ANNE4CARE MAAKT AL JAREN BEELDBELLEN MAKKELIJK VOOR OUDEREN

Zutphen, 21-04-2020 - Robots, smartphones, tablets, slimme horloges, handige apps. Iedereen kent ze. In deze
coronatijd is het een veelbesproken item. Overal ploppen initiatieven op om beeldbellen voor kwetsbare
ouderen te laten ontwikkelen. Opnieuw. Terwijl er al een beproefd systeem in Nederland voorhanden is.
Namelijk Anne van Anne4Care. Zij werd ontwikkeld door, voor én met de kwetsbare ouderen. Door een bedrijf
uit Zutphen.
KENNIS VAN EEN COMPUTER IS NIET NODIG: PRATEN VOLSTAAT!
Anne kan worden gebruikt zonder enige kennis van computers en wordt inclusief een tablet kant-en-klaar
geleverd. Stekker erin, aanzetten, contact maken met WiFi en ze doet het. Anne luistert, praat, helpt
herinneren en maakt beeldbellen voor iedereen mogelijk. Anne wordt zo een maatje. Virtueel. Ze is speciaal
ontwikkeld en getest voor en door ouderen zonder computerervaring. Het bedrijf biedt ook kant-en-klare
oplossingen voor ouderen die geen of een slechte WiFi-verbinding in hun (verzorgings-)huis hebben.
Anne belt digitaal. Dit betekent dat ze kan bellen naar een smartphone, tablet of computer. Ze kan het
beeldbellen ook ontvangen van een smartphone, tablet of computer. Anne zelf staat op een tablet. Belangrijk
om te weten is dat de data lokaal bewaard wordt en niet in de cloud. Zo wordt de privacy van deze toch al zo
kwetsbare groep mensen gewaarborgd.
ANNE BESTRIJDT HET EENZAAMHEIDVIRUS
De gebruiker kan zeggen wie ze willen bellen en Anne regelt het. Het beeld is van zeer hoge kwaliteit. Ieder
detail is zichtbaar. Alsof u bij elkaar in de kamer staat. Natuurlijk helpt Anne ook als de gebruiker gebeld wordt.
Zo blijven de kwetsbare senioren in contact met de buitenwereld. Waardoor sociaal isolement en
onveiligheidsgevoelens die daarbij komen, kunnen worden voorkomen.
87% HUIDIGE GEBRUIKERS TEVREDEN OVER VIRUTEEL MAATJE
Door intensieve Europese samenwerking, mede mogelijk gemaakt door ZonMw, AAL projecten, Oost NL en
Interreg, met bijvoorbeeld in Nederland het UMC Groningen, Radboud, CWZ Nijmegen, De Parabool,
gemeente Zutphen, Saxion Hogeschool, kwam deze grensoverschrijdende technologie tot stand. Voor en door
ouderen. Zij waren degene die Anne hebben getest en dankzij hun input is ze nu, 7 jaar later, een systeem waar
elke oudere mee kan werken.
Meerdere pilots waren succesvol, sommige vooral heel leerzaam. De belangrijkst conclusie uit de rapporten
van die pilots is dat de gebruiker zich geholpen voelt. Uit de evaluatie* blijkt namelijk dat 87% zeer tevreden
was over hun virtuele maatje Anne.
Uit dezelfde evaluatie blijkt dat 50% van de gebruikers van Anne door het gebruik van Anne meer vrijheid
ervaren en het gevoel hebben beter te kunnen doen wat ze zelf willen. Dit draagt bij aan het gevoel van welzijn
bij deze groep gebruikers.
Meer informatie is te vinden op www.anne4care.nl
* De volledige evaluatie is op aanvraag beschikbaar.

