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o derendiebuilenshuis in noodko-
men, kunn€n mct behulp van e€n
uitvindiDE van 14istenaar Dick Bak
ker sneller en àccurater hulp krij
gen. Hiedoor kunncn ze meteen tse-
ruster t€voel a.lleen op stap.

Met e€n druk op de grote rode
kno! van de Veilig-Op-Staplocator
wordt automatisch de mant€lzorger
s.'betd, de hulpbehoev€nde serust
gestcld, het adres van de hulpvrêger
doorseserÍcn, cn de plek wer hii írf
zij znrh bevindt, aàn de hànd van

.,Vrcl oudcrcn kunncD niet mel
e€n nrbiel omgaan. Itovendien heb
je bij een harlaanvalofecn cpilcpti
schraanval Dictdcnn'scliikheid om
het mobieltjc tc sebruikcn. D&rrbii
weet icmlnd zelfniet altijd wêar hij
(Ízij zich bcvindt." Nacen noodoD-
roct) sccí1 (lc k)crl(r' via intcruct,
snrsoïfulefoon ()p tiên mdorDauw
kcurig de |ositic drror. Ihkkcr is iri
F.r-  ,  -  ondrr lhn ( l inarrr l
Lll ryml z,,r'gucrz"r,c.,,a^
UDivó€D CZ, die dobcatorwcl l i (h l
in hun l ) .*kctwi l lcn opncrr lco.
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biina jaar aan zrin
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x. dlt !m5'le worden hulpvrágêr on verzorslr met elk.á? vêrbondèn.
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,,Wij hcbbrD nw noodopr ocp onlva.n'
Aen. Wewete') wÀaf u zich bcvindl.
l,l woÍll contact opgeDo'nen nxrl
ecn voor u bokcnd pcrsoon."

l)il krijscn dí ,acbruikers van dc
Vos'locator tr horcn op hêt mo-
n)cnl dtÍ zc op dc rodc cn cnigc
hr)ol) lan het rl)puu.rl hcbb(Nr A(!
drukt. H€t betro1ï cen uilvindint
van Uistend.rr Dick Bakkcr. Nê e.n
noodol)rx'tr 

'rÍt 
dr Veilir4 Oll

St.rp locatof sceft hct app.rrnÀl vir
irtclnel, sms enlof t€léfoon tot op
tier meler nauwlcuriA dc cxacl.ê po-
silie van de bulpw!,tcr dodr aan
hatr {)fzijD nratltelzor8er. Die wcet
de laebruikor daD rcvnrden en hij of
zij is dif ect Sernslsestd.l.

l,arall€l n de eerste boodschap
belt het systeem de eerste mantdzor-
gcrop dc op8cgev€n lijst.ls deze in
sesprek of oDbcrcikbaar, dan wordl
aotonatisch bet tweede nummer Ac-
bcld. Wanneerdeze de tel€lbon op-
neent ofztn of haár slns teest, ver-
schijnt bijvoorbeeld de volJ.cndr
t€kst:,,Ome Dickheeltomr0.0o uuf
e€n noodoproep seddan en bevindt

VeNolseN wordt hct adrcs 8e'
noemden worden de hulpvraeer en
zijn verzorser met elkaar verbon-
den, zodat ze mct elkaar kunn€n
spreken. In bet sms-bericht veNchij-
l1cn ook noa de door €en satelliet
vastgestelde cottrdinaten.,,Want op
de Veluwe hebje bijvoorbeeld niets
àan het adres," aldus Bakker. ltet
systeem had volseDs Bakker de red-

dinskunnen betckencD v(xrrdc br!
jrurrderkxrs€vecnsevrcuw dic in jà-
nuêri mct haàr n)llat(r'vrNt ksar)r
lc z i t tcn in demodder in. l . lu i r  vnn
een appn'lemrnlcn(o'rrplrx. Zc
ndcst dc nàcht doorbr€Dten in do
bL'ilcnluchl en raakte zodanis oD
dcrkocld, dal ze de volgeudc daa
ov.)l.cd in h('l /ickcnhtris.

^àn 
I'el sel)ruik varr (h V()SJo(Lr-

r'r' hangl rc'1 prijskaarlje. I)o ecn,
n.rlise aanschtiftosten b€dráAen
r99 er'ro en de abonnemenLskostcn
11),1)5 rnr) pcr rarnd. ,,lk heb er
drickwaft j^.r 

^aD 
g.wcrkl. Ikl

duurt dus nog wel even voofdat ik
voorbij het Dulpunt hcn. Maar hët
zicl cr'Dau uit dd bd apparaal
lvo'tt opgcnomcn in pàkkettenv n
ziektekostenvevckeraars, zoals dàl
ook isacbeurd Ítetde DoodkDopdic
jr binnensbuis sebruikl."

Bald{€Í (,!6) wil sraas tocpàssin'
sdr vclzinDcn voor cle ver8rijziDs.
l)iensten dir nDetcn bcreiken dat
mcnscn lanA€r 

'net 
e€n veiliger ge

voel narr buit€D drrrvcn. E€n
na"ànd geled€n heeft hij palcnt aan-
acvra{qd op zijn uitvindin8. ,,Er zijD
lvel meer apparaten die gsnl en Bps
met elkaar combineren. Die zijJ óf
veel duurder, óf zc hebbcn maar êen
klein nocldknopje. En ge€n van dic
apparaten heefl d€ mogellkheid
om het àdres sesprokcn door te g€-
ven. Dàt is het onderdeel waarop ik
patcnt hcb aangeuaagd.IIet is dus
niet het apparaatjc dat nieuw is,
mêar mijn concept eronnreen."'

. Meer inÍormatie: www.veiligop'


