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Een horloge, dat is alles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unieke oplossingen voor 

veiligheid en welzijn 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vivago is een pionier op het gebied van hoogwaardige zorgtechnologie en levert slimme oplossingen op 

het gebied van veiligheid en welzijn. Vivago is in 1994 opgericht en ontwikkelt en vermarkt automatische 

veiligheidsoplossingen die tevens het welzijn van mensen monitoren. De innovatieve veiligheidsoplossingen zijn 

in de gehele zorgketen te gebruiken: van thuiszorg tot ondersteund wonen en van ziekenhuizen tot revalidatie. 

Vivago producten zijn ontworpen en vervaardigd in Finland. 

De oplossingen van Vivago zijn gepatenteerd. Dit maakt het mogelijk om unieke en op maat gesneden 

oplossingen te bieden voor de behoeften en wensen van onze cliënten. Onze range van oplossingen behelst 

zorgoproepsystemen, automatische alarmeringen, dwaaldetectie en continue welzijnsmonitoring. 

Vivago is ISO 9001:2008 en ISO 13485:2003 gecertificeerd. In 2012 integreerde Vivago de ISO 26000 MVO- 

standaard in haar bedrijfsvoering. 
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Buitengewone 

veiligheid 
Vivago levert innovatieve oplossingen voor een beter 

welzijn en grotere veiligheid van ouderen. Vivago’s 

oplossingen onderscheiden zich van traditionele 

veiligheidsproducten door automatisch te alarmeren 

wanneer de drager van het horloge dit zelf niet meer kan. 

Daarbij verschaft Vivago nuttige welzijnsinformatie om 

proactieve zorg te ondersteunen. 

Bekroonde 

technologie 
Vivago werd in 1994 opgericht. Sindsdien ontwikkelt 

en vermarkt het Finse bedrijf automatische 

veiligheidsoplossingen die activiteit monitoren en 

analyseren. De innovatieve en gepatenteerde oplossingen 

hebben meerdere internationale prijzen  gewonnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen voor de gehele 

zorgketen 
 

 
Door een vergrijzende bevolking neemt de druk op de 

zorg toe. Om goede zorg te kunnen waarborgen zal 

de efficiency ervan geoptimaliseerd dienen te worden. 

Ouderen willen graag langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen terwijl zorgprofessionals moeten kunnen focussen 

op zorgactiviteiten in plaats van routinewerk. Vivago 

 
Vivago levert oplossingen en een nuttige stroom aan 

informatie voor de gehele zorgketen van thuiszorg tot 

ziekenhuis. Vivago verbetert de kwaliteit en efficiency van 

revalidatietrajecten door monitoring op afstand en het 

bieden van veiligheid voor de revalidant. 

 

De juiste zorg, 

op de juiste plaats, 

op het juiste moment. 

Veiligheid voor ziekenhuizen – revalidatie en ontslagplanning 

Voor ziekenhuispatiënten bevat de Vivago collectie unieke 

oplossingen om veiligheid te bieden en om het welzijn 

en de gezondheid van de patiënt te monitoren. Met de 

innovatieve oplossingen van Vivago is het mogelijk om het 

welzijn van de patiënt op betrouwbare wijze en continu 

te monitoren. Op deze wijze is het ook mogelijk om de 

effecten van de behandeling op de revalidatie inzichtelijk 

te krijgen. 

Individuele rapporten geven inzicht in de veranderingen in het welzijn 

van de patiënt en helpen bij de planning van de behandeling en 

het ontslag. Na ontslag kan het revalidatieproces op afstand worden 

gevolgd. De informatie die Vivago verschaft geeft de zorgprofessionals 

de mogelijkheid om zich te richten op het verlenen van zorg in 

plaats van het besteden van waardevolle tijd aan het schrijven van 

rapporten. 

Veilig thuis wonen 

Vivago ondersteunt langer zelfstandig thuis wonen 

met haar Vivago CARE horloge en Vivago Domi POINT 

basisstation met spreek/luisterverbinding. 

Het intelligente Vivago CARE horloge leert het circadiaan 

ritme van de drager kennen. Indien het horloge plotselinge 

veranderingen in het welzijn van de drager waarneemt 

dan zal het automatisch alarmeren in situaties wanneer de 

drager dit zelf niet meer kan. 

Het Vivago CARE horloge meet het welzijn van de drager. De 

verzamelde welzijnsdata worden verwerkt in overzichtelijke en 

begrijpelijke rapporten en ondersteunen hierdoor het dagelijkse 

werk van zorgverleners, mantelzorgers en familieleden. De 

rapporten geven waardevolle informatie over het welzijn, het 

slaapritme, de slaapkwaliteit en het activiteitsniveau gedurende de 

dag. Een automatische notificatie wordt verzonden wanneer een 

verandering in het welzijn van de drager van het CARE horloge wordt 

waargenomen. Dit maakt tijdige en proactieve zorg mogelijk. 

Kwaliteit en toegevoegde waarde bij ondersteund wonen 

Vivago’s oplossing voor ondersteund wonen is veel meer 

dan een traditioneel verpleegoproepsysteem. Het kan 

worden toegepast in allerlei vormen van ondersteund 

wonen ongeacht de schaalgrootte ervan. Daarbij kan het 

eenvoudig worden geoptimaliseerd aan de behoeften 

van de bewoner en van de zorgverlener. Het faciliteren 

van ondersteund wonen vraagt om betrouwbare en robuuste 

veiligheidsoplossingen. Uitgebreid en continu monitoren van het 

welzijn van de bewoner en een instrument dat tijdige en hoge 

kwaliteit zorg garandeert. Bij bewoners die lijden aan dementie wordt 

om een bijzondere uitdaging gevraagd aangezien hun situatie veelal 

om vergrote alertheid (lees: monitoring) vraagt. 

kent de uitdagingen die spelen in de zorgmarkt en levert 

betrouwbare en flexibele oplossingen. 

Thuiszorg 

Ondersteund 

wonen* 

Ziekenhuis & 

Revalidatie 

* Ondersteund wonen stelt ouderen 

in staat om langer zelfstandig 

te wonen in seniorenwoningen, 

verpleeghuizen etc. 
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