Geef een SOS-alarm door slechts één druk op de knop
Door ontwikkelingen binnen ons zorgstelsel blijven steeds meer kwetsbare senioren thuis wonen met hulp van hun
sociale netwerk. Wij ondersteunen hen middels inzet van moderne technologieën, die zijn samengebracht in een
nieuw zorgconcept genaamd True-Kare. Zo kunnen kwetsbare senioren langer zelfstandig op een veilige en
verantwoorde manier in hun vertrouwde buurt en omgeving blijven wonen.

Het True-Kare zorgconcept is gericht op het in stand houden of zelfs vergroten van de mobiliteit van kwetsbare
senioren. Met True-Kare kunnen senioren zich veilig voelen om weer naar buiten te gaan. Op elk moment van de dag
kunnen ze in geval van nood overal een SOS-alarm geven, terwijl de nu verkrijgbare alarmeringssystemen alleen voor
thuissituaties werken. True-Kare kan daarentegen overal gebruikt worden, ook tijdens vakanties binnen Europa.

Bovendien creëert True-Kare een geruststellend gevoel bij mantelzorgers en biedt het vele voordelen voor de
werkprocessen binnen de professionele zorg.

Het True-Kare zorgsysteem bestaat uit 4 componenten, waarvan het mobiele GSM-toestel veruit het belangrijkste is.
Die kan alles wat een normale GSM ook kan, met toevoeging van een extra ingebouwde SOS-alarmknop, en staat
thuis in verbinding met het basisstation dat tevens als oplaadstation dient. SOS-alarmen kunnen ook worden
gegeven middels een noodknop op een horloge of (sleutel)hanger die in verbinding staat met het GSM-toestel. De
ingebouwde GPS-locatievoorziening in het GSM-toestel maakt het voor de familie en (mantel)zorgers mogelijk om
snel en gemakkelijk de verblijfplaats van de senioren op te sporen. Daarnaast zorgt het geautomatiseerde True-Kare
zorgsysteem ervoor dat gebruikers op meerdere vlakken thuis worden geholpen in hun dagelijkse leven en tegelijk
ook dat familieleden en (mantel)zorgers automatisch worden geïnformeerd wanneer de Senior zich niet aan
gemaakte afspraken of schema voor medicijngebruik houdt.
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Zodra senioren hun huis verlaten en hun GSM-toestel meenemen
kunnen ze, indien nodig, in heel Europa een SOS-alarm geven. Het
True-Kare zorgsysteem ziet middels GPS-coördinaten de exacte locatie
van het alarm en kan zo nodig direct hulpdiensten naar de SOS-plek
sturen.

True-Kare geeft een gevoel van zekerheid en bescherming
Wanneer de SOS-noodknop wordt ingedrukt, treedt er een proces in werking, waarbij direct gebeld wordt naar het
eerste nummer uit een vooraf vastgelegde bellijst van maximaal 5 telefoonnummers van familieleden,
mantelzorgers of hulpverleners om hulp-op-afstand te kunnen geven.

Desgewenst kunnen deze telefoonnummers ook een SMS-bericht ontvangen dat er een SOS-alarm is gegeven.
Kwetsbare senioren geeft dit een prettig gevoel omringd te zijn met zorg en veiligheid van naasten.

Zorg-op-afstand
De zorg-op-afstand voor senioren kan desgewenst worden neergelegd bij familieleden, verzorgers of beiden.
Koppeling met externe systemen maken zorg-op-maat mogelijk per individuele patiënt, denk aan het aankondigen
voor bijvoorbeeld het innemen van medicijnen en de controle daarop.
Ook de meetresultanten van lichaamsfuncties zoals bloeddruk, hartslag en lichaamstemperatuur alsook gegevens
rond glucosegehalte en gewicht kunnen zowel handmatig of via draadloos via bluetooth worden doorgestuurd naar
de zorgmodule van het True-Kare zorgsysteem waar onder andere ook berekeningen zoals BMI automatisch kunnen
worden gemaakt.
Al deze gegevens van de Senior zijn voor vooraf geselecteerde en benoemde mantelzorgers of professionele
thuiszorg toegankelijk middels een online dashboard.

Case: aankondiging en controle op het innemen van medicijnen in de praktijk
In de zorgmodule van True-Kare is door de Senior zelf, een naast familielid, mantelzorger of professionele
thuiszorger vastgelegd dat de Senior om 18:00 uur 2 soorten medicijnen moet innemen. Ter herinnering hieraan
ontvangt de Senior om 18:00 uur direct na elkaar de volgende berichten op zijn telefoon die met een luidruchtig
muziekje worden aangekondigd en daardoor niet onopgemerkt blijven.

In de zorgmodule is tevens aangegeven dat 10 minuten later gecheckt moet worden of Senior de medicijnen wel
heeft ingenomen. Ook weer luidruchtig aangekondigd ontvangt Senior de vraag hierover op zijn seniorentoestel.

Familielid, mantelzorger of thuiszorgorganisatie wordt automatisch geïnformeerd over het antwoord op deze vraag
en kan dienovereenkomstig handelen.
Geen antwoord op de vraag

Beantwoording met ‘ja’

De vraag kon niet worden afgeleverd (toestel uit)

Beantwoording met ‘nee’

SOS-alarmdienst PLUS voor senioren
Inclusief seniorentelefoon

Uitgebreide oplossing waarmee senioren langer
gelukkig en veilig kunnen leven in hun eigen buurt
Mobiele telefoon met ingebouwde noodknop die ook
toegang geeft tot een aantal slimme en handige
toepassingen voor dagelijkse ondersteuning
Het geautomatiseerde True-Kare platform overbrugt de
afstand tussen senioren en hulpverleners in ruimte en
tijd om goede zorg-op-afstand te kunnen geven en
krijgen

Horloge met alarmknop voor senioren
Inclusief seniorentelefoon

Horloge met SOS-alarmknop waarmee na het indrukken
van de noodknop, automatisch een telefoonverbinding
via de seniorentelefoon wordt opgezet
Beschermt senioren 24 uur per dag, zelfs onder de
douche
Het horloge is een prettige aanvulling op de seniorentelefoon omdat de Senior het ongemerkt altijd bij zich
kan dragen

Hanger met alarmknop voor senioren
Inclusief seniorentelefoon

Sleutelhanger met SOS-alarmknop waarmee na het
indrukken van de noodknop, automatisch een
telefoonverbinding via de seniorentelefoon wordt
opgezet
Beschermt senioren rond de klok zonder dat de
mobiele telefoon thuis continu moet worden
meegedragen
Voor liefhebbers ook als halsketting verkrijgbaar

Wilt u meer weten over True-Kare? Volg ons op Twitter @TrueKareNL of neemt u contact met ons op
info@teleforwarding.com

