZORGBEHOEVENDEN. VEILIGHEID IS HIERBIJ WEL EEN VOORWAARDE, BLIJVEND COMFORT EEN GROTE 
WENS. HOE BLIJVEN UW CLIËNTEN VEILIG EN COMFORTABEL THUIS WONEN? DE JUISTE ZORG  
IN COMBINATIE MET DE SLIMSTE TECHNOLOGISCHE INNOVATIES BIEDEN DE OPLOSSING.
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