Een GPS-chip voor dwalende ouderen

Opsporing
verzocht
Verdwaalde bewoners met dementie van jouw afdeling binnen een mum
van tijd terugvinden met behulp van een GPS-chip die in hun bh-bandje,
broekriem of schoenen verstopt zit, hoe zou dat zijn? Binnenkort gaat er
een test van start om uit te vinden of deze chips een handige en veilige
oplossing bieden voor dwalende ouderen in de buitenruimte.
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mantelzorgers zich minder zorgen
maakten wanneer de dementerende naar buiten ging.

Detectie
Zowel in de GGz als in de ouderenzorg wordt gebruikgemaakt van
personenalarmering. Detectie
binnenshuis is momenteel in
Nederland in bijna alle instellingen op de een of andere manier
aanwezig. Denk hierbij aan bewegingssensoren die een signaal
afgeven als iemand een infrarode
straal passeert. Ook bestaan er
passieve RFID-tags, die een persoon in een schoen of kledingstuk
draagt, die gekoppeld zijn aan
automatisch sluitende deuren en
een signaal uitzenden naar de
zorgprofessional. De tags werken
met een radiosignaal. Er zit dus
geen batterij in. Het is een systeem dat alleen vastlegt wanneer
iemand een tag-lezer passeert. Je
kunt er niet actief iemand mee
opsporen.

Luchtje scheppen
Zorgboerderij de Hagert in
Wijchen, Gelderland, is op dit
moment de enige plek in
Nederland in de zorg voor mensen
met een BOPZ-indicatie waar men
werkt met dwaaldetectie die ook
buitenshuis het wandelen van
dementerende cliënten mogelijk
maakt. Hier kunnen dementerenden op eigen initiatief en geheel
oplossing biedt voor het ongemak
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Hoe werkt de GPS-technologie
Het GPS (Global Positioning System)-apparaat dat de dementerende bij zich draagt,
ontvangt de locatiecoördinaten van minimaal drie satellieten om de aarde. Het GPSapparaat verstuurt deze locatiecoördinaten via het mobiele GSM- en datanetwerk
naar een website waar op een plattegrond te zien is waar de dementerende zich
bevindt. Die website is op een computer te zien, maar bij sommige toepassingen
ook op een smartphone.
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Een GPS-chip in de broekriem.
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