
Health, beauty & wellness
Primeur Srichring Antoinette Zorg
Meí'V.O.S.'rdeer v€ilig €n allesn op stàp:
Om al deze beperkingen van de huidige thÈis-ílaÍmeringssyst€men t€ lijl (e gadn is 'VO.S.;
Veilig Op Stap' onlwikkeld. Het Vosje , z-oals het in de volksmord al wordt genoemd. is
volledig mobiel en heeft dus geen telefounaansluiting nodi8. Als de drager van het Vosje hulp
nodig heefi. hoeii hij of zij Àll€en nraar on de grote. rode knop te drukken.
HieÍdoor worden niet alleen de coóÍdinaten marr ook het (dichlstbijzijnde) itdres doorgegeven
aan, de Stichting Antoinctte Z-org alannering.
DoorfiÍte vindt op drie Inanieren plaats. Aller€erst \\oÍdt er uitgebeld naar een teletbonnum-
mer De peNoon die aanneemt hoort een gespÍoken beri(h( in de voÍm vrn "opu Wcessics
heeft om l0 uur l5 een noodopÍoep gedaan en bevirrdt zich op de Jan Allitrgweg le Win.um_
Hiema wordt Stichtilg ÀnÍoinette 7-org dooÍve.bonden met de hulpvÍagendc. Daanraast

kÍijgen í le 06-nummers in de zelfie onde.houden lijst mel te bellen

lrrsonen een SMS-je met de7-ellde tekst, aangevuld mel de codrdina-
len van de positie van het vosje. Dit kan nuttig zij'r, bijvoorbeeld in het
geval iemand in een bos aín hcr wand€len is !n waar een dichls(bii
zijn{t adres'dus minder nauwkeurig kan zijn bii het opsporen van deze

Persoon.

Tot slot wordt er ook een 'link'op een web-siie gez-el (afgeschennd
met een losin-code en rvachtwoord) naar een land-
kaaíje \var. men op l0 meteÍ nauwkeuÍig de plaa6
kan zien waaÍ de hulpvragende zich b€vindt.
Het in de lijst zetlen en eventueel wijzigen vrn d€
imaximaal) 5 te bellen nummeÍs kan ook door iemarrd
van VOS gedaan worden. zodalje z€lfniet peÍsé over

een lntemel aansluiting hoef te beschikken. MaaÍ de rveb-site biedl wel exra
mogelijkheden, zoals het'opsporen'van iemand als die zo€k is. Je kunt ddn
zelfs kiezen via welk m€dium j€ de positie doorgegeven q ilt krijgen- Dat kan
dan éénmalig, maar ook met eer instelbaar interval, bijvoorbleld elk kNar-

Tot Álot kunje ook nog gewoon naar het Vosje toe bellen: het heeÍl een eigen
06-nummer en neemt aotomatisch het Sespr€k ailn.
'VO.S.' 6 x 8 cm BÍoot, weegl slechts I l2 gram.
Om gebruik te kunnen nraken van ons primeur moet u natuurlijk wel aange-
sloten zijn met de zorg bij Stichting Anloinette Zorg vraag na.r dc voor-
waarden en veÍdeÍe infoÍmatie
KantooÍ Groningen Tel: 050-31 65831
Hooldkantoor Huiz-en Tel: 035-5234 100

Word( gralis lid van Stichting Antoinette 7-org dan benl u verzekerd van
Warme Kleurrijke en pÍofession€le Zoí9.
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Zorg op maat
. Persoonli jke verzorging en nachtzorg
. Verpleging
. Terminale en pall iatieve zorg
. 24-uurs zorg en intensieve zorg
. Overbruggingszorg
' Ondersteunende en activerende
begeleiding

Stichting Antoinêtte
ZoÍg Groningen

Protonstraat 6B
9743 AL GÍoningen

.Zorgverbl i j f in land KantooÍGroningen05o3t6583l
van herkomst Landeli jk numrner 0900 040 07 7l

Bij ons geen wachtli jst! www.antoinettezorg.nl
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