
Met Genus ben je 
altijd in verbinding
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Ik ben de slimme fotolijst die verbindt en 
ontzorgt. Ik breng familie, vrienden en 
zorgverleners dichterbij.

Hallo, ik ben Genus

Familie, vrienden en andere naasten kunnen 
foto’s met mij delen en beeldbellen. Zo heeft de 
zorgontvanger regelmatig contact en houden familie 
en vrienden op afstand een oogje in het zeil. Jij, 
als zorgmedewerker, kan via mij beeldschermzorg 
verlenen, waardoor ik dus geschikt ben voor zowel 
extramurale zorg als intramurale zorg. 

Ik ben alert als het gaat om gezondheid en veiligheid. 
Ik signaleer onregelmatigheden en alarmeer indien 
nodig. Zo zorg ik voor rust en inzicht in de situatie 
van de zorgontvanger, zonder inbreuk te maken 
op privacy. Ik verminder eenzaamheid en zorg dat 
ouderen zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen 
blijven wonen.

Ik ben Genus, via mij zijn familie, vrienden en zorg 
altijd dichtbij.



Ik verbind

Ik word in de woonkamer van de 
zorgontvanger geplaatst. Familie, vrienden 
en jij als zorgmedewerker hebben via de 
Genus app verbinding met mij. Via de 
Genus app kunnen familie en vrienden 
op elk moment foto’s met mij delen of 
beeldbellen. Na het versturen van een foto, 
toon ik deze direct aan de zorgontvanger. 
Zo worden cliënten telkens opnieuw 
verrast, wat bijdraagt aan hun welzijn. Jij 
kunt via Genus beeldschermzorg verlenen 
aan cliënten, om jouw tijd zo efficiënt 
mogelijk te verdelen. Daarnaast ben ik 
gebruiksvriendelijk en zeer eenvoudig te 
bedienen!

Ik monitor Ik zorg

Ik bevat sensoren die het dagelijks 
ritme van de cliënten registreren. Zo 
kun jij, samen met de naasten van de 
zorgontvanger, op afstand een medisch 
oogje in het zeil houden. Wijkt het 
dagelijks ritme af van normaal? Dan 
stuur ik een melding naar de Genus app. 
Zo kun je direct even beeldbellen of alles 
oké is. Ik bied rust, vertrouwen en maak 
zorg op afstand mogelijk, zonder dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit.

Bij behoefte aan contact kan de 
zorgontvanger de contactknop 
indrukken. Na het indrukken van deze 
knop, stuur ik directe contactpersonen 
een melding via de Genus app. Op 
deze melding kunnen zij reageren met 
verschillende antwoordopties die ik laat 
zien aan de zorgontvanger. Wanneer een 
contactpersoon reageert op de oproep 
krijg jij dit ook te zien. Zo kunnen naasten 
van de cliënt op afstand zorg verlenen, 
terwijl jij een medisch oogje in het zeil 
houdt. 

Wat kan ik?
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Voor de zorgontvanger
Ik sta op een zichtbare plek bij de 
zorgontvanger in de woonkamer, 
waardoor hij/zij de hele dag foto’s 
kan ontvangen en kan beeldbellen. De 
impact van foto’s en beeldbellen op het 
welzijn van mensen is groot. Je zult 
merken dat cliënten opgewekter zijn 
en zich minder eenzaam voelen. Ook 
kan de zorgontvanger met 1 druk op de 
knop contact opnemen. Zo zijn familie, 
vrienden en zorg altijd dichtbij.

Voor familie en vrienden
Via mij krijg jij inzicht in het dagritme 
en de leefomgeving van cliënten. Zo 
kun je op afstand de leefstijl van de 
zorgontvanger monitoren. Wijkt het 
dagelijks ritme af van normaal? Dan 
stuur ik je een melding via de Genus 
app. Bij het ontvangen van deze 
melding kun je direct beeldbellen met de 
zorgontvanger of even langsgaan. 
Zo blijft de zorg efficiënt en persoonlijk.

Voor zorgverleners
Met mij kunnen naasten van de 
zorgontvanger altijd en overal 
beeldbellen en foto’s delen! Heb ik al 
een tijdje geen foto ontvangen? Dan 
stuur ik een reminder via de Genus app. 
Zo kunnen naasten op een makkelijke 
en toegankelijke manier in contact zijn 
met hun ouder, opa, oma, vriend of 
vriendin. Ik, Genus, ga eenzaamheid 
tegen en breng jong en oud dichter bij 
elkaar!

Voor wie ben ik?
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    Technologie
Genus Fotolijst

Genus (ont)zorgt Genus verbindt

Luchtkwaliteit

Temperatuur

Beweging

Beeldbellen

Alarmering

Foto’s delen

Genus App

Inzicht in de volgende data

1. Start en einde dag

2. Beweging op de dag

3. Welzijn ouder

4. Comfort huis

Genus (ont)zorgt Genus verbindt

Licht

Geluid

Beeldbellen

Foto’s delen
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Over Genus Care
33% van de ouderen in Nederland geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen. Ook 
Jill Mulder en Hans-Elias de Bree, oprichters van Genus Care, ervaarden dit probleem 
bij hun ouders. Zij vonden het lastig om op afstand goed contact met hun ouder(s) 
te onderhouden en af en toe een oogje in het zeil te houden. Zij verlangden naar een 
product dat contact en zorg op afstand mogelijk maakt. Een product dat rust en 
vertrouwen geeft als je er niet bent en je op afstand verbonden laat voelen met elkaar. 
Uit dit verlangen is in 2018 Genus Care opgericht. Een bedrijf dat zich richt op de 
ontwikkeling van het E-health product Genus.

Met Genus kunnen mensen langer verantwoord thuis blijven wonen. Genus monitort,  
alarmeert indien nodig en maakt beeldschermzorg mogelijk. Zo verbetert Genus 
de kwaliteit van de zorg. Ook gaat Genus eenzaamheid tegen, door ouderen op een 
laagdrempelige manier in contact te brengen met familie en vrienden. 

Ondertussen heeft Genus al in vele woonkamers haar plek ingenomen! En Hans-Elias 
en Jill? Die zien de kleinkinderen regelmatig beeldbellen met opa en oma en hebben 
meer rust, wetende dat Genus waakt als zij er even niet zijn.

Wij, Genus Care, zijn gedreven familie-generaties dichter bij elkaar te brengen op 
een liefdevolle en zorgzame manier. Zo blijven we ons elke dag inzetten voor minder 
eenzaamheid en meer efficiënte zorg!

Meer informatie? www.genuscare.nl

“ Met Genus kan ik gesprekken 
over medicijninname op afstand 
voeren. Dit scheelt mij veel tijd 
en doordat cliënten mij via de 

beeldbelfunctie zien blijft de zorg 
persoonlijk. ”

Zorgmedewerker
Het Mennistenerf
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Prof. W.H. Keesomlaan 12 
1183 DJ Amstelveen
Tel: 085 3032689
info@Genuscare.nl
www.Genuscare.nl

Contact

Met Genus ben je 
altijd in verbinding


