
Sensara HomeCare 

HomeCare van Sensara is voor alleenwonende 

ouderen in eigen of seniorenwoning. Het systeem 

registreert en analyseert continu de dagelijkse 

bewegingen in huis. Mantelzorgers krijgen via een 

makkelijke app inzicht in hoe het echt gaat met hun 

dierbaren, waar zij ook zijn. 
 

Preventieve zorg en alarmering 

De app meldt ongebruikelijke situaties en slaat 

alarm als er iets mis is. Hij signaleert ook vroegtijdig 

veranderingen in leefpatronen. Die sluipen er vaak 

geleidelijk in en zijn lastig te herkennen. Met preven- 

tieve zorg op maat zijn gedragsveranderingen in een 

vroeg stadium nog om te buigen of te vertragen. Zo 

kunnen alleenwonende ouderen langer, prettig en 

gezond zelfstandig blijven wonen. En voor de mantel- 

zorger is er rust als je weet dat het echt goed gaat. 

 
Signalering via Sensara 

Het slimme sensorsysteem signaleert in een vroeg 

stadium zaken als: 

 Valrisico (vertraging van loopsnelheid) 

 Sociaal isolement (minder vaak buiten 

en minder bezoek) 

 Ondervoeding (koelkastdeur minder vaak open) 

 Uitdroging (minder sanitairgebruik) 

 Urineweginfectie (meer sanitairgebruik) 

 Indicatie mogelijke Alzheimer 

(omkeren dag- nachtritme) 

 
Alarmering  via Sensara 

Slaat alarm bij gebeurtenissen als: 

 Vallen (op basis van inactiviteit) en dwalen 

 Niet thuiskomen 

 Niet terugkeren uit de badkamer 

 Niet op staan 

 
 
 
 
 
 

Zojuist opgestaan 

Naar buiten gegaan 

Thuisgekomen 

Maaltijd  gehad 

Naar bed gegaan 

 
 
 
 
 

Contact 
Dementie-winkel.nl 

 
Contact 

Telefoon 035 523 95 06  

E-mail info@dementie-winkel.nl 

website www.dementie-winkel.nl 

 
 
 
 
 
 

Verdacht inactief 

Niet thuisgekomen 

Niet opgestaan 

Dwalen 

 
 
 

Beter weten, 
beter zorgen! 
 
Voor alleenwonende ouderen 

Voor  de mantelzorger 

Voor de zorgverlener 

 

 
Beter weten, beter zorgen! 

 

www.dementie-winkel.nl 

mailto:info@dementie-winkel.nl
http://www.dementie-winkel.nl/
http://www.sensara.eu/


De beginnende Parkinson was voor de 79-jarige 

alleen- staande Simone geen reden om te stoppen 

met schilderen. Maar helaas was haar gebroken arm 

dat wel. Vorig jaar plaatsten haar kinderen de slimme 

sensoren van Sensara in haar woning, zo konden ze 

een oogje in het zeil houden. Wel zo’n veilig idee 

met Parkinson. 

 

Beter weten 

waar Simone écht de 
kriebels van krijgt 

Simone verstapte zich nog geen maand later en 

kwam zeer onfortuinlijk ten val. De sensoren 

registreerden dit en stuurden een bericht naar de 

smartphone van haar oudste zoon. Er was snel hulp 

ter plaatse. Na drie maanden gips en fysiotherapie 

schildert Simone nu weer iedere dag. Zo wordt er 

beter voor Simone gezorgd. 

Beter weten, beter zorgen! 

 
 
 
 
 

 

Zo werkt Sensara HomeCare 

Zelflerend systeem 

De zelflerende bewegingssensoren meten continue 

de bewegingen in uw huis en herkennen na twee 

weken uw leefpatroon. Signaleren de sensoren iets 

wat afwijkt van het patroon, dan krijgt uw mantel- 

zorger hiervan een bericht in de app. Indien nodig 

kan er direct actie worden ondernomen. 

 
Privacy is goed  geregeld 

Er komen geen camera’s aan te pas. U bepaalt zelf 

wie uw informatie krijgt. Uw gegevens worden veilig 

opgeslagen op ISO-gecertificeerde servers en niet 

beschikbaar gesteld aan derden. 

 
Eenvoudig installeren 

Zodra u een abonnement hebt afgesloten, ontvangt 

u het Sensara-pakket. 

 
De handleiding in het pakket geeft duidelijk aan 

waar u de kleine draadloze sensoren met plakstrips 

bevestigt. U downloadt de Sensara-app op uw tele- 

foon, sluit het systeem aan op internet en het werkt. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Een abonnement op Sensara HomeCare is er vanaf 

€ 15,- per maand, inclusief huur van het sensoren- 

pakket. Het HomeCare abonnement is per maand 

opzegbaar. Kijk voor actuele prijzen en uitbreiding 

van de mogelijkheden op onze  website. 

HomeCare vanaf € 15,- per mnd. 

Voor alleenwonende ouderen 

 Langer prettig, gezond en veilig in uw eigen 

huis blijven wonen 

 Betere kwaliteit van leven door te voorkomen 

of vroeg te genezen 

 Gefundeerde informatie voor gesprekken met 

zorgverleners 

 
Voor de mantelzorger 

 Waar u ook bent weten dat het goed gaat 

 Vroegtijdig veranderingen signaleren 

 Helpt de benodigde zorg bepalen 

 Alarmering als hulp nodig is 

 Gerust gevoel, minder stress 

 Geen bezorgde telefoontjes maar leuke gesprekken 

 Verderweg wonende kinderen delen beter in de zorg 

 Dichterbij wonende kinderen worden ontlast 

 
Voor de zorgverlener 

 24/7 inzicht 

 Informatie voor zorg op maat 


