
Zorgtechnologie 
bij Samen

Bij Samen maken we in onze locaties gebruik
van zorgtechnologie. Belangrijke waarden als
eigen regie, vrijheid, veiligheid, sociale
interactie en comfort dragen bij aan de
kwaliteit van leven en kunnen met de inzet
van zorgtechnologie versterkt worden.

 

 

 

 

 

De inzet van zorgtechnologie van Samen wordt te

allen tijde afgestemd met de bewoner en diens

naasten. Per individu worden hier afspraken over

gemaakt, afhankelijk van de wensen en behoeften. Bij

Samen maken we gebruik van de volgende

zorgtechnologie:

 

Een hals- of een polszender
Via een hals- of een polszender kan er, in geval van

nood, eenvoudig hulp ingeschakeld worden door een

bewoner. Deze alarmering ontvangt de Samen

medewerker op het zorgtoestel, waardoor de bewoner

altijd veilig verbonden is met de zorg.

Ook maakt deze technologie het mogelijk om de mate

van vrijheid en veiligheid per bewoner af te stemmen.

Door de hals- of polszender te koppelen aan een

aangepaste deurbedieningstechniek is het voor de 

 

 

 

 

 

bewoner mogelijk om zich te bewegen waar hij of zij

behoefte aan heeft (binnen of buiten de directe

woonomgeving). Mocht een bewoner zich buiten de

individueel afgesproken leefomgeving begeven, dan

ontvangt de zorgmedewerker een signaal op de

telefoon. De zorgmedewerker zoekt de bewoner dan

op om samen terug te gaan naar een veilige omgeving

voor de bewoner.

 

Deze indeling van de leefomgeving (zogeheten

leefcirkels) kan per locatie verschillen en is met de

bewoner en eventueel met diens naasten individueel

afgestemd.



Slimme alarmering
Bij slimme alarmering hangt er een slimme sensor in

de kamer van de bewoner. Deze vorm van

zorgtechnologie ‘weet’ bijvoorbeeld wanneer een

bewoner uit bed gaat of als de deur open wordt

gedaan en stuurt – wanneer nodig- een alarmering

naar een zorgmedewerker.

 

Bij een alarm ontvangen medewerkers een tijdelijk

beeld, waarbij de medewerker kan zien wat de reden

van alarmering is. Op basis daarvan kan de

medewerker inschatten of de bewoner direct

zorgondersteuning nodig heeft.

 

Het beeld bij deze vorm van zorgtechnologie wordt

alleen ingeschakeld als slimme sensor bij een

alarmering. Bij gebruik van slimme alarmering maken

we te allen tijde duidelijke afspraken met de bewoners

of diens naasten over wanneer de slimme sensor

precies alarmeert.

 

Een bewegingsmelder
De bewegingsmelder kan ingezet worden als het

noodzakelijk is dat deze geplaatst wordt in het

appartement van de bewoner. Vaak gebeurt dit

voorafgaand aan de inzet van slimme alarmering.

Bijvoorbeeld als er een melding gegeven moet worden

als een bewoner uit bed gaat. Een bewoner kan in de

nacht slechter slapen en gaan opstaan. Als daarbij ook

een groter risico op vallen bestaat bij het lopen, dan

kan de zorg een melding ontvangen als een bewoner

uit bed gaat.

 

De bewegingsmelder heeft een sensor die beweging

registreert. Als de sensor beweging signaleert, gaat er

een melding naar een zorgmedewerker van Samen.

 

 

Voor vragen of meer informatie over de inzet van

zorgtechnologie bij Samen, kunt u contact

opnemen met de kwaliteitsverpleegkundige, de

medewerker van de afdeling of locatie of de

teamleider van de locatie.
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