Virtuele Thuiszorg : Persoonlijke aandacht - Meer rust - Een veilig gevoel
Voel je je niet altijd veilig? Vind je het prettig als een professional regelmatig
met je meekijkt naar je welzijn en gezondheid? Heb je wat extra zorg of
ondersteuning nodig? Vind je het fijn om met een vast contactpersoon
regelmatig contact te hebben over jouw welzijn?

Virtuele Thuiszorg biedt:
• 24/7 monitoring op activiteit- en slaapritme
• 24/7 monitoring inactiviteit, bewusteloosheid en onderkoeling
• 24/7 professionele alarmcentrale opvolging voor in huis of juist
buitenshuis
• Dagelijks sociaal contact via beeldbellen
• Nettie Regelplatform voor verbinden en activeren van het sociale
netwerk
• Persoonlijke Gezondheid Omgeving voor het delen van (medische)
informatie met zorgverleners, ziekenhuis, huisarts en mantelzorgers
• Frequente controle van meetgegevens door een verpleegkundige
• Samsung Tablet met Internet verbinding en handige regelapp en
beeldbel functie
• Zorghorloge met SOS knop die ook val detecteert
• Een GPS tracker voor buitenshuis met eventueel dwaaldetectie

VirtueleThuiszorg: Hoe werkt het?

We starten altijd met persoonlijk intake gesprek bij de cliënten
thuis waarin we op basis van behoefte bepalen welke diensten
worden ingezet.

Na installatie zullen wij samen met de mantelzorgers het
sociale netwerk van familie en bekenden in kaart brengen
en deze activeren zodat taken eenvoudig geregeld kunnen
worden.

Met persoonlijke aandacht via dagelijks beeldbellen en de inzet van slimme
apparatuur met 24/7 welzijnsmonitoring kunnen we zorgen voor een veiliger
en rustiger gevoel bij de cliënt en hun mantelzorger. Zo kunnen mensen hun

Top 4 resultaten:
•
•
•
•

Betere gezondheid en welzijn door preventie
Minder sociaal isolement
Meer veiligheid
Minder overbelaste mantelzorgers

zelfstandigheid, veiligheid, gezondheid en welzijn behouden. Daarbij maken
we gebruik van een tablet, een slim zorghorloge en een gps-tracker. Dit krijgt
u allemaal in bruikleen en is voorzien van een internet data abonnement.

In iedere gemeente wonen mensen in een kwetsbare positie. Mensen die met een beetje hulp toch prettig en veilig in hun eigen woning kunnen wonen.
Behoort u zelf tot deze groep of kent u iemand die iets meer ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld uw partner, ouders of buren? Dan nodig ik u
uit om gebruik te maken van onze nieuwe (mogelijk gratis wanneer wij dit voor u vergoed kunnen krijgen) welzijnsdienst. Voorbeelden van cliënten
die u voorgingen: Jongeman van 30 jaar met een dwarslaesie, een mevrouw van 72 vanuit een onveilig gevoel alleen thuis, een mevrouw van 45 met
progressieve MS maar ook een meneer van 80 met lichte dementie.

Gemeten resultaat bij mevrouw Y na 5 maanden

“Slimme oplossing om 24/7 het welzijn
van gebruikers op afstand te monitoren”

“De aandacht met Virtuele Thuiszorg
geeft mij rust en een veilig gevoel”

Hulp bij praktische zaken
Persoonlijke aandacht
Preventieve zorg
Digitale ondersteuning

E-mail: info@vtzn.nl

“Super dat ik iedere dag even gebeld
wordt door iemand die mij kent”

Telefoon: (085) 047 35 57

www.virtuelethuiszorg.nl

