
Veilig Op Stap met V.O.S.
ADRES EN GPS-COORDINATÊN ZICHTBAAR VIA SMS EN WEBPAGINA

errie Vink lijdt aan de chronische ziekte multiple sclerose (MS) en is aan haar rolstoel gekluisteíd.

Omdat zij in haar bewegingsvriiheid zo min mogeliil( beperl(t wil worden, maakt zij sinds een paar

maanden gebruik van V.O.S. oíwel het concept'Veilig Op Stap'. Op een wàrme dag in iuli Sing Slim Wonen

Magazine bij Gerrie Vink op bezoek in haar aangepaste riitjeswoning te Leiderdorp.

Dwaaldetectiê dêmênterenden
Op een eenvoudig te nivBeren webpagifa <Lnncn mantelzor8ers zeí
hun iNte lii€en beheren, zoak teleloonfumnrc6cn namef Boveidien
sviadewebs tev.rVO.S.totop l0nreternarwkcrrB!cracerenwaar
rcnDnd zch bevrndt. oo< ah die n et op de rode (nóp dfukr Ba < <er:
'' Dnt s ccn u r onrs( voor dementereide nrensen. d e on.ansckond gd
gaaf dwaen As dl t  gebeurt ,
kun ie .ontact opfenrcn dóor he!
06 nummer van dc Locatóf tc
belen. De Loc.tof doct nanrc,ik
tevens dienst.ls cen root nrobrclc
teleíoon Overigens hecít Bnkkcr
VO.S niet  a leen bedoed voor
scnioren en m ndervi de ffensen
' Hêt.onccptE u tstekendSeschikt
voof iedêfeen dre niet n sta.t s
ccf mobrele telefoon tc bedienen
en drc In een noódstur(e net zo!
(nncn ze8gên wa.r  h i ioí  z l  z ich
bcvindt l4ecr níórm.tê
wwwvcihcapnapnt I

oo( bcdcnkcf dÉ ng D,c( Bi<ker cn z i i f  rechrÍhind Phy s
Lnrdcr z trr tc Srst ên geven grarg een loclichof€ op ditglocdi clwc
.onccpt. Br < (cf "Om .rvóór rê zórsen d.r ceflc daadw.r<c itk
'vcrhg op st ip <.r ,  C zl  n bezt vrn eên óp eên mobelr ic l tkcid
rppinatr .  darwidc Lóci to,  h€bbensedoópt hr eên nóodsrui ic
l(af zt dia.ncc mct éón dturl< op de (nop alarm s.an Dê drager
kr lg! d.irop ccr gcr!ïÍcllcnd. rnededelinB te ho,en en dê Loc.tór
bel! éi enst vcrvolgcrs c.. n\intczorger of n her gêval van
Genic dc il.nnccntralè. Dc ontvin8cr weet pre.es waar Genre
z.h bêvifdt. wmt hrt oí zt l(flj8t ccn adres te zien ol te horen met
de b,ibehorende GPs coofd narcn. Dir liatsrc È bcliósriik onrd.t
enrand zch natuLr lk oók óp eên pek zondcr 3tnatninrei  kan
bevrnden zors op de Veluwe As hêt nummer onbcrcil(biÍ È oí
bezet, wordt een ander numnrergebêd

OvêÍ hêt ontstàan
Bakker " k draai zo n 22 Far mee I de were d van rêreíon e cn bcn
ciS.nltk a tiid op zoek nààr manieren waarop ie v a n,ótelê te êíon c hc!
levcn vri r.dcro kunt veÍtkeo Zo wàs ik aan het onderzoekef hoê
groot dc bchocÍtc is àrn een apparaat waarmee in noodgevnlen snê
hLlp fgêroêpên (ii wordetr. ongcrchtwaár de hllpvragerz.h op dat
momÊft bêv fdt Dê bchocírc is groot, get! 8e aleei àlde berichten
In de pers ZostÊrÍef begn d tlairecn vrouw aan onderkoèlnB nadat
z lmet haaf fó atof n de moddcf was komcn vast te z tten lk bentoen
op zoek gegàan naar êên gêsch kt àppafaqc dat als Locator d eist kon
doen maar dàt bleek een ware zoekto.ht Vêe kasqcswàro têdulror
vee te astig te bedienen. Uitenderjk heb k eef dein kànlcgcvonden
dat voorzien svai CPS ei Sl'15 íLncties, een Lidspreker. m.roloon en
cc, Brote,  oodt,  op DêzF doc'  r ,  dF1.,  á \  lo,  J,ó
Bal(k.r verwacht dat het concept door alarmcenrrales ên
uorgvcrze<emaBgoed oitvángen zá worden. Toch is ernogwelspfa(e
van kood watervreèt. Ceí e Vik verdu de ikt Bilde zorsalàfnrÊrins
waar i( ecn àbonnement heb, wêrd ee6t met ar8Usogen naaf het
apparaargekcken Mar nu rea€eren de medewerkers zeer enthoLsiast
en proberen ze hetvaf alle <anten u t '

'[,lrd
',i;i,:ji:'4';t

_ ti:!.

Phytkron,l?, tt ) G.r I vht rrDnkBa\È tR)


