Femly, je dierbare hoeft er echt niets voor te doen

Eenzaamheid komt veel voor onder ouderen en ten gevolge van de coronapandemie kampen nog
heel veel meer ouderen hiermee. Hat kan definitief worden vermeld als ‘stille ramp’. Kinderen
mogen hun bejaarde vader, moeder of grootouders niet meer opzoeken in het verzorgingshuis.
Veel van hen raken eenzaam, want behalve het zorgpersoneel zien ze niemand meer. Buiten de
muren van het verzorgingshuis maakt de familie zich zorgen.
FEMLY zet zich als betrouwbare en toegewijde partner van VWS samen met de overheid in om
eenzaamheid aan te pakken, door deel te nemen aan het programma Eén tegen eenzaamheid.
Een direct verband tussen eenzaamheid en sterfte is nog nooit aangetoond. Maar een sociaal
isolement kan via een omweg wel degelijk tot de dood leiden, zeggen de experts. Eenzaamheid zorgt
namelijk voor een constant gevoel van stress en gespannenheid. Dat is een proces waarbij bepaalde
hormonen vrijkomen, dat uiteindelijk het afweersysteem aantast. En juist ouderen zijn daar
kwetsbaar voor. De fysiek en cognitief zwakste mensen krijgen nu dus de hardste klappen. FEMLY is
dé oplossing, en niet alleen nu, maar ook na de Coronacrisis, want dan start ongetwijfeld de
volgende crisis, namelijk de psychiatrische crisis. Want we weten ongetwijfeld dat de zorg voor
ouderen de komende jaren sterk gaat groeien, terwijl er steeds minder handjes beschikbaar zullen
zijn.
Onze doelstelling is het zo laagdrempelig mogelijk maken van contact met kwetsbare en eenzame
ouderen. Dankzij FEMLY:
- Kunnen we eenzaamheid tegengaan,
- Kunnen we de veelal overbelaste mantelzorgers ontzorgen,
- én kunnen we kwetsbare mensen langer thuis laten wonen, omdat de verzorging makkelijker
te organiseren is.
Dit is o.a. mogelijk via beeldbellen waarbij FEMLY een absolute uitzonderingspositie kent, want het
onderscheidt zich van alle anderen door het gebruik van een TV waarbij de eindgebruikers géén
handelingen hoeven te verrichten.
Alle betrokkenen, familie, verzorgers, mantelzorgers en zelfs de huisarts kunnen via de FEMLY App
communiceren met de eindgebruiker. Dat maakt dat de zorg voor de eindgebruiker makkelijk en
efficiënt georganiseerd kan worden. Echt álle deelnemers aan dit proces halen er hun voordelen uit,
én, zo is al uit testen gebleken, worden er gelukkiger van. Ze kunnen met elkaar videobellen,
reminders tonen over bijvoorbeeld afspraken en medicijngebruik, dagstructuur aanbrengen, foto’s
en herinneringen delen, berichten en films sturen, etc.
Voorkomen is beter dan genezen.
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