
1

Specialist in Zorgcommunicatie



2 VAHLKAMP • Veedrift 1 • 5708 HS  Helmond • T. 0492 52 89 75 • F. 0492 55 36 97 • E. info@vahlkamp.nl • www.vahlkamp.nl2

VAHLKAMP • Veedrift 1 • 5708 HS  Helmond • T. 0492 52 89 75 • F. 0492 55 36 97 • E. info@vahlkamp.nl • www.vahlkamp.nl
VAHLKAMP International B.V. • A. Hofmanweg 5A • 2031 BH Haarlem • M. 06 - 462 87 386 • M. 06 - 111 62 858



3

INHOUD

3 INHOUDSOPGAVE

4 ALGEMENE INFORMATIE

6 PRODUCTOVERZICHT

8 TELEROEP

10 MULTISENSE

12 BEDALARM

14 VLOERALARM

16 STOELALARM

18 EPI-WATCHER

20 TAFELALARM

22 VAHLKAMP WEGLOOP SYSTEEM

24 CALLHELP

26 ZUSTER ALARM SYSTEEM

28 DEURALARM

30 ONRUSTMELDER

32 THUISZORG OPLOSSINGEN

34 DRAADLOOS MAATWERK

VAHLKAMP • Veedrift 1 • 5708 HS  Helmond • T. 0492 52 89 75 • F. 0492 55 36 97 • E. info@vahlkamp.nl • www.vahlkamp.nl

VAHLKAMP • Veedrift 1 • 5708 HS  Helmond • T. 0492 52 89 75 • F. 0492 55 36 97 • E. info@vahlkamp.nl • www.vahlkamp.nl
VAHLKAMP International B.V. • A. Hofmanweg 5A • 2031 BH Haarlem • M. 06 - 462 87 386 • M. 06 - 111 62 858



VAHLKAMP • Veedrift 1 • 5708 HS  Helmond • T. 0492 52 89 75 • F. 0492 55 36 97 • E. info@vahlkamp.nl • www.vahlkamp.nl4

“Onze filosofie richt zich op drie pijlers: 
eenvoud, functionaliteit en betaalbaarheid.”

Vahlkamp al 30 jaar ervaring in 
draadloze alarmsystemen

Al 30 jaar is Vahlkamp actief in het ontwikkelen en 

produceren van draadloze alarm-systemen. In onze 

bedrijfsfilosofie is ons streven er continu op gericht 

om ideale combinaties te maken tussen eenvoud, 

functionaliteit en betaalbaarheid; altijd vanuit de 

gedachte dat veiligheid en rust kernwaarden zijn 

als het gaat om de hulp aan de meest kwetsbare 

groepen in onze samenleving. Vahlkamp maakt zich 

sterk om producten te ontwikkelen op basis van 

concrete vragen vanuit de doelgroep. Dat doen we 

al 30 jaar, en dat blijven we doen.

WIE?
Vahlkamp ontwikkelt alarmsystemen, eventueel 
in combinatie met domoticadiensten, voor het 
brede terrein van de gezondheids-, ouderen-, 
psychiatrische - en gehandicaptenzorg. Ons 
productenaanbod richt zich op instellingen als 
ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen, 
maar ook op kleinschalige woonvoorzieningen 
en organisaties die extramurale zorg aanbieden.

WAT?
Rust, veiligheid en vertrouwen. Alle producten 
die Vahlkamp ontwikkelt, bevorderen een pret-
tige en veilige woon- of verblijfomgeving voor de 
gebruiker. Onze systemen zijn op een dusdanige 
manier ontwikkeld dat ze altijd geïntegreerd 
kunnen worden in een bestaande technische 
infrastructuur. Uiteraard kunnen wij ook een 
totaalpakket bieden; op maat aangepast aan de 
specifieke omstandigheden van elke individuele 
gebruiker.

INNOVATIE
Innovatie betekent voor sommige producenten 
dat producten ontwikkeld worden vanuit de 
eigen deskundigheid. Voor Vahlkamp is innovatie 
veel meer het vernieuwend inspelen op de 
daadwerkelijke behoefte. De concrete innovatie 
‘verstoppen’ wij in de gebruikte technologie of 
software. De gebruiker wordt te allen tijde ge-
confronteerd met een eenvoudig en functioneel 
te bedienen apparaat. Rust en vertrouwen creëer 
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je in onze ogen niet met een onoverzichtelijk 
tableau aan lampjes en knopjes.

SERVICE
Alarmeringsapparatuur mag niet haperen. 
Daarom investeert Vahlkamp vele jaren in de 
productontwikkeling alvorens een systeem 
daadwerkelijk op de markt komt. En mochten 
er onverhoopt toch nog storingen optreden, 
dan staat onze serviceafdeling garant voor een 
snelle, flexibele en vriendelijke afhandeling van 
de problemen.

GROOT ÉN KLEIN
Met de toenemende aandacht voor extramurale 
zorg groeit ook het marktaandeel van Vahlkamp. 
Ondanks dat gegeven blijven wij ook voor 
kleinere groepen zorgbehoevenden investeren 
in nieuwe ontwikkelingen. Voorbeeld daarvan is 
de zeer innovatieve Epi Watcher dat is ontwik-
keld om zowel de epileptische patiënt als de 
mantelzorgers in staat te stellen om beter van 
hun nachtrust te kunnen genieten.

BETAALBAAR
Vahlkamp ontwikkelt en produceert volledig in 
eigen beheer. Door de rechtstreekse levering aan 

de eindgebruiker kunnen wij onze systemen aan-
bieden tegen zeer concurrerende prijzen. Onze 
interne organisatiestructuur stelt ons bovendien 
in de gelegenheid om naast onze standaard 
productenlijn ook specifiek op maat gemaakte 
systemen te ontwikkelen. 

DUURZAAM
Werken aan productontwikkeling in de zorg-
sector vraagt om een zekere mate van ideëel 
ondernemerschap. Vahlkamp realiseert zich 
dat terdege. Duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap kenmerken onze 
werkwijze al 30 jaar.

“Onze filosofie richt zich op drie pijlers: 
              eenvoud, functionaliteit en betaalbaarheid.”
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Productoverzicht

1 Callhelp
Een zusteroproepsysteem gebaseerd op piepers voor bijvoorbeeld sociale 
wooneenheden, hospices en kleine verpleeghuizen maar ook voor 
grotere instellingen

2 Teleroep
Een draadloos alarmsysteem in diverse uitvoeringen (zie prijslijst) waar-
mee middels een alarm zendertje en ontvanger  ieder willekeurig  nieuw/
bestaand oproepsysteem in werking gezet kan worden. Doet er zich bij 
u een situatie voor waarbij het wenselijk is dat de bestaande Teleroep 
systemen aangepast zouden moeten worden, neemt u dan contact met 
ons op, samen zoeken we dan naar de oplossing.

3 Multisense 
Bedrade of draadloze infrarood bedalarm welke naast het bed geplaatst 
wordt.

4 Bedalarm
Een losse bedmat of strip met een zendunit met instelbare tijdvertrager, 
voor het signaleren van het in en uit bed gaan. Het Bedalarm is ook 
draadloos te verkrijgen; de systemen functioneren beiden als aanvulling 
op het bestaande oproepsysteem.

5 Stoelalarm
Idem als Bedalarm, echter met een mat van 34 x 34 cm.

6 Vloeralarm
Een alarmmat die het bestaande oproepsysteem activeert zodra de 
bewoner er op gaat staan. Het Vloeralarm is ook draadloos te verkrijgen 
en functioneert als aanvulling op het bestaande oproepsysteem.

7 Epi-Watcher
De Epi-Watcher is een simpel en veilig product dat epileptische aanval-
len registreert en verschillende aansluitmogelijkheden biedt. Het alarm 
wordt in werking gesteld zodra de sensor trillingen opvangt en werkt op 
radiogolven. Een ingebouwde timer zorgt ervoor dat het alarm niet kan 
afgaan, wanneer de patiënt zich omdraait in zijn slaap. Groot voordeel is 

ook dat dit alarm alle aanvallen registreert en deze opslaat tot tien berich-
ten. Kleine aanvallen kunnen ook alleen geregistreerd worden zonder dat 
het alarm in werking wordt gesteld.

8 Tafelalarm
Een alarm verkrijgbaar in twee versies, één in de vorm van een draadloos 
tafelplankje met ingebouwde zender en één in de vorm van een klein dun 
tafelmatje met daaraan een zendunit. Deze kunnen beide door een lichte 
druk van een hand of elleboog het bestaande oproepsysteem in werking  
zetten. 

9 Vahlkamp Wegloop Systeem (VWS)
Een draadloos systeem dat bewoners controleert, signaleert en positio-
neert indien zij een bepaalde ruimte verlaten.

10 Zuster Alarm Systeem (ZAS) 
Dit draadloos ontvangstsysteem is geschikt voor huizen of afdelingen 
waar geen vast oproepsysteem aanwezig is. Deze ZAS kan de meldingen 
ontvangen van de hierboven genoemde producten, middels die alarm-
meldingen word er een pieper geactiveerd die b.v. de verpleging op zak 
heeft.  

11 Deuralarm
Een alarm dat op het bestaande oproepsysteem meldt, bijvoorbeeld wan-
neer een bewoner  de kamer verlaat of de toiletruimte binnengaat.

12 Onrustmelder
Een alarm dat bij onrust bij luidruchtige patiënten direct meldt naar het 
bestaande oproepsysteem.
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Teleroep

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

De teleroep is een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten. Wanneer 

standaard oplossingen niet werken, is extra creativiteit nodig. Vahlkamp ontwik-

kelde, met alle haar ten dienste staande creativiteit, daarom de teleroep. Een 

systeem dat al bestaande alarmsystemen uitbreidt met een extra geruststelling.
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Alarmsystemen in ouderen-, verzorgings- en verpleeghuizen zijn er voor de 
zekerheid van de patiënt of bewoner. Men hoeft maar op het alarmknopje 
te drukken en de hulpverlener is al onderweg. Toch voldoet een standaard 
alarmsysteem lang niet in alle gevallen. Juist in noodsituaties gebeurt het 
maar al te vaak dat de gebruiker het knopje niet (op tijd) kan bereiken. 
Teleroep breidt uw bestaande alarmsysteem daarom uit met een extra 
geruststelling: bereikbaarheid vanuit alle hoeken van de kamer of flat.

Teleroep bestaat uit een klein, handzaam zendertje, dat de 
patiënt/bewoner om de hals, in de zak of opgestoken bij 
zich kan dragen. Aan de bestaande alarmmelder wordt 
een ontvangsteenheid gekoppeld, die de signalen van het 
zendertje direct doorvertaalt naar uw zusteroproepsysteem. 
Een audiovisueel signaal (een piepgeluid en een rood lampje) 
bevestigt direct dat het zusteroproepsysteem is gewaarschuwd. 
Zo weet de gebruiker dat hulp onderweg is. Voor het raam, in de 
keuken, op het toilet of in de badkamer: Hulp is altijd en overal binnen 
handbereik

Voor de ontvangeenheid volstaat een stopcontact met 220 Volt. Het 
zendertje wordt geleverd met een batterij die jarenlang het systeem in 
opperste paraatheid houdt. Voor mensen met handfunctieproblemen zijn 
speciale drukknoppen beschikbaar, die uiteraard zeer eenvoudig bediend 
kunnen worden. 

Teleroep

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten
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Multisense

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Handzaam, makkelijk en betrouwbaar. Het multisense infrarood bedalarm staat 

garant voor een goede nachtrust van patiënten of bewoners. Met dit eenvoudig 

en snel te installeren bedalarm heeft u direct een compleet en veilig instrument 

in handen om een veilige omgeving te creëren. Nu hoeft niemand meer onnodig 

wakker te liggen.

10
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Vahlkamp ontwikkelde al diverse bedalarmeringsproducten. 
Met dit infrarood bedalarm zorgt u ervoor dat direct ingegrepen 
kan worden, wanneer gebruikers onbedoeld en om wat voor 
reden ook hun bed verlaten. Zo kan een optimale hulp geboden 
worden.

De multisense wordt eventueel onopvallend bij de patiënt aan 
het bed gezet. Nadat de schakelaar aangezet is kan de unit 
eenvoudig in de juiste positie worden gezet, of gemonteerd. Als 
de patiënt het bed verlaat, wordt deze gedetecteerd en wordt 
het zusteroproepsysteem geactiveerd. Foute detectie, loos alarm 
dus, komt niet of nauwelijks voor. Zo kan er snel en adequaat 
hulp worden geboden. Op verzorgingsmomenten kan het alarm 
natuurlijk eenvoudig worden uitgezet. Dit kan met een schakelaar 
op de unit of op een andere plaats.  

De multisense wordt zowel bedraad als draadloos geleverd. 
Bij de bedrade versie moet de multisense met een verlengka-
bel worden aangesloten op het zusteroproepsysteem. In de 
draadloze versie wordt een ontvangsteenheid in het bestaande 
zusteroproepsysteem geplugd en is de zendunit uitgerust met 
infrarooddetectie. 

Multisense

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten
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Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Bedalarm 

Een fijne nachtrust. Met een gevoel van veiligheid. Het bedalarm is door 

Vahlkamp ontwikkeld om een extra oogje te kunnen houden op patiënten 

die niet zonder hulp hun bed kunnen verlaten. Dit alarm is bijzonder 

gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. 
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Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Patiënten die voor hun eigen veiligheid beslist in bed moeten 
blijven, krijgen door dit alarmeringsproduct een ideaal ‘oogje in 
het zeil’. Zo ontstaat er voor een verpleegkundige of verzorgende 
extra tijd. Immers, een patiënt of bewoner met een dergelijk 
alarm hoeft niet continu in de gaten gehouden te worden.

De werking van dit alarmeringsproduct is uitermate eenvoudig. 
Zo wordt het bedalarm –eventueel onopvallend- bij de patiënt 
onder het matras gelegd. De schakelaar van de tijdvertraging 
dient op de juiste tijd ingesteld te worden. Nadat de patiënt het 
bed verlaten heeft en de insteltijd verstreken is wordt het zus-
teroproepsysteem geactiveerd. Zo kan er snel en adequaat hulp 
worden geboden. Als de patiënt verzorgd moet worden, kan het 
bedalarm eenvoudig worden uitgeschakeld door middel van een 
kastje aan het bed. 

Het bedalarm is zowel draadloos als bedraad te bestellen. Het 
bedraad systeem werkt met een instelbare tijdvertraging en dient 
met een verlengkabel aangesloten te worden op een zuster-
oproepsysteem. Een draadloos alarm kent een eigen zend- en 
ontvangstunit, waarbij de ontvangsteenheid in uw bestaande 
zusteroproepsysteem wordt geplugd en de zendunit 
is uitgerust met instelbare tijdvertraging. 

Bedalarm
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Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Vloeralarm 

Rust en het zekere gevoel van veiligheid. Het door Vahlkamp ontwikkelde 

vloeralarm is een ideale uitbreiding op het al bestaande aanbod van 

gebruiksvriendelijke alarmeringsproducten. Het vloeralarm zorgt voor rust en 

zekerheid en maakt snel ingrijpen bij een dreigende noodsituatie mogelijk.
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Een eenvoudig te plaatsen vloermat vormt de basis voor dit 
bijzonder innovatieve alarmeringsproduct. De alarmmat wordt 
geplaatst op een strategisch gekozen plaats in de kamer of slaap-
kamer van de gebruiker, bijvoorbeeld bij een deur of bij een bed. 
Als de gebruiker op de mat gaat staan, wordt het automatische 
oproepsysteem geactiveerd.

Dit alarmeringsproduct is zowel draadloos als bedraad te bestel-
len. Het bedraad systeem werkt met een instelbare tijdvertraging 
en dient met een verlengkabel aangesloten te worden op een 
zusteroproepsysteem. Een draadloos alarm kent een eigen zend- 
en ontvangstunit, waarbij de ontvangsteenheid in uw bestaande 
zusteroproepsysteem wordt geplugd en de zendunit is uitgerust 
met instelbare tijdvertraging.

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Vloeralarm
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Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Stoelalarm

Voor sommige patiënten is het niet verantwoord om zelfstandig de stoel waarin 

ze zitten te verlaten. Door een beperkte mobiliteit of anderszins is de kans 

op vallen dan groot. Evenals het bed- en het vloeralarm is het stoelalarm een 

relatief eenvoudig middel om verplegenden, verzorgenden of mantelzorgers te 

waarschuwen wanneer de gebruiker onverhoopt de stoel verlaat.
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Ook dit alarmeringsproduct biedt een ideaal ‘oogje in het zeil’. 
Het stoelalarm wordt op zeer eenvoudige wijze, bijvoorbeeld 
onder of op het zitkussen, geplaatst. Als de gebruiker de stoel 
verlaat en de vooraf ingestelde tijd verstreken is, wordt het 
zusteroproepsysteem geactiveerd. Zo kan er snel en adequaat 
hulp verleend worden.

Het stoelalarm is zowel draadloos als bedraad te bestellen. Het 
bedraad systeem werkt met een instelbare tijdvertraging en dient 
met een verlengkabel aangesloten te worden op een zuster-
oproepsysteem. Een draadloos alarm kent een eigen zend- en 
ontvangstunit, waarbij de ontvangsteenheid in uw bestaande 
zusteroproepsysteem wordt geplugd en de zendunit is uitgerust 
met instelbare tijdvertraging. 

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Stoelalarm
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Epi-Watcher

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Epilepsie en nachtrust. Ervaringsdeskundigen weten dat die twee dingen niet 

goed samengaan. Om die nachtrust te bevorderen ontwikkelde Vahlkamp, in 

nauwe samenwerking met SEIN, de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, 

de Epi-Watcher: een uniek apparaat dat epilepsieaanvallen registreert en vervol-

gens alarmeert.
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Natuurlijk wilt u een alarm dat alarmeert. Alleen is het bij epilepsieaanval-
len vaak moeilijk om échte aanvallen te onderscheiden van bijvoorbeeld 
een onrustig slaapritme. Veel apparaten zorgen er bij de minste of gering-
ste beweging van de patiënt voor dat een (vals) alarm wordt gegeven.
Jarenlange ontwikkeling hebben van de Epi-Watcher een zeer betrouw-
bare partner gemaakt. Een partner die waarschuwt bij aanvallen, en vals 
positieve zo veel mogelijk uitsluit.

De Epi-Watcher is een simpel en veilig product dat epileptische aanvallen 
registreert en verschillende aansluitmogelijkheden biedt. Het alarm wordt 
in werking gesteld zodra de sensor trillingen opvangt en werkt op radio-

golven. Een ingebouwde timer zorgt ervoor dat het alarm niet kan afgaan, 
wanneer de patiënt zich omdraait in zijn slaap. Groot voordeel is ook dat 
dit alarm alle aanvallen registreert en deze opslaat tot tien berichten. Kleine 
aanvallen kunnen ook alleen geregistreerd worden zonder dat het alarm in 
werking wordt gesteld.

Het apparaat is voorzien van een draadloze ontvanger met een bereik van 
ca. 20 meter. Ook een bedrade versie is leverbaar. De mogelijkheid bestaat 
de  Epi-Watcher via een externe telefoonmelder een spraakboodschap of 
sms te laten versturen naar een voorgeprogrammeerd telefoonnummer of 
een melding te laten verzenden naar een bestaande alarmcentrale.

Epi-Watcher

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten
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Tafelalarm

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Vahlkamp onderscheidt zich in de markt door alarmeringsproducten te ontwik-

kelen voor relatief kleine doelgroepen. Voorbeeld daarvan is het tafelalarm dat 

bij uitstek geschikt is voor mensen met handfunctieproblemen. Dit tafelalarm is 

een handzaam en eenvoudig te bedienen systeem. Voor een nog kleinere, speci-

fieke doelgroep is ook de tafelalarmmat ontwikkeld.
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Alarmsystemen in verpleeg- en zorginstellingen zijn er voor de zeker-
heid van de patiënten en bewoners. Eén druk op het alarmknopje en de 
hulpverlener weet dat er hulp nodig is. Maar wat moet een patiënt met 
handfunctieproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van reuma, of met verlam-
mingsverschijnselen met zo’n knopje? 

Het tafelalarm en de tafelalarmmat zijn handige hulpmiddelen voor mensen 
die niet meer met knoppen overweg kunnen. Tevens is deze oplossing 
bijzonder geschikt voor openbare ruimtes waar meedere mensen aanwezig 
zijn. Beide alarmsystemen zijn volledig draadloos. Via een zender wordt het 
alarmsignaal doorgeven aan het oproepsysteem (max afstand 15m).

Het tafelalarm is een handzame alarmset die bestaat uit een alarmunit en 
een ontvangstunit. De alarmunit is uitgerust met een geïntegreerde zender 
en heeft een hoogte van 18mm. Deze alarmunit kan geplaatst worden 
waar de gebruiker zich op dat moment bevindt; bijvoorbeeld op een tafel 
in het dagverblijf, de rolstoel, het bed of het nachtkastje. 

Voor mensen die de hoogte van de alarmunit niet kunnen overbruggen is 
er de tafelalarmmat. Deze bestaat uit een alarmmatje van 170x170mm met 
een hoogte van slechts 4 millimeter. Door middel van een kabel met plug is 
het matje verbonden met een kleine zendunit die aan de onder- of zijkant 
van bijvoorbeeld de tafel bevestigd kan worden. Het enige wat de bewoner 
nog moet doen is een lichte druk uitoefenen op de alarmmat.
Voor de ontvangstunit volstaat een plugmogelijkheid op het oproepsy-
steem en een 220 Volt stopcontact. Omdat plaatsing van de onderde-
len zeer eenvoudig is, vergt het slechts een simpele handeling om het 
tafelalarm in een andere ruimte in te zetten.

Tafelalarm

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten
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Vahlkamp Wegloopsysteem (VWS)

“Zo veel vrijheid als mogelijk – zo veel bescherming als nodig“

Het Vahlkamp Wegloopsysteem is de ideale begeleider in verpleeghuizen en 

in hun directe omgeving en geeft bewoners of patiënten zonder oriënterings-

vermogen bewegingsruimte in precies vastgelegde gebieden. Het systeem 

bewaakt, meldt en documenteert het als bewoners dit vastgelegde gebied 

verlaten. Tot nu toe was een precieze bepaling van de locatie van zogenaamde 

“weglopers“ nauwelijks mogelijk.
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Het wegloopsysteem is een aanvulling en uitbreiding op het 
huidige systeem met de voordelen van GPS-techniek en maakt op 
deze manier buiten, in de open lucht, een precieze positiebepaling 
mogelijk. Een programmeerbare radius, Geofence genoemd, be-
grenst plantsoenen of wandelwegen en zorgt voor een onzichtbaar 
veiligheidshek - en dat bij een uiterst eenvoudig gebruik.

Het GPS-systeem bewaakt en maakt echter pas melding als zij het 
beschermde gebied verlaten. Persoonlijkheidsrechten worden dus 
niet geschonden. 

De verzonden signalen worden naar een mobiele GPS-telefoon, 
een alarmcentrale,  of uw eigen computer verzonden. Binnen de 
kortste tijd zijn uw bewoners gelokaliseerd. 

• Betrouwbare detectie door automatische controle
• Spatwaterdicht
• Makkelijk te vervangen batterijen
• Gepatenteerde armbandsluiting
• Alarm onderdrukking
• Melding naar bestaande oproepsystemen
• Looprichting herkenning
• Detectiebereik 0,5 tot 7,0 meter
• Lift blokkering
• Aansluiting van extra sensoren en andere melders
• Afstandsbediening mogelijk
• Continue self-monitoring systeem
• Mogelijkheid voor noodoproep
• Locatiebepaling door GPS
• Deur controle van de kamer van de bewoner
• Deur controle van andere kamers
• Wegloopmanagement
• diefstalbewaking

Het Vahlkamp Wegloopsysteem zorgt voor een optimale en omvangrijke 
bescherming en een grote mate van bewegingsvrijheid. Het systeem werkt 
zowel in- als ook buiten gebouwen en beschikt over een gecombineerd 
energiemanagement. De GPS-functie wordt pas bij het verlaten van de 
directe omgeving geactiveerd. Daardoor gaat de accu van de GPS-trans-
ponder veel langer mee.

Vahlkamp Wegloopsysteem (VWS)

“Zo veel vrijheid als mogelijk – zo veel bescherming als nodig“
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Plug-and-play Verpleegoproepsysteem met pager

Callhelp

De aanleg van een verpleegoproepsyteem van een van de diverse marktpartijen 

heeft nogal wat voeten in aarde qua operatie maar ook qua bedrijfseconomi-

sche middelen. Het doorsnee verpleegoproepsysteem kost al gauw € 450,00 per 

kamer en vereist daarnaast een substantiële basisinvestering voor de aanleg van 

infrastructuur en centrale eenheden. De inzet van zo’n systeem vereist een grote 

afweging en ook investering.
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Voor meerdere zorginstellingen is dit niet te betalen en wordt er met 
houtje touwtje oplossingen gewerkt, zelfs de mechanische handbel is 
nog in de mode. Vahlkamp heeft een verpleegoproepsysteem geba-
seerd op piepers voor bijvoorbeeld sociale wooneenheden, hospices en 
kleine verpleeghuizen, maar ook voor grotere instellingen.

Eenvoud
Dit systeem kenmerkt zich door zijn eenvoud en functionaliteit, waarbij 
het supereenvoudig te installeren is vanwege zijn draadloze commu-
nicatie. In iedere kamer hangt een halszender en met een druk op de 
knop wordt er op de centrale eenheid gealarmeerd en kan de verpleeg-
ster zien in welke kamer er hulp nodig is.

Aanvulling op het systeem
Er wordt gewerkt met semafoonpiepers voor de hulpverlening. De 
melding wordt doorgegeven naar een pieper van de hulpverlener. De 
reikwijdte is gegarandeerd tot 300 etages in een flatgebouw door de 
inzet van een steunzender. Ook is het mogelijk via de telefoon een 
pieper op te roepen m.b.v. een telefoonkoppeling.

Onderhoud en reparatie
Het systeem is vlot uitwisselbaar en is dus nagenoeg volledig operatio-
neel te houden.

Plug-and-play Verpleegoproepsysteem met pager

Callhelp
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Zusteralarmsysteem (ZAS)

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Het ZAS is een erkend systeem dat wordt toegepast om een alarmering van bij-

voorbeeld een bedalarm, teleroep of onrustmelder te ontvangen op een pieper. 

Er wordt veel gebruik gemaakt van dit systeem in de zorgsector, bijvoorbeeld 

op plaatsen waar geen oproepsysteem aanwezig is, zoals in aanleunwoningen 

of in gezinsvervangende tehuizen. Ook wordt het ZAS gebruikt als aanvulling op 

bestaande systemen.
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Het ZAS is uitstekend te combineren met diverse draadloze alarmeringen 
van Vahlkamp. Zeker voor kleine verzoringsinstellingen is dit de laatste 
jaren een ideale oplossing gebleken. De pieper zorgt ervoor dat de verple-
ging gemakkelijk de zusterpost kan verlaten, omdat men binnen een straal 
van 250-300 meter altijd prima bereikbaar blijft.

Zoals alle alarmeringsproducten van Vahlkamp is ook het ZAS zeer een-
voudig aan te sluiten en te bedienen. Het systeem dient eenvoudigweg 
te worden aangesloten op een 220 Volt stopcontact en daarnaast op een 
alarmtoestel als bijvoorbeeld de teleroep, het bedalarm, stoelalarm, VWS, 
tafelalarm, onrustmelder of vloeralarm. Als één van deze toestellen in 
werking wordt gezet dan zendt de ZAS  een signaal uit. De pieper kan bin-
nen een straal van ongeveer 250-300 meter dit signaal ontvangen, waarna 
deze in werking treedt.

Zusteralarmsysteem (ZAS)

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten
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Deuralarm

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

In toenemende mate worden we geconfronteerd met de vergrijzing van de 

bevolking. Een van de gevolgen voor instellingen is dat er steeds vaker bewo-

ners zullen zijn die meer toezicht vragen dan u tot op heden gewend bent. Het 

deuralarm is een van die hulpmiddelen die dat toezicht verbeteren.
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Stel, er is een patiënt of bewoner waarvoor het beter is als hij of zij niet 
zonder begeleiding de kamer verlaat. Hoe zorgt u ervoor dat dat ook 
inderdaad niet gebeurt? Permanent toezicht is bijna onmogelijk. Toch wilt 
u absoluut een waarschuwing ontvangen als de betrokkene de kamer 
verlaat. Het antwoord is heel simpel: het Vahlkamp deuralarm.

Het deuralarm bestaat uit een magneetcontact dat op de deur bevestigd 
wordt. Zodra de bewoner de kamer wil verlaten en de deur opent, wordt 

via een zendunit het (bestaand) oproepsysteem geactiveerd. U kunt dan 
direct gaan kijken wat er aan de hand is en op deze manier onveilige 
situaties helpen voorkomen. Om het optreden van onnodige alarmsituaties, 
bijvoorbeeld bij het betreden van de ruimte door een van uw medewer-
kers, te vermijden is een intervaltijd ingebouwd. Er is dan voldoende tijd 
om het alarm te resetten.
Het deuralarm kan uitgebreid worden met een draadloze alarmzender of 
brandmelder. 

Deuralarm

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten
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Onrustmelder

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten

Soms moet er op meerdere plaatsen tegelijkertijd een oogje in het zeil gehou-

den worden. Tijd voor een permanent oog is er natuurlijk niet. Maar als een 

patiënt of bewoner onrustig wordt, moet er wel snel iemand ter plaatse zijn. 



31

De door Vahlkamp ontwikkelde onrustmelder signaleert alle 
geluiden die onrust verraden, zoals gillen, schreeuwen en 
krijsen. De onrustmelding wordt, met een exacte aandui-
ding van de plaats, direct doorvertaald naar het zusterop-
roep-systeem, zodat snel ingrijpen mogelijk wordt. 

De onrustmelder kan zeer eenvoudig geplaatst en bediend 
worden. Het systeem bestaat uit een geluidsontvanger en 
een kabel die de aansluiting naar het bestaande oproep-
systeem maakt. De ontvanger is met een adapter aan te 
sluiten op een 220 Volt stopcontact.

De onrustmelder, die uiteraard is voorzien van een aan- en 
uit schakelaar, kan op een centrale plaats worden beves-
tigd. Een draaiknopje, in te stellen afhankelijk van de ruimte 
en  de individuele situatie, regelt de gevoeligheid van de 
ontvanger.

Onrustmelder

Een eenvoudige oplossing voor moeilijke momenten
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Thuiszorg Oplossingen

Alarmering op vaste telefoon of GSM

Blijvend op zoek naar verbeteringen, introduceerde Vahlkamp begin 2011 een 

nieuwe toepassing voor zowel het bedalarm als de Epi-Watcher. Veiligheid en 

vertrouwen worden met deze technische toepassing geoptimaliseerd. De een-

voud en het van ons bekende gebruikersgemak blijven onaangetast.

Teleroep

Multisense

Bed- vloer en stoelalarm

Epi-Watcher

Tafelalarm

Vahlkamp Wegloop Systeem

Deuralarm

Onrustmelder

Telefoonmelder
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Vahlkamp heeft haar apparatuur geschikt gemaakt voor de aansluiting op 
de telefoonmelder. Als de telefoonmelder door het Vahlkamp bedalarm of 
de Epi-Watcher wordt geactiveerd, wordt het eerst ingeprogrammeerde 
telefoonnummer automatisch gebeld. Via een zelf in te spreken spraakbe-
richt wordt de ontvanger op de hoogte gebracht van de werking van het 
alarm. Zo kan de noodzakelijke hulpverlening direct na de alarmering op 
gang komen.

De telefoonmelder heeft liefst acht alarmingangen. Er kunnen dus meerdere 
alarmeringsproducten op worden aangesloten. Via elke ingang kunnen 
vier nummers geprogrammeerd worden. Wordt het eerste telefoontje niet 
beantwoord, dan wordt automatisch het volgende nummer gebeld.

Thuiszorg Oplossingen

Alarmering op vaste telefoon of GSM
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INNOVATIE
Innovatie betekent voor sommige producenten dat producten 
ontwikkeld worden vanuit de eigen deskundigheid. Voor 
Vahlkamp is innovatie veel meer het vernieuwend inspelen 
op de daadwerkelijke behoefte. De concrete innovatie 
‘verstoppen’ wij in de gebruikte technologie of software. 
De gebruiker wordt te allen tijde ge-confronteerd met een 
eenvoudig en functioneel te bedienen apparaat. Rust en 
vertrouwen creëer
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Draadloos maatwerk

Op verzoek van onze cliënten zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden om 

onze bestaande productenrange uit te breiden met nieuwe toepassingen. Zo is 

de Teleroep, na een aanpassing in het najaar van 2010, ook geschikt voor patiën-

ten met verlammingsverschijnselen.

Aanpassingen, ook voor mensen met verlammingsverschijnselen, 
handfunctieproblemen e.a.



Voor mensen met een dwarslaesie of andere verlammingsverschijnselen 
was de Teleroep dus dusver niet bruikbaar. Met de ontwikkeling van twee 
additionele instrumenten en een aanpassing van de software is daar nu 
verandering in gekomen. Patiënten met spierzwaktes of verlammingen 
kunnen voortaan gebruikmaken van een flexibele blaasbuis die de Teleroep 
activeert. Deze buis is eenvoudig aan het bed te monteren.

Voor patiënten die niet of moeilijk kunnen blazen, is een microswitch onder 
de naam ‘buddy button’ ontwikkeld. De patiënt kan dan door middel van 
kleine bewegingen van het hoofd de Teleroep activeren.

Speciale schakelaars

De door Vahlkamp ontwikkelde schakelingen en schakelaars werken in de 

praktijk optimaal voor onze doelgroepen. Continu marktonderzoek bij onze 

gebruikers heeft echter ook in 2010 weer geleid tot de ontwikkeling van 

nieuwe schakelaars, waardoor onze producten nóg beter aansluiten, ook 

bij kleinere doelgroepen.

Geruststelling

Stressed Patiënts. Het is een wetenschappelijk gebezigde term die bijzon-

der onvriendelijk klinkt. Het geeft aan dat bepaalde patiëntengroepen, 

door diverse oorzaken, een verhoogd stresspatroon hebben. Speciaal voor 

deze groep heeft Vahlkamp een nieuwe toevoeging ontwikkeld voor de 

Teleroep. Patiënten die tot deze doelgroep behoren, krijgen, indien deze 

module is geïnstalleerd, een geruststellingsboodschap te horen. Zo weten 

zij dat hun signaal is overgekomen en dat hulp onderweg is.

Nadering

Handfunctieproblemen maken het voor sommige oudere patiënten soms 

moeilijk om de Teleroep goed te bedienen. Met de komst van de nade-

ringsschakelaar komt daar een einde aan. Met deze schakelaar hoeft de 

patiënt de Teleroep niet meer aan te raken, maar is de benadering van 

het apparaat voldoende. Uiteraard kan per patiënt bekeken worden welke 

afstemming leidt tot het meest optimale resultaat.

Schakelaar met geruststelboodschap

Blaaspijp
Flexibele buis met Buddy Button Grote drukknop

Tafelalarm
Buddy button

Polsalarm
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Draadloos maatwerk

Aanpassingen, ook voor mensen met verlammingsverschijnselen, 
handfunctieproblemen e.a.
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