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telefoon opneemt ofzijn of haar sms
leest, verschijnt bijvoorbeetd de vol-
sende tekst: ,,Ome Dick heeft oln
10.00 uur een noodoproep gedaán
enbevindt zich op..."

Verïolgens wordt het adres ge-
noemd en worden de hdpvraser en
zijn verzorser met elkaax verboD-
den, zodat ze met €lkaar kunnen
spreken. h het sms-bericht verschij-
nen ook nog de door een satelliet
vasta€steldecoórdinaten.'wantop
de Vehwe heb je bijvoorb€€td nietr
aar het adres," aldus Bakker.

Aan h€t gebruik van de VOSloca-
tor han8t e€n pfjskaaxtj€. De een'
malis€ aans€haftost€n bedra en
í99 eurc en de abonnemeítskost€n
19,95eurcpermaand.

,,Het ziet ernaar uit dat het appa-
raat wordt opgenomen in pakketten
van ziektekostenv€rzekeraars, zoals
dat ook is scbeurd met de noodknop
diej€ binnenshuis s€bruikt," z€st de
'\4istenaar die in onderhandelins is
met zorgverzckeraa$ Univé en CZ.

Bakker (46) heêft vorige maánd
patent aangewaa€d op zijn uitvin
djng. .,Dit appamat kan het adres ge-
sproken dooraeven. Dat is nieuw'"

Ouderen ueilig op stap
met'UO$locator'
KR MPENERWAARD
Ouder€n die buit€nshuis in Íood ko-
men, kan met behulp van e€n vin-
dins van kimp€nerwaarder Dick
Bakker sneller en accurater hulp
word€n s€boden. Hrerdoor kunn€n
ze ook met €en geruster gevo€l a.l-

Bêkkers rr'eilig-OÈStap-locator'
(Voslocator)is e€n apparaat met
een grote rode knop waarmee auto-
màtisch de martelzorger wordt ge'
b€ld, de hulpbehoev€nde serustge-
st€ld, het adres van de hulp\Tager
almed€ de sps-coórdinaten wor'
den doorgegev€n.

,,Wij h€bben uw noodoproep ont-
vangen. We weten waar u zich b€'
vindt. Er wordt contact opgenomen
meteen vooru bek€ndp€rsoon." Dit
kij8en de sebruikers var hct 1r2
gram wegende appa.raatje te horen
op het moment dÀt ze op de rode en
enige knop van het appaxaat heb
ben sedrukt.

Het apparaatj€ belt de eerst€ ma.n-
telzorser op de opseseven lijst. Is
deze in sesprek of onb€rcikbadr,
dên wo.dt automatisch het tw€€d€
nummer sebeld. Wanneer dez€ d€

Di.k Batk€rs' vhrdins sêeÍt d€ coórdinatên door van dê gêbruikêÍ vàn ziin
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