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zorgpakketten 
 



Langer zelfstandig blijven én thuis in je eigen 
omgeving oud worden 
 
Een interactieve sessie over een nieuw zorg- en 
ondersteuningsconcept op afstand dat binnen 
twintig minuten in elke woning te realiseren is. 
 
Frans Stravers (VieDome) geeft deze workshop 
vanuit de blik van een ondernemer 

 
 

Innovatieve zorgpakketten 

Wat gaan we doen? 



1. Onze uitgangspunten 
2. Onze kernwaarden 
3. Zorgpakketten 
4. Dementie en technologie 
5. Demonstratie 

 
 
 

Innovatieve zorgpakketten 

Wat gaan we doen?? 



Wie zijn wij? 

Een open eco systeem met meer dan 100 verschillende producten en diensten  
voor de ondersteuning van het (zorg)proces om langer zelfstandiger te functioneren 
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Community Smart Home Care Intramuraal 
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Wie zijn wij? 



Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen 

Eerder beginnen 
met technologie 

Langer 
zelfstandig 

thuis 
Community Smart Home Care Intramuraal 
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Uitgangspunten VieDome 
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Door het combineren van de metingen van verschillende sensoren kan men meer complexe 
situaties herkennen. Deze kunnen dienen als basis voor het genereren van een alarm. 
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Scenario‘s herkennen noodsituaties 
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data integriteit / data veiligheid / data eigendom 

Nieuwe regels op komst voor gegevens beheer in de zorg. 
Waar blijven mijn gegevens?!? 
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Mantelzorg Professionele      

Integratie van informele en professionele zorg, nieuw zorgproces, big data 

Waar werken we aan? 

Geplande zorg 
 

 
Ongeplande zorg 

Planloze zorg 

Innovatieve zorgpakketten 



Kernwaarden Zorgoplossingen 
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Innovatieve zorgpakketten 

http://www.viedome.nl/


Dementie pakketten helpen cliënten en familieleden 

Een snelle installatie en ondersteuning kunnen worden bereikt 
door de vooraf geconfigureerde Dementiepakketten. 

Altijd een veilig gevoel 
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Beeldbellen: dagstructuur geven 
Hanneke heeft al een milde dementie en problemen met het ritme van dag en nacht.  
Elke dag krijgt ze een goede ochtend- en een goede nacht-oproep. Dit brengt structuur in haar 
dag en de zorg krijgt een algemene indruk van de situatie van Hanneke. 

Citaat van een klant: 
„Het is 6 jaar geleden dat er 
iemand me een goede 
nacht gewenst heeft.“ 
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Altijd een veilig gevoel 
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Beeldbellen 
Sociale inbedding 
Ondersteuning 
 

Altijd verbonden 



Beeldbellen: zorg op afstand 
Andrea heeft al een paar keer de verkeerde medicijnen gepakt of is ze vergeten. 
Nu wordt ze op afstand begeleid. 

Hoe gaat het? 
 
Al iets gegeten?  
 
Laten we samen kijken welke 
medicijnen er genomen moeten 
worden. 
 
Ja dat zijn de goede medicijnen 
 
Ik kijk toe hoe u ze neemt 
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Altijd verbonden 
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Passieve alarmering 
 
De zorgverleners een bericht krijgen als er iets niet pluis is. 
 
Ook de mantelzorgers kunnen indien gewenst meekijken. 
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Altijd hulp nabij 



Alarmmeldingen en 
persoonsbeveiliging 
met locatiebepaling.  

Communicatie  
(beeld en geluid) 

Toegang tot locaties 
wanneer noodzakelijk 

Alarm APP 
VieDome 

Verdere integratie met mobile services 
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Altijd hulp nabij 
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1 x IP = vele Sensoren 
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Altijd overal toepasbaar 
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Altijd overal toepasbaar 



Innovatieve zorgpakketten 
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Met de nieuwe verbonden technologieën 
kunnen we elk huis / patiëntenkamer 
transformeren in een zorgwoning in 
ongeveer 20 minuten. 
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Altijd snel geplaatst 

Als functies niet meer nodig of 
bruikbaar zijn kunnen we ze net zo 
eenvoudig verwijderen als we ze 
geplaatst hebben zonder schade aan 
de woning of kamer. 



Hardware: 
-  VieConnector 
-  Halszender 
-  Aanraak PC 
-  Trekschakelaar 
-  Bewegingsmelder 
-  Deurcontact 
 
 
Functies o.a.: 
-  Akoestische bewaking 
-  Alarmering 
-  Goede morgen knop 
-  Beeldbellen 
-  Uitbed alarm 
-  Verlaten woning 
-  Communicatie mantelzorg 
-  Agenda 
-  Notitieboek 
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Altijd snel geplaatst 
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6 basic VieD
om

e packages that can be extended with  
extension packages to fit the custom

ers needs 
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6 basic VieDome  
packages that can  

be combined  
to a solution  

that fits the specific 
customers needs 
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Specific VieDome  
packages that fit to 
the different phases 

of a chronicle or  
temporary disorder.  

 
Within the VieDome  

model customers  
Can changeover  

from one  
package to another 

when the need  
is there.  

 
Also the special  
packages can  
be extended.  
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Dementie 

 



Het model 
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Onderweg: 
Aanvullend aan het basispakket kan een GPS-tracker meegeleverd worden. Hierdoor 
kan men ook onderweg een alarm maken waarbij de actuele locatie meegezonden 
wordt. 
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Altijd een veilig gevoel 



Fase 1 Licht stadium 
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Alarmmeldingen en 
persoonsbeveiliging 
met locatiebepaling.  

Communicatie  
(beeld en geluid) 

Toegang tot locaties 
wanneer noodzakelijk 

Alarm APP 
VieDome 

Verdere integratie met mobile services voor oudere en mantelzorg 

Fase 1 Licht stadium: APPS 
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Fase 1 Licht stadium: Beeldbellen 
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IP doe-het-zelf-zorg 

Fase 1 Licht stadium: Personen alarmering 
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Mobiele zorgalarmering 
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IP home access 
Geen sleutelkluis bij de deur en toch toegang 
voor zorgverleners als dat nodig is.  
VieDome heeft hiervoor de oplossing die 
toegepast kan worden op bijna alle deuren 
zonder aanpassingen aan de deur en zo dat het 
van buitenaf niet zichtbaar is. 
 
Middels een smartphone en een code kan een 
zorgmedewerkers toegang krijgen tot een 
woning als dat nodig is.  
 
Vanuit de zorgcentrale kan de juiste 
medewerker geautoriseerd worden. 
De bewoner kan een sleutel blijven gebruiken 
om toegang tot zijn woning te krijgen. 
 
Familie kan ook geautoriseerd worden voor 
toegang.  

Fase 1 Licht stadium: Smartlock 
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Fase 2 mild stadium 
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VieDome: Medicatiedistributie thuis 
IDQare is een intelligente medicatiedispenser die ondersteuning biedt voor gebruikers bij 
het nemen van medicatie volgens hun richtlijnen.  

Fase 2 mild stadium: medicatie hulp 
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Fase 2 mild stadium: Communicatieplatform 

Meerdere diensten nodig 
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Fase 2 mild stadium: Leefstijl monitoring 

Sensor technology at home and  lifestyle monitoring 
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Smart Lifestyle Sensor 
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Slimme Leefstijl Sensor 
  
·   2-weg spraakverbinding 
·   Akoestische bewaking 
·   Draadloze rand apparatuur 
·   Levensstijl monitoring 
·   Activiteiten monitoring 
·   Nacht oriëntatie verlichting 



Sensortechnologie@home en lifestyle monitoring 

Fase 2 mild stadium: Leefstijl monitoring 
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Fase 3 midden stadium 
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Fase 4 gevorderd stadium 
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Altijd verbonden 

Een zorgcentrale die let op 
een groot aantal zelfstandig 

wonende personen 
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De welzijnsfunctie van VieDome is bedoeld voor zelfstandig wonende cliënten. 
Echter bepaalde doelgroepen zoals vergeetachtige of dementerende ouderen 
vergeten vaak de welzijnsknop in te drukken ook al is alles in orde. Om hen hierbij 
te ondersteunen heeft VieDome de Ambiact. 

Welzijnsmelding met intelligente sensoren 

Fase 3 midden stadium: Geavanceerde bewaking 
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Dwaaldetectie met GPS hierdoor kan men een 
leefgebied aanwijzen waar de cliënt binnen moet 
blijven en gaat hij toch daarbuiten dan volgt een 
alarm. 
 
 

Fase 3 midden stadium: GPS automatisch alarm 
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Demonstratie. 
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Meer weten en op de hoogte blijven. 

facebook.com/viedome 

twitter.com/ViedomeZorg 

youtube.com/user/viedome 
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