Een nieuw persoonsalarm voor héél Nederland
Persoonsalarmering is alom bekend; vooral de wat oudere, meestal alleen wonende
mensen hebben er een veilig gevoel bij te weten dat zodra ze hulp nodig hebben ze slechts
op de alarmknop van hun halszender hoeven te drukken en de hulp eraan komt.
Beperkingen ‘oude’ thuis-alarmen
Maar die halszenders werken alleen in en maximaal 20 meter rond het huis. Wat als men
nu juist even een wandelingetje wil maken of boodschappen wil doen? Laat staan als
iemand met zijn of haar ‘scoot-mobiel’ een ritje in het bos of park wil maken op een
mooie herfstdag. In die zin werkt het thuis-alarm ‘beperkend’ en worden mensen juist
gedemotiveerd om ‘naar buiten te gaan’.
Bovendien vereisen de meeste thuis-alarmeringssystemen een zogenaamde ‘analoge’
telefoonaansluiting, hetgeen tegenwoordig steeds minder vaak aanwezig is.
Verder is een veel gehoorde wens dat men liever heeft dat er in geval van een noodsituatie direct een bekende wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld de dochter of buurvrouw van
de betreffende zorgvragende en niet een onbekende van één of andere alarmcentrale.
Met ‘V.O.S.’ weer veilig en alleen op stap!
Om al deze beperkingen van de huidige thuis-alarmeringssystemen te lijf te gaan is
‘V.O.S.; Veilig Op Stap’ ontwikkeld. Het ‘Vosje’, zoals het in de volksmond al wordt
genoemd, is volledig mobiel en heeft dus geen telefoonaansluiting nodig.
Als de drager van het Vosje hulp nodig heeft, hoeft hij of zij
alleen maar op de grote, rode knop te drukken.
Hierdoor worden niet alleen de coördinaten maar ook het
(dichtstbijzijnde) adres doorgegeven aan een zelf op te geven
mantelzorger òf een bestaande alarmcentrale. Deze positiedoorgifte vindt op drie manieren plaats. Allereerst wordt er
uitgebeld naar een telefoonnummer. De persoon die aanneemt hoort een gesproken bericht in de vorm van
“Mevrouw van Buuren heeft om 10 uur 15 een noodoproep
gedaan en bevindt zich op de Sloetstraat 12 te Arnhem”.
Hierna wordt de mantelzorger doorverbonden met de
hulpvragende.
Daarnaast krijgen alle 06-nummers in de zelf te onderhouden
lijst met te bellen personen een SMS-je met dezelfde tekst,
aangevuld met de coördinaten van de positie van mevrouw van Buuren. Dit kan nuttig
zijn, bijvoorbeeld in het geval iemand in een bos aan het wandelen is en waar een
‘dichtstbijzijnd adres’ dus minder nauwkeurig kan zijn bij het opsporen van deze persoon.
Tot slot wordt er ook een ‘link’ op een web-site gezet (afgeschermd met een login-code
en wachtwoord) naar een landkaartje waar men op 10 meter nauwkeurig de plaats kan
zien waar de hulpvragende zich bevindt.
Het in de lijst zetten en eventueel wijzigen van de (maximaal) 5 te bellen nummers kan
ook door iemand van VOS gedaan worden, zodat je zelf niet persé over een Internet
aansluiting hoef te beschikken. Maar de web-site biedt wel extra mogelijkheden, zoals het
‘opsporen’ van iemand als die zoek is. Je kunt dan zelfs kiezen via welk medium je de
positie doorgegeven wilt krijgen. Dat kan dan éénmalig, maar ook met een instelbaar
interval, bijvoorbeeld elk kwartier.
Tot slot kun je ook nog gewoon naar het Vosje toe bellen; het heeft een eigen 06-nummer
en neemt automatisch het gesprek aan.
‘V.O.S.’ 6 x 8 cm groot, weegt slechts 112 gram en kost € 34,95 per maand óf een
éénmalig bedrag van € 299,- en dan slechts € 19,95 per maand.
Iinformatie en bestellingen ga naar: www.seniorenalarm.eu.
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