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

Beste lezer,

Van 13 tot 15 maart zijn we aanwezig tijdens Zorg & ICT. De laatste voorbereidingen
aan de stand en de producten worden gedaan en de medewerkers nemen de laatste
ontwikkelingen door. U vindt ons dit jaar dus niet op ZorgTotaal Revalidatie
Revali
maar op

IN DIT NUMMER

Zorg & ICT. We verwelkomen u graag in onze stand. Hieronder leest u meer.

•

Zorg & ICT

•

Omgevingsbediening

•

Alternatieven voor fixatie

•

Langer thuis met dementie

Van 13 tot 15 maart is QuoVadis Nederland aanwezig op de beurs Zorg & ICT, die gelijktijdig

•

The Grid 2 en Windows 8

met Zorgtotaal plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht. U vindt
vi
ons in stand 11.A018.

•

Braingain presentatie

De beurs is gratis toegankelijk na registratie. Een registratieformulier voor de beurs opent

•

Wdtm

zich wanneer u op onderstaande banner klikt.

•

Social Media

•

Folders

ZORG & ICT

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.

Onze speerpunten tijdens de beurs zijn
- Zorgcommunicatiesystemen
- Val- en dwaalarmering: sensoren en meer
- ABC-concept: Alarmeren, Bedienen, Communiceren
ommuniceren dus ook omgevingsbediening, bedieningsaanpassingen en
communicatiehulpmiddelen
lees verder>>

Als u vragen heeft over onze
producten en mogelijkheden,

OMGEVINGSBEDIENING OP
P ZORG & ICT

neem dan contact met ons op via
info@qvn.nl of telefonisch op ons

Vanzelfsprekend besteden wij, ook op Zorg & ICT, ruime aandacht aan zenders voor

algemene nummer:

omgevingsbediening, zoals de Control Prog en Control Omni van Abilia.

035 54 88 701.
Naast deze vertrouwde zenders tonen wij nieuwe producten:
Heeft u deze informatie via
iemand anders ontvangen en wilt
u onze nieuwsbrief zelf

•
•
•

The Grid 2 en omgevingsbediening Servus
James 4
HouseMate+

ontvangen, klik hier.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe zenders voor omgevingsbediening? Breng
Wenst u onze nieuwsbrief niet

ons een bezoek in stand 11.A018 en informeer ernaar.

meer te ontvangen, klik hier.

lees verder>>

Met vriendelijke groet,

Medewerkers
QuoVadis Nederland BV

ALTERNATIEVEN VOOR FIXATIE

Wegloopsignalering is van wezenlijk belang om een veilige woonen prettige werkomgeving te creëren. QuoVadis biedt een ruim
assortiment artikelen. Van basis stand alone oplossingen tot
complexe systemen: er is heel veel mogelijk.

De verschillende mogelijkheden zijn eenvoudig te combineren en
uit te breiden wanneer hier behoefte aan is. Hierdoor is fixatie niet
langer nodig.
lees verder>>

LANGER THUIS MET DEMENTIE

Mensen moeten en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen wanneer hun
gezondheidstoestand verslechterd. Bij lichte vormen van dementie bieden wij het Lissi en
het Abilia senior concept om de cliënt en zijn omgeving hierbij te ondersteunen.

Folder Abilia Senior
Folder Lissi

THE GRID 2 EN WINDOWS 8

De communicatiesoftware The Grid 2 is bijgewerkt, zodat deze ook compatible is met
Windows 8 Professional software.

Er zijn nieuw grid sets toegevoegd, zodat de gebruiker aan de slag kan met Windows 8.
Deze sets richten zich met name op schakelaar gebruikers en helpen gebruikers hun weg te
vinden in de nieuwe opzet van Start en instellingen menu’s.
Er zijn twee verschillende versies van Windows 8 en er zijn enkele belangrijke verschillen.
lees verder>>

BRAINGAIN PRESENTATIE UNIVERSITEIT NIJMEGEN

Op 19 maart wordt in Nijmegen het BreinFest georganiseerd. Tijdens publieksevenement
kunt u kennis nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Brain Computing
Interfacing en Computer Brain Interfacing. Er zijn lezingen, demonstraties en workshops.
Voor meer informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met de Radboud Universiteit:
breinfest@science.ru.nl

Breinfest is onderdeel de final consortium meeting van het BrainGain consortium dat van 19
tot 22 maart wordt gehouden.
lees verder>>

WDTM - NETWERKORGANISATIE VOOR WOONZORGTECHNOLOGIE

QuoVadis Nederland heeft zich aangesloten bij Wdtm (Wonen, Diensten en Techniek voor
Mensen).

“WDTM is de netwerkorganisatie waarin zorgorganisaties, zorgcentrales,
leveranciers, installateurs, woningcorporaties en adviseurs samenwerken om het
gebruik en de inzet van woonzorgtechnologie te bevorderen en de kwaliteit in de
keten te verbeteren en te borgen.
WDTM is de netwerkorganisatie voor de gehele keten op gebied van woonzorgtechnologie.”
(bron:www.wdtm.nl)
lees verder>>

SOCIAL MEDIA

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

FOLDERS

In de afgelopen periode zijn de volgende nieuwe folders verschenen:
• Wifi bedbediening
• Standaard voor iPad en e-reader
• Wdtm
• Val- en dwaalpreventie
• Abilia Senior concept
• CareCom IP
• Rook detector

De onderstaande folders zijn gewijzigd:
• ZYGO Spraakversterker
• Raamopeners
• PapooTouch
• Alarmzender TX4

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

