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THE DISTANCER (ANDERHALVEMETER STOPLICHT)

Sinds deze week hebben we naast de Safedi's een andere variant binnen: The Distancer.

Zonder gebruik te maken van een geluidssignaal geeft The Distancer door middel van het

stoplichtprincipe aan hoe ver je van iemand af bent: Als het lichtje groen is houd je voldoende

afstand, bij oranje nader je iemand en brandt het lichtje rood, dan ben je te dichtbij. The

Distancer is niet afhankelijk van andere personen die hem dragen. Ook als iemand zonder

Distancer jou nadert, werkt hij. 

Bij collega zorginstelling 's Heeren Loo is The Distancer al getest en zagen ze verbetering

met het afstand houden tussen cliënten (en medewerkers).

Wil je meer informatie of wil je The Distancer testen? Neem dan contact met ons op!

SAFEDI (ANDERHALVEMETER ALARM)

Zoals je kon lezen in de vorige nieuwsbrief maken wij gebruik van Safedi

anderhalvemeteralarm. Een apparaat die je opspeldt en die aangeeft dat je te dicht bij

iemand anders komt: De 1,5 meter norm. 

Een apparaat dat niet perfect werkt en het geeft geen enkele garantie, maar wat er wel mooi

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/g6sWm1
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=ad4486d2ba9788f6c651fd5d4&id=992d4cb16f
https://us19.campaign-archive.com/feed?u=ad4486d2ba9788f6c651fd5d4&id=992d4cb16f
javascript:;
http://www.innovatiecentrum-imagine.nl


aan is, is dat je spelenderwijs leert wat 1,5 meter betekent. Je schrikt vooral in het begin van

het gemak waarmee je weer binnen die anderhalve meter komt...

Wil jij ze ook 2 weken testen? Stuur ons een mail of bel ons!

De Leyeburgh in Tilburg, De Heuvel in Gilze, Serviceteam Molenschot en Don Boscoplein in

Breda gingen je voor. De ervaringen zijn wisselend:

De batterij gaat een hele dag mee en de buttons blijven over het algemeen goed zitten. Maar

het systeem werkt niet voor elke cliënt. Waar sommige cliënten afstand nemen van anderen

als ze het piepje horen, beseffen anderen niet wat het piepje precies betekent of negeren ze

deze. Toch vinden de meesten het fijn om een reminder te krijgen om bewustwording te

creëren. Niet alleen cliënten maar ook medewerkers.

NA COVID?

Zelfs de slechtste dingen kunnen weer iets moois meebrengen. Zoals Johan Cruijff al

zei: "Elk nadeel heb zijn voordeel!" En ja, dat kan ook omgekeerd...

Een droom die wij met jullie willen delen staat hieronder. 

"You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one"

Imagine - John Lennon

HOE DIGIVAARDIG BEN JIJ?

Vraag jij jezelf ook wel eens af hoe handig jij bent binnen deze digitale samenleving? Doe de

test en kom erachter via:
 

https://www.digivaardigindezorg.nl/gehandicaptenzorg/home/zelftest/

https://youtu.be/Nw5KQMXDiM4
https://www.digivaardigindezorg.nl/gehandicaptenzorg/home/zelftest/


VOORUITBLIK...

... Onze volgende nieuwsbrief wijden we aan CliëntenICT. Een afdeling binnen Imagine, maar

ook binnen Amarant waar we niet meer zonder kunnen. 

... Onze Webinar over Virtual Reality (VR) wordt verplaatst naar oktober. Dan zijn

verschillende behandelaren inmiddels aan de gang met het inzetten van Virtual Reality voor

behandelingen. Dan delen we graag hun kennis en ervaringen met jullie!

BEKIJK ONZE PROMO VIDEO
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Vragen? Je kunt contact opnemen met info@innovatiecentrum-imagine.nl

Nieuwsbrief aanpassen of uitschrijven?

Wil je je aanmelden om de nieuwsbrief zelf te ontvangen of schrijf je uit voor de nieuwsbrief.
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