


Samenwerking 

De Uitprobeerdienst Dalfsen is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen  

de gemeente Dalfsen, Carinova, RIBW GO, het maatschappelijk werk De Kern,  

de wooncorporaties Vechthorst en Vechtdal Wonen,  

de zorgorganisatie Rosengaerde, Bibliotheek Dalfsen en de welzijnsorganisatie 

Saam Welzijn. 



 

 Langer thuis wonen met slimme technologie 

 

Plezierig thuis blijven wonen is een wens van velen, ook als je door ouderdom 

of beperkingen kwetsbaarder wordt. Gelukkig zijn er mogelijkheden om extra 

passende zorg en/of ondersteuning te krijgen. Maar voordat hierop een  

beroep wordt gedaan kunt u ook proberen zelf zoveel mogelijk in eigen  

handen te houden en uw eigen maatregelen nemen. 

 

 
Hulp van slimme technologie 

Slimme technologie kan hierbij ook steeds vaker een oplossing zijn.  

De mogelijkheden nemen steeds sneller toe. Denk bijvoorbeeld aan  

afstandsbedieningen voor gordijnen, deuren en lichtbronnen, de apps 

(applicaties en slimme toepassingen) met gebruik van smartphones en tablets. 

De belangrijkste vraag is hierbij : “Welke oplossing is passend in úw situatie?” 

 

 

Uitprobeerdienst Dalfsen 

Bij de zoektocht daarnaar is wat hulp best handig. Daarvoor kunt u de  

Uitprobeerdienst Dalfsen benaderen. Als u overweegt voor uzelf of voor een 

ander gebruik te maken van de Uitprobeerdienst Dalfsen kunt u contact  

opnemen met Saam Welzijn of ga langs bij het Infopunt. 

Telefoonnummer 0529 482121 of via email info@saamwelzijn.nl. 

 

U krijgt dan ondersteuning van een vrijwilliger bij het bedenken van een  

oplossing voor uw vraag en voor uitleg en hulp bij het gebruik van het hulp-

middel tijdens een uitprobeerperiode. Na vier tot zes weken wordt met u  

besproken of u tevreden bent over het gebruik hiervan en of u eventueel wilt 

overgaan tot het aanschaffen van het hulpmiddel dat u uitgeprobeerd heeft.  

In deze folder enkele voorbeelden die een oplossing boden voor vragen van 

inwoners. Neem gerust contact met ons op indien u meer wilt weten over 

andere zorgtechnologie. Wij denken graag met u mee.  

 

http://www.saamwelzijn.nl/
mailto:info@saamwelzijn.nl?subject=Informatie%20Uitprobeerdienst


Bed sensor 

 

De bed sensor is uitgerust met een 

sensor die de druk van het gewicht 

van de persoon in bed registreert. 

Als iemand opstaat uit bed, dan 

reageert de mat direct met een 

piepsignaal. De mat zendt  

vervolgens een signaal naar een 

draadloze ontvanger 

 

Alarmeren 
HomeCare 

 

HomeCare van Sensara is leefstijlmonitoring en 

alarmering voor alleenwonende ouderen in 

een eigen- of seniorenwoning. Naast een 

alarmknop voor noodsituaties registreert en 

analyseert het  systeem de dagelijkse  

activiteiten in huis.  

Mantelzorgers krijgen via een gemakkelijke app 

inzicht in hoe het gaat met hun 

dierbaren, waar zij ook zijn.  



Elektrisch deur slot 

 

Met een slim elektrisch deurslot heeft 

u meer overzicht wie, wanneer op 

welk tijdstip de voordeur heeft  

geopend. Zie op de app wanneer de 

voordeur is geopend. Zelfs real time 

informatie beschikbaar bij bepaalde 

merken. Uw slimme slot geeft u meer 

inzicht en voorkomt oneigenlijk  

toegang tot uw woning.  

Toegang 

Draadloze video deurbel en intercom 

 

Met een draadloze deurbel met  

terugspreekfunctie staat u uw bezoek 

voor de deur direct te woord. Dit zorgt 

voor extra veiligheid. U weet namelijk 

voordat u de deur opent al wie er 

voor de deur staat.   



Verbinden 

DORO Senioren telefoon 

 

De senioren telefoon is een eenvoudig 

mobiel telefoontoestel, dat speciaal 

ontwikkeld is voor senioren. Deze gsm 

biedt vereenvoudigde functies, een 

uitstekende leesbaarheid en een  

aanpasbaar volume.  

Het scherm is extra goed leesbaar, niet 

alleen de tekst, maar ook de iconen en 

toetsen van deze telefoon zijn groter.  

De Compaan  

 

De Compaan is er voor ouderen die niet 

met de computer overweg kunnen.  

Een foto of filmpje ontvangen, een  

spelletje spelen, een berichtje schrijven 

of beeldbellen? Met de Compaan kan 

uw wereld op een eenvoudige manier 

vergroot worden. 

De Compaan heeft een aantal functies 

die mantelzorg makkelijker maken. De 

agenda helpt met herinneringen van 

afspraken of bijvoorbeeld medicatie 

inname.   



GPS Watch 

 

De Wuzzi GPS Watch biedt u de mogelijk-

heid om zowel binnenshuis als daarbuiten 

de mogelijkheid om hulp op te roepen. 

Wuzzi is een mobiel alarm, met gps, dat 

zorgt voor persoonlijke veiligheid in de 

vorm van een horloge die u altijd bij u kunt 

dragen. Gps maakt dat u overal ter wereld 

gebruik kunt maken van dit  

mobiele alarm.  

Volgen 

Sleutelhanger GPS Spotter 

 

Onrust bij naasten wanneer iemand 

met dementie  of alzheimer alleen naar 

buiten gaat komt vaak voor. De Spotter 

GPS tracker neemt dit stukje onrust bij u 

en de persoon met dementie of alzheimer 

weg. Plaats de Spotter GPS tracker in de 

zak, tas of rollator en u weet altijd waar 

iemand is via uw online account of 

smartphone app. Of stel een zone in om 

een bepaald gebied en ontvang bericht als 

de zone wordt verlaten. 

In geval van nood drukt de persoon met 

dementie of alzheimer op de SOS-knop en 

u ontvangt hier direct bericht van. 



 

 

 

 

 

Bedienen 

Elektrische gordijnrails  

 

De elektrische gordijnrails zijn handig en comfortabel. De voordelen van 

elektrische gordijnrails is dat men van afstand de gordijnen kan openen. 

Ook is het handig wanneer het hele grote ramen betreft die met de hand 

niet te bedienen zijn. Maar denk ook aan minder valide mensen en  

ouderen die niet voldoende kracht in de handen meer hebben.  

Met 1 druk op de knop kunt u alle raamdecoratie tegelijk bedienen.  



Tinybots Tessa 

 

Tessa is een sociale robot die de 

eerstvolgende geplande afspraak of 

taak uitspreekt. Het programma van 

de dag werkt net zo eenvoudig als 

een agenda. Zij ondersteunt bij de 

dagelijkse structuur en geeft  

suggesties voor activiteiten.  

Mantelzorgers of familie kunnen  

middels een handige app op gezette 

tijden de Tessa uitspraken laten doen 

via een agenda functie of een directe 

boodschap in te spreken.  

Zorg 

Medicijn dispenser Medido 

 

Deze slimme medicijndispenser  

herinnert de cliënt eraan om  

(de juiste) medicatie in te nemen.  

Op het moment dat de cliënt  

medicijnen nodig heeft, geeft het 

apparaatje een herinneringsgeluid 

af.   



Thuis scan 
Woont u prettig in een mooi huis in een gezellige buurt?  

 

Voelt u zich daar prima thuis en wilt u daar graag nog veel jaren  

comfortabel blijven wonen?  

 

Dan kan het een goed idee zijn om nú al rekening te houden  

met de toekomst.  

 

Met kleine aanpassingen in uw huis zorgt u meteen voor extra  

comfort waarvan u in de toekomst veel plezier zult hebben.  

En over de toekomst gesproken:  

Misschien is dit wel het moment om eens serieus na te denken over  

bijvoorbeeld een slaapkamer beneden.  

 

Om uw huis klaar te maken voor de toekomst, úw toekomst waarin u 

nog vele jaren comfortabel in uw eigen, vertrouwde huis blijft wonen.  

Trouwens ….. aanpassen is vaak goedkoper dan verhuizen.  



 

 

 

Bij Saam Welzijn zijn geschoolde vrijwilligers actief die samen met u een 

gratis thuisscan kunnen doen om te kijken welke aanpassingen aan uw 

veiligheid en comfort kunnen bijdragen. 

 

De vrijwilliger loopt aan de hand van een checklist uw gehele woning door 

van woonkamer, hal keuken tot toilet en badkamer. 

Eventuele kosten van aanpassingen zijn voor eigen rekening. 

De vrijwilliger adviseert u en gaat samen met u op zoek naar welke  

oplossing voor u het beste is. 

 

Wilt u samen met een vrijwilliger een thuisscan uitvoeren om te kijken of 

uw woning toekomstbestendig ingericht is,  

Ga dan langs bij het Infopunt of neem contact op met Saam Welzijn:  

0529  — 79 30 12  

 




