
Medicijnschema, -gebruik en -controle
Agenda en afspraakherinnering
Meting en registratie van 
lichaamsfuncties
Automatische melding bij afwijkingen

Nederlands Agentschap TeleForwarding International B.V.  
 
 088-0333000  
 
 True-Kare@teleforwarding.com  
 
 @TrueKareNL  

HET KAN BETER!

SOS-alarmering

SOS-alarmknop altijd binnen 
handbereik
Handsfree spreekverbinding
Exacte plaatsbepaling 
Via mobiel en te gebruiken in 
heel Europa

De combinatie van bellen, alarmeren en brede (medische) ondersteuning geeft 
kwetsbare personen en ouderen het prettige gevoel omringd te zijn met zorg 
en veiligheid van naasten.

UNIEKE COMBINATIE

DE EERSTE INTEGRALE OPLOSSING: EEN MOBIELE TELEFOON MET 
INGEBOUWDE GPS TRACKER EN SOS-ALARMKNOP VOOR 
ALARMERING BINNENS- EN BUITENSHUIS GECOMBINEERD MET 
EEN PLATFORM VOOR MAXIMALE ZORG-OP-AFSTAND

90% van de huidige telezorg ontvangers zit onnodig 
aan huis gekluisterd en zou ook zelfstandig naar 

buiten kunnen – maar dan wel veilig

Huidige telezorg oplossingen zijn echter beperkt tot gebruik 
binnenshuis en juist daar maakt True-Kare het verschil

SOS

Zorg-op-afstand



GPS-plaatsbepaling

Actuele ondersteuning 
van technologie in het 
dagelijkse leven  

Eenvoudig en gemakkelijk
 in gebruik

Luid en duidelijke gesprekskwaliteit

Tafelstandaard of wandmontage

Omgevingstemperatuursensor

Detecteert automatisch 
wanneer de gebruiker 
thuis of buitenshuis is

DÉ OMMEKEER IN ZORG GEKOPPELD AAN ZORG, OVERAL

True-Kare geeft de gebruiker een aantal eenvoudige en handige toepassingen 
voor de dagelijkse ondersteuning die het leven veiliger en gelukkiger maken. 
Ook zorgverleners kunnen beter en meer maatwerk leveren.

EENVOUDIG

VEILIG & BETROUWBAAR

ZORG-OP-AFSTAND

Apparatuur van True-Kare wordt elke 15 minuten, 24 uur per dag, gecontroleerd 
op juiste werking en is daarmee het meest betrouwbare SOS-alarmsysteem dat 
op de markt te krijgen is.

Het geautomatiseerde True-Kare platform biedt mantelzorgers en professionele 
zorgverleners de mogelijkheid om goede zorg-op-afstand te kunnen geven.

Uitgebreider dan traditionele alarmeringstoestellen

Biedt buitenshuis meer dan de huidige GPS-trackers

TRUE-KARE BASIS ELEMENTEN

Het True-Kare zorgconcept combineert diverse technologieën en is gericht op 
het in stand houden of zelfs vergroten van mobiliteit en zelfstandigheid van 
kwetsbare personen en ouderen. Bovendien creëert True-Kare een 
geruststellend gevoel bij mantelzorgers en biedt het vele voordelen voor de 
werkprocessen binnen de professionele zorg.

Noodgeval

GPS-locatie

Medicijnbeheer

Herinneringen op 
vaste tijden en 
controle op naleving

Gezondheids-
monitoring

Bewaken van de 
dienstverlening

Voor kwetsbare personen en ouderen biedt True-Kare een oplossing die 
efficiënt en effectief bijdraagt aan een goed en veilig gevoel; voor mantelzorgers 
en de professionele zorg faciliteert het goede en betrouwbare zorg-op-afstand. 

Niemand hoeft zich onzeker te voelen om naar buiten te gaan. 
Nieuwe technologie maakt het voor iedereen mogelijk om de 
zelfstandigheid thuis te behouden en zich veilig genoeg te voelen 
om (weer) naar buiten te gaan.

True-Kare heeft moderne technologieën samengebracht waarmee 
kwetsbare personen en ouderen langer en verantwoord zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen en tóch ook mobiel kunnen blijven. 

SOS


