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NAAR DE WEBSITE
A - ALARMEREN
B - BEDIENEN
C - COMMUNICEREN

Beste lezer,

Dit najaar zijn we druk met een nieuw product in ons assortiment: de True-Kare
mobiele telefoon met e-health. Ook van de bedbedieningsaanpassing verwachten wij
veel. Uiteraard is oogbesturing een belangrijke ontwikkeling, waarvoor wij diverse

IN DIT NUMMER

producten in ons assortiment hebben.

•

Oogbesturing

Veel leesplezier!

•

Servus

•

Plug en play bedbediening

•

Switch Driver 6

•

Quha Zono

Oogbesturing of oogbolbesturing is in de afgelopen jaren

•

True-Kare

technisch steeds beter geworden. Met deze verbetering is ook

•

Regio indeling

steeds meer hard- en software beschikbaar. QuoVadis heeft

•

Langer zelfstandig thuis

een breed assortiment zodat een optimale voorziening geleverd

•

True-Kare in de prijzen

kan worden.

•

Agenda

Om met oogbesturingapparatuur om te leren gaan, is Look to Learn ontwikkeld. Deze

•

Social Media

software bevat 40 activiteiten die zijn ontwikkeld voor mensen die voor het eerst met

•

Folders

oogbesturing aan de gang gaan.

OOGBESTURING

lees verder>>
Door middel van de nieuwsbrief
informeren wij geïnteresseerden

SERVUS OMGEVINGSBEDIENING EN COMMUNICATIE

3 - 4 keer per jaar over productontwikkelingen, nieuwe folders en
allerlei andere actuele
nieuwsfeiten met betrekking tot
onze producten.

De Servus is een tabletcomputer met een dynamisch
touchscreen. In combinatie met de communicatiesoftware The
Grid 2, kan het gebruikt worden als communicatiehulpmiddel.
Wanneer de PowerBox toegevoegd, kan deze ook met
schakelaars bediend worden en is het tevens mogelijk hem als

Als u vragen heeft over onze
producten en mogelijkheden,
neem dan contact met ons op via

omgevingsbediening te gebruiken.
lees verder>>

PLUG EN PLAY BEDBEDIENING
1

info@qvn.nl of telefonisch op ons
algemene nummer:

Wanneer een cliënt, (voor een groot deel) afhankelijk wordt van een

035 54 88 701.

bedvoorziening en daarbij functionele beperkingen ervaart in zijn
handmotoriek, is het mogelijk een individuele aanpassing te maken op de

Heeft u deze informatie via

bestaande elektrische handbediening.

iemand anders ontvangen en wilt
u onze nieuwsbrief zelf

QuoVadis biedt voor deze situatie de oplossing….. waarbij de bestaande

ontvangen, klik hier.

bedbediening in oorspronkelijke staat blijft.
lees verder>>

Wenst u onze nieuwsbrief niet
meer te ontvangen, klik hier.

Met vriendelijke groet,

SWITCH DRIVER 6 - GRATIS SCHAKELAARSOFTWARE

De ontwikkelaars van The Grid 2 communicatie- en bedieningssoftware
hebben een handig programma ontwikkeld. Met deze gratis software kunt u

Medewerkers

meer doen met schakelaars zoals schakelaarspelletjes spelen, een

QuoVadis Nederland BV

PowerPoint presentatie presenteren, de muisaanwijzer besturen
of het scrollwieltje bedienen.
lees verder>>

QUHA ZONO

De Zono van Quha is een lichtgewicht muis emulator. Deze kan
met een hoofdbeugel gedragen worden, maar ook aan
bijvoorbeeld een bril bevestigd worden. Met de Zono kan zonder
de handen te gebruiken de muisfunctie van een computer
gebruikt worden.
lees verder>>

TRUE-KARE MOBIELE PERSONENALARMERING MET E-HEALTH

True-Kare is een mobiele personenalarmering met eHealth opties
voor mensen die door lichamelijke of andere leeftijdsbeperkingen in
hun dagelijkse leven toezicht op hun gezondheid en veiligheid nodig
hebben.

Familieleden of andere mantelzorgers kunnen dit toezicht houden met
behulp van True-Kare. Het is gebaseerd op een telefoon die samenwerkt
met een website.
lees verder>>

REGIO INDELING
2

QuoVadis werkt met regio adviseurs. Dit houdt in dat er één
aanspreekpunt is voor iedere regio.
Uiteraard zijn onze collega's ook landelijk actief.

Op de website staat een overzicht waarop u kunt zien welke
buitendienstmedewerker bij uw regio hoort.
lees verder>>

LANGER ZELFSTANDIG THUIS

De huidige tendens omtrent domotica en levensbestendig wonen speelt in op de behoefte
van ouderen en mindervalide om in een gewoon huis en in de eigen, vertrouwde buurt te
wonen of te blijven wonen, waarbij, indien nodig, zorg van buitenaf ingeroepen kan worden.
Dementie patiënten kunnen in een eerste fase uitstekend thuis blijven wonen. Dit geeft rust
en zelfvertrouwen, wat een positieve bijdrage kan leveren aan het verloop van de ziekte.
Lichamelijk gehandicapten worden niet meer dan nodig gemedicaliseerd.

QuoVadis heeft voor deze situaties een totaaloplossing met vele mogelijkheden.
lees verder>>

TRUE-KARE IN DE PRIJZEN

True-Kare heeft de VN Word Summit Award 2013 gewonnen in de categorie e-health &
milieu.
True-Kare wordt gezien als een van de meest innovatieve, technisch geavanceerde en
perfect ontworpen internet gebaseerde producten wereldwijd. True-Kare streed tegen 461
openstaande ICT-ondernemingen en toepassingen uit 168 landen.

AGENDA

Er staan weer enkele beurzen en congressen gepland waar wij aanwezig zullen zijn. In de
agenda op onze website ziet u een actueel overzicht van de evenementen waar u ons kunt
ontmoeten.
lees verder>>

SOCIAL MEDIA

QuoVadis is actief op diverse social media. Volg ons en blijf op de hoogte.

3

FOLDERS

In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:
• ABC totaal kort - wie is QuoVadis
• Look to Learn - oefensoftware oogbesturing
• True-Kare - mobiele telefoon met alarmering en e-health
• Erreka - automatische deuropeners
• Quha Zono - gyroscopische muis

De onderstaande folders zijn gewijzigd:
• Plug en Play aangepaste bedbediening
• PointIt - muisvervanger
• Boardmaker - voor symbolen (les)materiaal
• Faac 950N - automatische deuropener
• Schakelaars
• Alea oogbesturing
• CareCom IP en DECT - zorgtelefoon
• Emfit Epilepsiealarm
• Emfit val-zwerfalarm
• My Tobii oogbolbesturing
• HouseMate - omgevingsbediening
• Epilepsie algemeen
• STT alarmzenders
Een lijst van alle folders bereikt u door te klikken op: folders.

Door middel van de nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden 3-4 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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