
heerenveenDit is een bijlage van 

7zorg en welzijn in de regio

R
onald Miedema is 

dolenthousiast over de 

Genus Care. En gelukkig zijn 

schoonmoeder, bij wie het 

apparaat is geïnstalleerd, ook. De twee 

wonen anderhalf uur rijden bij elkaar 

vandaan. Niet de wereld uit, maar ook 

niet een afstand waarbij je elkaar elke 

dag even kunt opzoeken. 

Te oud voor een smartphone
Ronald Miedema: “Na het overlijden van 

mijn schoonvader, woont ze alleen in 

een vrijstaande woning. En wij vonden 

het toch fijn dat ze iets van de moderne 

techniek meekreeg. We kunnen haar wel 

bellen, maar met een smartphone heeft 

ze niets. Dat vindt ze te ingewikkeld, daar 

is ze te oud voor. De oplossing was een 

Genus Care fotolijst. Die is heel simpel 

in gebruik en staat in haar keuken. Dan 

kunnen wij en onze kinderen een keertje 

met oma beeldbellen of een fotootje 

sturen. Dat vinden we heel fijn.” 

Elke dag een ‘ansichtkaartje’
“Ze is alleen, maar raakt zo niet in de 

vergetelheid. Je ziet elkaar niet elke dag 

of elke week en dan is dit toch een leuke 

manier van contact. Je ziet al zoveel 

eenzaamheid onder ouderen, dat willen 

we voor haar voorkomen. We sturen 

gemiddeld om de dag een fotootje. Dan 

zegt ze: ‘O, dan druk ik op een knopje 

en dan zie ik weer een foto. Hoef ik niet 

elke keer naar de brievenbus te lopen’. 

Of tijdens een skivakantie, dat je even de 

groepsfoto stuurt. Dan ben je wel ver weg 

op vakantie, en toch een beetje dichtbij. 

Dan zegt ze: ‘Het is net of ik elke dag 

een ansichtkaartje krijg’. En die foto’s 

blijven de hele dag over dat schermpje 

voorbijkomen. Die laat ze dan ook vol 

trots aan het bezoek zien.”

Geruststelling
Maar de Genus Care is meer dan dat. 

Ronald: “Ze staat bijvoorbeeld ’s morgens 

om vijf uur op. En als ze dat niet zou 

doen, krijgen we daar een melding van. 

Dat vinden we erg prettig. En als je een 

keer belt en ze zou niet opnemen, dan 

kun je altijd kijken of er beweging in de 

keuken is geweest. Een stukje controle. 

Dat vond ze eerst lastig, maar toch ook 

het idee, dat mocht er écht een keertje 

iets zijn, we het dan meteen in de gaten 

hebben. En dan kun je bellen, desnoods 

de buren inschakelen, of zelf die kant 

op gaan. Een stukje geruststelling. Ook 

voor haarzelf natuurlijk. Het is een extra 

aanvulling. Er zit een noodknop op. Als 

ze die indrukt, zien we dat ze contact wil, 

en kunnen we haar bellen. Ze is er zelf zo 

ongelooflijk blij mee.” 

De Genus fotolijst draagt bij aan minder 

eenzaamheid, meer contact, rust en 

vertrouwen. Het is gemakkelijk voor te 

stellen dat de ouderen door de Genus 

langer thuis kunnen blijven wonen op 

een veilige en verantwoorde manier. 

Makkelijker dan de huistelefoon
Met de tijd meegaan is soms lastig 

voor ouderen en Genus Care houdt het 

simpel. Er was wel enige onzekerheid 

bij de schoonmoeder van Ronald 

Miedema, maar na twee weken was 

ze net zo enthousiast als Ronald zelf. 

Ze vindt het apparaat nog makkelijker 

dan de huistelefoon. “Ze heeft niets 

met veranderingen”, volgens Ronald. 

“Ik gaf haar een keer een pittenzak voor 

Sinterklaas. ‘Dan heb je ook eens een 

warme arm om je heen’. Zo’n pittenzak 

moet in de magnetron. Had ze niet, heb ik 

er maar bijgegeven. Nu maakt ze warme 

chocolademelk in de magnetron en vindt 

ze het erg handig.”

Mooie toevoeging
“De dagelijkse dingen aan haar 

meegeven. Dat alleen al vindt ze erg 

prettig. De kinderen weten dat oma 

beeldbellen ontzettend leuk vindt. 

Oma is ontzettend enthousiast en hoe 

enthousiaster oma wordt, hoe vaker 

onze kinderen bellen. Zo werkt dat. Ze 

weet precies wat er gebeurt en wat er 

speelt. We kunnen zien dat ze gekeken 

heeft. Dat is voor ons ook een stimulans 

naast de enthousiaste reacties van 

haar kleinkinderen. En het voordeel is 

ook dat de camera alleen aan staat bij 

beeldbellen. Als die constant aan zou 

staan, zou ze zich bespied voelen en 

dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ik 

kan me ook voorstellen dat als je een 

gehandicapt kind in een instelling hebt, 

een Genus Care een mooie toevoeging 

kan zijn.” 

Familie en vrienden
Familie en vrienden kunnen gratis 

koppelen met de Genus fotolijst via de 

Genus app. Ook wordt iedereen wekelijks 

aangespoord via meldingen vanuit de app 

om contact te blijven maken. Op deze 

manier brengt Genus mensen dichter 

bij elkaar. Genus zorgt voor veiligheid, 

verbinding en vertrouwen. 

“Ver weg en toch dichtbij”
Genus Care verbindt en houdt een oogje in het zeil

Genus Care ontzorgt en verbindt middels een slimme fotolijst met bijbehorende app. De fotolijst kan foto’s ontvangen, 
je kunt er mee beeldbellen maar bijzonder zijn de ingebouwde sensoren waarmee afwijkingen in het dagelijks patroon 
worden gesignaleerd. Veranderingen in licht, beweging, luchtvochtigheid, temperatuur, geluid en luchtkwaliteit worden 

snel opgemerkt. Deze monitorfunctie brengt rust, vertrouwen en geeft een goed beeld van het welzijn van degene in 
wiens woning het apparaat is geïnstalleerd. Voor de goede orde: de sensoren detecteren alleen bijvoorbeeld beweging en 
temperatuur. Ze hebben geen camera en kunnen dus geen beelden maken of geluid registreren. Wel controleren ze of er 

beweging is in bepaalde ruimtes, op bepaalde tijdstippen

“Je ziet elkaar niet 
elke dag of elke 
week en dan is 

dit toch een leuke 
manier van contact”

T
EK

S
T

 E
N

 B
EE

LD
: R

IC
H

A
R

D
 D

E 
JO

N
G

E

BRANDED CONTENT


