
Wie een VOS draagt, kan Veilig Op Stap. Met een druk op de rode knop op het kleine apparaatje, de VOS- 
locator, worden de coördinaten van de plek waar de hulpvrager zich bevindt omgezet naar een (dichtstbijzijnd) 
adres en in de vorm van een gesproken bericht doorgegeven aan de mantelzorger. Deze kan vervolgens direct 
met degene die hulp zoekt spreken. Bedenker van de VOS is de in Vlist woonachtige Drs. ing. Th.A. Bakker. 

Vlistenaar Dick Bakker bedenkt concept  

VOS geeft meer bewegingsvrijheid  
Vanuit mijn bedrijf UIL B.V. 

probeer ik dingen te 
ontwikkelen met een 
maatschappelijke relevantie, 
dingen waaraan mensen iets 
hebben. Ik denk daarbij 
vooral aan zaken die ouderen 
en hulpbehoevenden het leven 
aangenamer of veiliger 
kunnen maken , aldus de heer 
Bakker. Zo was ik bezig met 
een marktonderzoek naar de 
behoefte aan een apparaat dat 
in noodgevallen kon worden 
ingeschakeld om snel hulp in 
te roepen, waar de hulpvager 
zich ook zou bevinden.

 

Die behoefte bleek duidelijk 
aanwezig en werd bevestigd door 
enkele berichten in de pers over 
mensen die in nood verkeerden en 
door het gebruik van een dergelijk 
apparaat eerder of beter geholpen 
hadden kunnen worden 

of dat wellicht een leven had 
kunnen worden gered. In samen-
werking met de OrcaGroup, het 
technologiebedrijf achter VOS , 
heb ik het VOS Concept 
ontwikkeld rond een klein 
apparaatje dat op een mobieltje 
lijkt, maar dan slechts met één 
rode knop, dat mobiele telefonie 
(GSM) combineert met satelliet-
navigatie (GPS). De combinatie 
van GSM en GPS is niet nieuw, 
maar het feit dat de mantelzorger 
het adres te horen krijgt waar de 
hulpvrager zich bevindt en daarna 
ook met deze persoon kan 
spreken, is uniek. Zó uniek, dat  
er patent op is aangevraagd. 
De VOS-locator is tijdens een 
provinciale mantelzorg 
verwendag in Brabant voor het 
eerst aan publiek getoond en 
werd daar met veel enthousiasme 
ontvangen.

  

Hoe werkt het 
Degene die een VOS-locator gaat 
gebruiken, kan via internet zijn of 
haar eigen naam en de automatisch te 
bellen nummers (laten) invoeren. In 
geval van een noodoproep wordt door 
de computer de naam van de 
hulpvrager, het (dichtstbijzijnde) 
adres en het tijdstip van de aanvraag 
aan de mantelzorger gemeld. Daarna 
wordt de mantelzorger 
doorverbonden en kan deze met de 
hulpvrager spreken. De mantelzorger 
krijgt bovendien via zijn of haar 06-
nummer een SMS-bericht met 
behalve de naam van de hulpvrager, 
het (dichtstbijzijnde) adres en het 
tijdstip ook de coördinaten van de 
plek waar de hulpvrager zich precies 
bevindt. Wie op het moment van de 
hulpaanvraag thuis achter de 
computer zit, kan het bericht ook via 
de website ontvangen en daarbij een 
kaart aanklikken om de juiste locatie 
in beeld te brengen. De VOS-locator 
is er niet alleen voor noodgevallen. 
De mantelzorger kan via de website 
tot op tien meter nauwkeurig de 
positie van de drager opvragen. Ook 
kan worden ingesteld om de drager 
gedurende een bepaalde tijd te 
volgen , waarbij met een in te stellen 

interval de positie van de drager via 
internet, SMS en/of telefoon wordt 
doorgegeven. Ook zonder internet 
kan van de VOS-locator gebruik 
worden gemaakt. Voor meer 
informatie kan contact worden 
opgenomen met de heer Bakker via 
telefoon 06- 22608573, via e-mail 
dick.bakker@uilbv.nl of via de 
website www.veiligopstap.nl.  

  

De heer Bakker mèt VOS-Locator en de panelen waarop zijn vinding 
wordt gepresenteerd. 

 

http://www.veiligopstap.nl

