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DWAALDETECTIE / WEGLOOPPREVENTIE
Mogelijkheden
-

Vivago

-

Wet Zorg en Dwang: open deuren
Het klinisch gevalideerde Vivago zorghorloge bewijst al
jarenlang zijn praktische meerwaarde in welzijnsmonitoring,
verpleegoproep en voor slaapdiagnostiek van mensen met
chronische aandoeningen, zoals dementie, verstandelijke
beperkingen, apneu, slaapstoornissen en voor revalidatie
na een ziekenhuisopname.
Ter ondersteuning van de zorgmedewerkers en voor de
veiligheid van bewoners van verpleeginstellingen en
kleinschalige woonunits biedt Vivago de standaard functie
voor dwaaldetectie en weglooppreventie. En met absolute
zekerheid, dat geen bewoner ongezien weg kan raken.
Vivago past daarmee uitstekend in een open-deurenbeleid.

Dwaalzônes en leefcirkels
Wanneer een drager van het Vivago horloge in de
nabijheid van een Go-Point ontvanger komt, zal een alarm
naar de zorgmedewerker verzonden worden en kan de
deur voor betreffende bewoner gesloten worden
gehouden, terwijl andere bewoners en bezoekers wel vrij
de deur kunnen gebruiken.
Een dwaalzône is niet altijd een deur of bouwkundig
obstakel, maar is vrij instelbaar. Het bereik van de Go-Point
ontvanger is 1 tot 10 meter.
Deursturing en alarmering kan overdag en ’s nachts
variëren, om zo leefcirkels voor bewoners in te stellen.

Absolute zekerheid van detectie
In het Vivago horloge is een sensor ingebouwd voor
draagdetectie. Doordat het horloge bij betreffende
bewoner automatisch signaleert en alarmeert, wanneer
het van de pols wordt afgedaan, heeft de zorgmedewerker
absolute zekerheid dat bewoners niet ongezien wegraken,
hetgeen geen ander dwaaldetectiesysteem kan bieden.

-

Dwaaldetectie: alarmering naar zorgmedewerker.
Weglooppreventie: deursturingen (elektrische deur,
deurmagneet of sluitplaat).
Stuurfuncties: deuren gesloten houden voor een
bepaalde tijdperiode of totdat de bewoner de
dwaalzône heeft verlaten.
Dwaalzône: bereik 1 tot 10 meter vrij instelbaar.
Bewonersafhankelijk: activeren / deactiveren per
bewoner afhankelijk van veiligheid en dwaalgedrag.
Tijdafhankelijk: activeren / deactiveren op bepaalde
perioden van de dag voor instellen van leefcirkels.
Draagdetectie: geeft 100% zekerheid dat bewoners
niet ongezien weg kunnen lopen.
Vivago LOCATE GPS tracker voor ondersteuning
buiten de instelling: met SOS knop, spraakverbinding
en geofencing; geïntegreerd in het Vivago systeem.

Vivago Go-Point ontvanger

Applicatievoorbeeld
In een verpleeginstelling zijn Go-Point ontvangers
geplaatst in de tochtsluis van de hoofdingang en in de
gang naar de woongroep. Bewoner X en Y hebben
overdag bewegingsvrijheid in het gehele gebouw.
Wanneer bewoner X zich in de tochtsluis bevindt, zal de
buitendeur gesloten blijven en wordt een alarmbericht
naar de zorgmedewerkers gestuurd. Bewoner Y mag
overdag de instelling verlaten, maar er word wel een
notificatie naar de zorgmedewerkers gestuurd. In de
avond en nacht alarmeert het Vivago horloge, wanneer
bewoner X zich in de dwaalzône in de gang bevindt. Bij
bewoner Y is dat pas het geval in de tochtsluis. Voor
beide bewoners blijft de buitendeur dan gesloten.

