Beeldbeloplossing op basis van IP telefonie

zorg en contact op afstand

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of
mensen met een chronische ziekte of beperking
staat onder druk door het coronavirus (COVID-19)
en de maatregelen om verspreiding van het virus
te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben
daarom snel behoefte aan meer technologische
mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen
bieden.
Beeldbellen
Een deel van de zorg die nu niet meer kan worden
uitgevoerd, kan op afstand toch gegeven worden met
behulp van beeldbellen.
QuoVadis biedt voor deze situatie een beeldbel
oplossing op basis van IP telefonie.
Deze oplossing hebben we geoptimaliseerd met onze
technieken voor omgevingsbediening. Hierdoor kan
onze oplossing (ook) worden gebruikt door mensen
met weinig digitale ervaring, waaronder ouderen.

Meerwaarde QuoVadis
Onze meerwaarde is dat we 27 jaar ervaring hebben
met deze speciale gebruikersdoelgroep:
•
We hebben ervaring met mensen die moeten
leren omgaan met nieuwe techniek.
•
We kunnen aanpassingen leveren als gewone
bediening niet mogelijk is.
•
We leveren apparatuur die geschikt is en werkt.
•
We snappen de werksituatie voor de
thuiszorgmedewerkers.
•
We hebben medewerkers die ergotherapeut
of zorgtechnoloog zijn en dus relevante kennis
hebben voor de doelgroep: ‘ouderen thuis’ en
mensen met een (meervoudige) beperking.
•
We zijn ook leverancier voor zorgverzekeraars
en WMO.
•
We hebben een eigen VoIP telefonie platform in
samenwerking met AVtel.nl.
•
We denken mee en zijn flexibel.

Nieuw? We deden het 16 jaar geleden al!
In 2004 introduceerde QuoVadis in Tegelen,
Zuid-Limburg, het project Aandachtszorg en
Monitoring Gedrag.

Wat is nodig:
• beeldbeltoestel (met toetsenbordblokkering)
• internetverbinding / wifi / 4g
• VoIP telefoon aanlsuiting met beeld
• beeldschermapp voor zeer eenvoudige bediening

In dit project maakten we met de internet
techonologie van toen mogelijk wat nu zo
actueel is: op afstand via een beeldscherm
contact hebben met zelfstandig wonende
ouderen, om ervoor te zorgen dat (een deel
van) de zorgtaken van op afstand kunnen
worden uitgevoerd

Wat is optioneel:
• bedienaanpassing bij lichamelijke beperking

Op de achterzijde van deze folder leest u de
opzet van het toenmalige project.
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Terug in de tijd: 2004

Financiering:
Provincie Limburg, Woonzorg stimuleringsregeling,
Zorgkantoor Noord en Midden Limburg, Zorgkantoor
Zuid Limburg
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Opdracht:
Het realiseren van de technische, organisatorische
en
logistiek
erkende
zorgarrangementen
“Aandachtszorg” en “Monitoring Gedrag”. Deze
met ICT ondersteunde zorgarrangementen in
trials met thuiswonende cliënten toepassen.

Samenwerking:
iRv, Thuiszorg Westelijke Mijnstreek, Zorggroep
Noord Limburg

Doel:
Organiseren en evalueren van werkende zorg
arrangementen. Ontwikkelen van kennis gericht op
ondersteuning van grootschaliger toepassing.
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Aandachtszorg:
Dit zorgaanbod voorziet in een individuele
contactpersoon (zorgverlener) die de cliënt begeleidt.
De contactpersoon neemt op onderling afgesproken
tijdstippen contact op met de cliënt. Het contact vindt
plaats via een internet georiënteerde beeldtelefoon
met spreek- / luisterfunctie.

Locatie:
Zuid-Limburg, Tegelen

pr
o

je

Looptijd:
1/5/2004-1/11/2005
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Opdrachtgever:
iRv Hoensbroek
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