
Met trots
stellen wij
je voor aan
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ouderenzorg



De bewoner: maximale vrijheid, privacy en behoud van eigen regie met de juiste 
zorg dichtbij.

De zorgverlener: vrijheid om jezelf te verplaatsen en tóch ogen en oren waar 
nodig, werkdrukverlaging en veiligheid dankzij goede communicatie, effectief 
en efficiënt werken.

De zorgorganisatie: flexibele zorg op maat, veiligheid en eenvoudig (draadloos) 
op te schalen afgestemd op de individuele zorgvraag van iedere bewoner.

CLB Totaalconcept Ouderenzorg



Maximale vrijheid en slechts één druk 
op de knop verwijderd van hulp: 

• Draadloze alarmzender die als een polsband 
of halsketting kan worden gedragen.

• Met één druk op de knop wordt er een signaal 
met de locatie van de bewoner verstuurd.

• Optioneel: Leefcirkels voor maximale 
bewegingsvrijheid voor jouw bewoners. 

Hals- en/of polszender
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Extra veiligheid en gerichte 
alarmopvolging: 

• De uitluisterunit maakt het mogelijk om op 
afstand in te bellen en een spreek- en 
luisterverbinding te maken met de bewoner.

• Ook in molestbestendige versie verkrijgbaar!

Spreek- en luistermodule
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Diverse draadloze slimme sensoren die 
de bewoner en/of kamer op gepaste 
wijze bewaken:

• 1. Weet wanneer de bewoner een kamer verlaat 
dankzij de bewegingssensor. 

• 2. Snel hulp oproepen in de badkamer met de 
trekschakelaar. 

Voor elke zorgvraag een 
passende en draadloze sensor 
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• 3. Vraag snel en eenvoudig om hulp met de 
paddenstoeldrukker.

• 4. Veilige nachtrust met de bedsensor: ontvang 
alleen een melding wanneer de bewoner langer 
dan een bepaalde tijd uit bed is. 

Voor elke zorgvraag een 
passende en draadloze sensor 
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Alle meldingen binnen op één apparaat

Ontvang oproepen en alarmen snel en 
eenvoudig, waar je ook bent:

• Door de diversiteit aan oproepen die de CLB 
faciliteert, is het niet meer nodig om met 
meerdere toestellen op zak te lopen. 

• En ben je voor het afhandelen van meldingen niet 
langer aan één vaste werkplek gebonden.

• Duidelijke knoppen en icoontjes, waardoor in één 
oogopslag duidelijk is waar de oproep vandaan 
komt, wat voor oproep het is, en welke acties je 
kan en/of moet uitvoeren.
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Vaste actieknoppen, zoals:

• Accepteren/weigeren
• Verrijken met camera 

(optioneel)
• Oproep afstellen

Prioriteit

Type melding

Locatie en positie



Sticker met een functie

Eenvoudig, flexibel, ‘plug & play’ en 
volledig in controle:

• Geen extra hardware nodig. 

• De CLB Smartphone ondersteunt het scannen van 
stickers (zoals bij contactloos betalen) die een functie 
activeren. 

• Scan en meld jezelf aan op de kamer: de 
kamerstatus gaat in af- of aanwezig.

• Scan en activeer een vooraf ingestelde handeling, 
bijvoorbeeld ‘licht aan.
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Positiebepaling van je bewoners

Jouw bewoners kunnen veilig en vrij op pad dankzij 
onze positiebepaling:

• Positiebepaling zorgt ervoor dat de laatste positie van jouw 
bewoner onthouden en direct doorgegeven wordt bij het maken 
van een alarm. 

• Voorkom onveilige situaties en dwaalgedrag door het eenvoudig 
en op afstand sluiten en openen van deuren via de CLB 
Smartphone. 
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klantteam1@clb.nl 
0162 582 901

Wij staan voor je klaar
Klantteam 1 ouderenzorg en GGZ


	 Met trots�stellen wij�je voor aan�� �
	Dianummer 2
	Hals- en/of polszender
	Spreek- en luistermodule
	Voor elke zorgvraag een �passende en draadloze sensor 
	Voor elke zorgvraag een �passende en draadloze sensor 
	Alle meldingen binnen op één apparaat
	Sticker met een functie
	Positiebepaling van je bewoners
	 klantteam1@clb.nl �0162 582 901

