
NIEUW PERSOONSALARM ZORGT ER VOOR DAT OUDEREN WEER 
VEILIG EN ALLEEN OP STAP DURVEN EN KUNNEN GAAN

   
Recentelijk is V.O.S.  gelanceerd. VOS staat voor Veilig Op Stap en is 
een persoonsalarm dat gemakkelijk in gebruik is.  

Voor wie is VOS? 
Vos is bedoeld voor mensen (senioren, hartpatiënten, epilepsie-patiënten, 
dementerende- en minder valide mensen) die om de één of andere reden 
niet (meer) in staat zijn een mobiele telefoon te bedienen en/of in een 
noodsituatie niet zouden kunnen zeggen waar ze zich precies bevinden. 
Vos is ook te gebruiken in de situaties buiten de deur!  

Hoe werkt VOS? 
Iedere gebruiker zorgt voor één of meerdere telefoonnummers van 
mensen die in geval van nood ingeschakeld kunnen worden. 
De gebruiker draagt het VOSje (ter grootte van een mobiele telefoon) bij 
zich. In geval van nood drukt men op de grote, rode knop op het 
apparaatje. De geautomatiseerde VOS-centrale kan hierdoor zien  waar 
de hulpvragende zich bevindt en gaat het eerste nummer in de lijst bellen. 
Het VOS-systeem geeft vervolgens de adresgegevens door aan deze 
hulpverlener. 
Als de drager van het VOSje aan het wandelen is in het bos zegt een 
adres niet zo veel. In dat geval kan via het Internet middels een kaartje 
bekeken worden waar de noodoproep vandaan komt. Dit gebeurt tot op 
10 meter nauwkeurig dankzij GPS (satellietnavigatie).  

Hoe onderscheidt VOS zich ten opzichte van bestaande 
alarmeringssystemen? 
Het grootste voordeel is dat het systeem niet alleen binnenshuis maar 
juist ook buitenshuis werkt, in héél Nederland.  

Wilt u meer weten over dit systeem? UIL B.V. (het bedrijf achter het VOS-
concept) organiseert binnenkort samen met SWMD Maarssen een 
informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal het VOS-systeem. 
worden gepresenteerd en gedemonstreerd.  

Datum   : Woensdagmiddag 21 januari 
Tijd    : 13.30  15.30 uur 
Locatie   : De Vondel, Vondelstraat 51, Maarssen 
Info en aanmelden : Bij de receptie van de SWMD Maarssen 
Telefoon   : 0346  290 710 
E-mail   : receptie@swmdmaarssen.nl

     


