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QuoVadisNL E. Stokwielder
Nieuwsbrief 2010, editie 4
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Beste lezer,
Op de valreep sturen wij u dit jaar nog een nieuwsbrief. Door de vele activiteiten op
het gebied van beurzen en congressen is het ons helaas niet gelukt dit jaar 4
nieuwsbrieven uit te brengen. Gelukkig hebben wij met velen van u contact gehad
tijdens alle activiteiten.
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Nieuwe folders
Volgende nieuwsbrief
Door middel van de nieuwsbrief
informeren wij geïnteresseerden 4 keer
per jaar over product-ontwikkelingen,
nieuwe folders en allerlei andere actuele nieuwsfeiten met betrekking tot
onze producten.
Als u vragen heeft over onze producten
en mogelijkheden, neem dan contact
met ons op viainfo@qvn.nl of
telefonisch op ons algemene nummer:
035 54 88 701.
Heeft u deze informatie via iemand
anders ontvangen en wilt u onze
nieuwsbrief zelf ontvangen,
klik hier.
Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te
ontvangen, klik hier.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers
QuoVadis Nederland BV

EERSTE HULP SET
Het leven kan ineens veranderen. De ene dag ben je nog volkomen gezond, de volgende
dag ben je in veel omstandigheden afhankelijk van de hulp van anderen.
Uit ervaring is gebleken dat met een paar producten, de luidspreker telefoon, een Infra
Rood zender en een 220V stekkerblok een aantal problemen voor mensen met een
handicap snel opgelost kunnen worden. Personen met een beweeg- of bedienbeperking
kunnen snel weer (meer) zelfstandig communiceren en krijgen zelf weer controle over een
aantal functies in de woonomgeving.
lees verder >
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ZORGCOMMUNICATIESYSTEEM TELEVIC
Televic ontwikkelt, ontwerpt en maakt systemen voor verpleegoproep, intercom,
toegangscontrole, multimedia en zorgregistratie. Ze zorgen voor geavanceerde
communicatiesystemen voor de gezondheidszorg, aangepast aan de steeds toenemende
vragen van de evoluerende markt.
lees verder >

REGELING EPILEPSIEAPPARATUUR NEF
Epilepsiealarmering wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wij
vinden dit een grote tekortkoming van ons zorgstelsel, omdat de mogelijkheden van veel
personen met epilepsie en hun omgeving ernstig beperkt zijn door de onvoorspelbaarheid
van epilepsie.
In samenwerking met het Nationaal Epilepsie Fonds biedt QuoVadis Nederland de
mogelijkheid alarmeringssystemen te huren voor een periode van 3 maanden.
lees verder >

EPI-CARE FREE
Het Epi-Care free epilepsie alarm is ontwikkeld voor het detecteren van epileptische
aanvallen met convulsies of vergelijkbare motorische activiteit. Het alarm kan zowel tijdens
de slaap als overdag worden gebruikt. Het alarm detecteert en zendt een alarmomroep
wanneer de gebruiker een gegeneraliseerde tonisch/clonische toeval krijgt, ook grand mal
genoemd.
lees verder >

CARELINE ANNA / CARELINE GSM
Zeer recent is een nieuwe zorgtelefoon met geweldige mogelijkheden op de Nederlandse
markt gebracht: de Careline Anna. Het toestel onderscheidt zich door zijn mooie ontwerp,
maar met name door het gebruik van een dubbele frequente voor nog meer zekerheid dat
een alarm wordt ontvangen.
lees verder >

KNX PROFESSIONALS AWARD 2010
Zelfstandig wonen met 24-uurs zorg, ondanks beperking
Na een spannende periode rond inschrijven en het geven van diverse presentaties, is eind
november, tijdens de Smart Homes beurs Domotica & Slim Wonen, bekend geworden dat
we de derde plaats hebben behaald bij de KNX Professional Award 2010. Wij zijn erg trots
dat we tot zo'n mooi resultaat zijn gekomen.
lees verder >

OVERZICHT FOLDERS
In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:
• KNX award - 000243
• CL Anna / CL GSM - 000244

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Wij zijn van plan in de volgende nieuwsbrief onder andere de volgende onderwerpen te
behandelen
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•
•
•
•

informatie over nieuwe producten en ontwikkelingen
bestaande producten opnieuw onder de aandacht
aankondiging workshops voorjaar
en meer...

Door middel van de nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden 4 keer per jaar over
productontwikkelingen, nieuwe folders en allerlei andere actuele nieuwsfeiten met
betrekking tot onze producten.
Als u vragen heeft over onze producten en mogelijkheden, neem dan contact met ons op
via info@qvn.nl of telefonisch op ons algemene nummer: 035 - 54 88 701.
RECHTEN
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