Het Zorghorloge zoekt testers
Het Zorghorloge en de gemeente
Emmen zetten gezamenlijk een
proefproject op om mensen te
ondersteunen langer zelfstandig thuis
te blijven wonen. Doe ook mee!

U wordt door ons geïnformeerd en
gedurende het hele project begeleid.
Onze coördinator was jarenlang
werkzaam als ouderenwerker. U bent bij
haar in goede handen. Deelname is
kosteloos.

Wat vragen we?
Iedereen die geïnteresseerd is om deel
te nemen mag zich aanmelden. Bij grote
interesse, wordt er een selectie
gemaakt uit de aanmeldingen.

Wat bieden we?
U wordt voorzien van een zorghorloge
met basis station. Hiermee bent u
aangesloten op een service centrale, die
voor u klaar staat op het moment dat u
dat nodig hebt. Dat kan
zijn in geval van hulp of
nood, maar ook bij
vragen over gezondheid,
welzijn of activiteit.

Wilt u meer weten of meedoen?
Neem contact op met
Sija Bal
Coördinator deelnemers
Email: sabal@9tc.eu
Tel.: 0524 - 29 07 70
Of meldt u aan via de
website www.hetzorghorloge.nl
Meldt u aan vóór 15 april

‘Het Zorghorloge
ondersteunt, ontzorgt en
verbindt’

Langer zelfstandig thuis

Drentse vinding

We worden ouder en we blijven steeds
vaker tot op hoge leeftijd thuis wonen.
Dat vraagt om hulpmiddelen om ons
daarbij te ondersteunen. Zeker in
plattelandsgebieden, waar de afstanden
tot voorzieningen groter zijn en hulp en
ondersteuning niet altijd nabij zijn.

Het Zorghorloge is ontwikkeld op het
Drentse platteland. Daar zagen vader en
dochter al enkele jaren geleden vanuit
hun kantoor in het landelijke Zwinderen,
van dichtbij wat ontgroening en
vergrijzing doet met de leefbaarheid van
een dorp. Zo is het idee geboren.

Het Zorghorloge

Proefproject in de regio

Het Zorghorloge is zo’n hulpmiddel dat
ondersteunt om langer zelfstandig thuis
te blijven functioneren. Het Zorghorloge
is een multifunctionele alarmknop in de
vorm van een horloge. In geval van nood
wordt direct een spraakverbinding
gemaakt met een hulpverlener op
afstand en er kunnen meldingen worden
weergegeven voor bijvoorbeeld
medicijnalarm, wekfunctie en afspraken.
Het horloge meet lichaamstemperatuur,
hartslag en valbeweging en kan op basis
van deze sensoren automatisch alarm
slaan.

Het Zorghorloge is klaar om getest te
worden door echte gebruikers. Samen
met de gemeente Emmen wordt een
proefproject opgezet waarmee we een
bijdrage proberen te leveren aan een
leefbaar platteland. Meer informatie is te
vinden op www.hetzorghorloge.nl.
“Door Het Zorghorloge
voel ik mij zelfstandig
en veilig. Ik ben onafhankelijk, maar in geval
van nood is er altijd
iemand in de buurt”

