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Senioren Residentie

Non-profit organisatie (privaat)
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500 appartementen

Innsbruck

Salzburg 

Vienna 

3 locaties

280 stafleden



Residenz Veldidenapark
Innsbruck

• 100 bewoners
• 33 woningen (zonder zorg)
• 38 zorgwoningen
• 25 lange termijn zorg
• 4 korte termijn zorg

• 36 zorgverleners
• Tech-vriendelijke 

omgeving
• Smart Living & Care with AAL 

en Smart Home 
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Groeiende behoefte aan persoonlijke 
veiligheid en zekerheid

4

ZWAKTES
• Minder mobiel
• Angst
• Vallen

ZIEKTE
• Chronische 

ziekte
• Multimorbiditeit
• Polyfarmacie

DEMENTIE
• Geheugen 

verlies
• Desoriëntatie
• Afdwalen 

Verschillende noodsituaties veroorzaakt door leeftijd gerelateerde 
risico’s van bewoners



Uitdagingen bij het bieden van veiligheid

Dilemma veiligheid  & autonomie

Gebrek communicatie & informatie

Privacy & waardigheid

Tijdsdruk & gebrek aan middelen

Technische bezwaren Complexe noodprocedures

• Twijfel
• Angst 
• Hulpeloosheid
• Emotionele stres en spanning
• Verlies aan tijd voor zorgverlening

ZORGORGANISATIES

• Onnodige procedures
• Onderzoek kosten/ vervolg kosten
• Verlies efficiëntie en effectiviteit
• Risico falende verantwoordelijkheid
• Kwaliteitsverlies/ imago schade
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ZORGVERLENERS

ONTOEREIKENDE PROCESSEN & TOOLS
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Wat is onze zorgfilosofie?

We hebben ondersteunende ICT nodig

Om te kunnen zoeken naar vermiste bewoners.

Om snel locatieonafhankelijk hulp te kunnen 
bieden en te kunnen communiceren in 
verschillende noodsituaties.

Om mobiliteit te ondersteunen en immobiliteit, 
angst en onzekerheid te voorkomen.
..

„Zoveel mogelijk autonomie, 
zoveel assistentie als nodig en gewenst.“



Wat we van providers vragen

• Ethisch en wettelijk verantwoord

• Integratie in bestaande systemen en procedures
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Systeem

• Handmatige alarmering (SOS)

• Locatie indoor

• Waarschuwing wanneer een 

persoon weggaat

• Alert berichten naar bepaalde 

telefoons/computers

Functionaliteit

• Makkelijke SOS knop

• Spraak communicatie

• Verschillende manieren van 

dragen (horloge, ketting, etc.)

• 7 dagen batterijduur/ makkelijk op 

te laden

• Waterafstotend

Draagbaarheid
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More safety for independence 

Het 2PCS Systeem

Oplossing in testfase
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Hulp bieden bij het drukken op 
de knop

Bruikbaar voor dagelijks 
gebruik en routines

Verschillende manieren van 
dragen

Makkelijk leesbaar
Simpel in gebruik

Mobiele veiligheidscheck
Spraak communicatie
Compatibel met 
gehoorapparaten

Geluid en licht signaal + LED 
flashlight 

Persoonlijk maken van horloge 
(polsband, kleuren)

2PCS veiligheidshorloge
Ondersteunend bij dementie 
en leeftijdsvriendelijk



Automatisch melding en 
notificatie beheer
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Meldingen van zorgverleners
“Persoon is kwijt” 

Indoor en outdoor lokalisering 
in noodgeval 

Automatische melding op 
basis van gebeurtenissen of 
informatie

Melding naar dienstdoende 
hulpverlener Device beheer

2PCS Management Software
Efficiënt, meldingen en lokalisatie
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2PCS RFID-readers (hardware)
Uitrusting hele instituut:
• Per verdieping 5 readers & 8 locatie zones
• Extra korte afstand readers (uitgangen)
• Totaal: 41 readers / ~ 40 zones

2PCS Horloge (hardware)
• 5 x 2PCS Mobile veiligheidshorloge

2PCS Management platform
• 2PCS Back-end server
• 2PCS Management interface 
• Oneindig aantal gebruikers

2PCS Systeem bij Veldidenapark
Instituut versie – Pilotfase

5th floor

4th floor

3th floor

2nd floor

1st floor

Ground floor

Basement 

~45 m

~3
8 

m 1st to 5th

Floor plan from

Residence 
Veldidenapark



12

2PCS SOS

2PCS
Back-End 
Server

ESPA 
4.4.4 Paging

Alerting & 
Communication Server

ASCOM 

Indoor meldingen & Localisatie

SOS – Mr. Mayer
2nd floor
Zone: East A



Feedback Testfase I 
Systeem test met de staf
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Wettelijk en ethisch conform
• Geen permanente lokalisering – Verwijderen van ruwe data 

• Max. 5 min indoor ruwe data voor berekenen locatie
• Max. 2 laatste outdoor posities, alleen op het horloge

Spraak communicatie goede kwaliteit

Snelle meldingen – Er gaan geen meldingen verloren
• 1 seconde indoor - 5 seconden outdoor

Succesvolle integratie + mogelijkheden systemen derden 
• Eigen alarm en escalatie management systeem of integratie 

met systemen van derden
• Mogelijkheden voor bijv. Call Centre (Verklizan UMO),

Samsung Gear S2, GPS-Tracker, Smart Home (Innogy) 
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• Hoofduitdaging
• Optimaliseren accuraatheid outdoor lokalisering –

werkt wanneer het horloge 5-7 minuten buiten is
• Maatregelen (in ontwikkeling)

• Verandering GSM-Module en GPS-Module door de 
provider. Extra locatie informatie via data transfer met 
locatie services (satellieten en GSM cel positie)

• Focus testfase II – Outdoor gebruik
• Bruikbaarheid en acceptatie bewoners
• Meten van de effecten van het veiligheidsgevoel en 

de mobiliteit

Volgende stappen en focus
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Thank you for your attention &   
answer your questions!

Michael Wolfrum & Sander Merkx


