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Zorggroep Alliade, gevestigd in het Noorden van Nederland is een stichting met 
zeven zorgonderdelen waaronder Meriant. Meriant verleent aandachtsvolle en 
deskundige zorg aan ouderen en kwetsbaren, die als gevolg van lichamelijke klach-
ten, ziekte of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd ondersteuning nodig 
hebben.  

Op hun grootste woonzorgcentrum LindeStede in Wolvega hebben ze een mooie 
belevingstuin voor bewoners. De meeste bewoners van LindeStede hebben com-
plexe zorgvragen en dat maakt hun dagen soms uitdagend. In de belevingstuin 
mogen de bewoners vrij rondlopen, maar het gebeurt weleens dat een bewoner de 
belevingstuin verlaat - via bijvoorbeeld een heg - en dat zorgt voor een onveilige 
situatie. Hier moest een oplossing voor komen. 

Bewoners vrij en veilig laten 
rondlopen in de tuin
Bewoners buiten in de tuin zoveel mogelijk vrijheid geven op 
een veilige manier. Dat is waar woonzorgcentrum LindeStede, 
onderdeel van Zorggroep Alliade, naar op zoek was. Een oplos-
sing waardoor de zorg met een veilig gevoel hun bewoners kan 
laten genieten van de belevingstuin.

Belevingstuin bij woonzorgcentrum LindeStede
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Uitbreiding op bestaand verpleegoproepsysteem
LindeStede heeft een Ascom verpleegoproepsysteem – teleCARE IP inclusief 
draadloze oplossing met polszenders – op hun locatie. Hiermee kunnen ze bewo-
ners in het zorgcentrum lokaliseren en dit wilden ze verder uitbreiden naar buiten in 
de belevingstuin. 
 
Het bestaande teleCARE IP verpleegoproepsysteem is verder uitgebreid door 
bakens toe te voegen en detectielussen in de grond rondom de belevingstuin. 
De bewoners met een polszender kunnen nu vrij in de belevingstuin bewegen. 
Wanneer een bewoner de tuin probeert te verlaten krijgt de zorg een melding op 
hun Ascom i62 handset. Uit de melding is af te lezen in welke zone van de tuin de 
bewoner probeert de tuin te verlaten.

Ook is er sturing aangebracht op de tuinhekken. Hiermee worden de hekken dicht- 
gehouden zodra een bewoner in de buurt van het hek komt.  

Voordelen
• Bewoners kunnen zelfstandig rondlopen in de tuin
• De zorg heeft meer tijd voor andere bewoners
• Eenvoudige uitbreiding van teleCARE IP verpleegoproepsysteem 

Bezoek onze website voor meer informatie over deze of andere oplossingen
www.ascom.nl. 

Met teleCARE IP haal je een open en schaal-
baar verpleegoproepsysteem in huis. En met 
toevoeging van zenders voor hals en/of pols 
kunnen bewoners eenvoudig actief en/of passief 
alarmeren en kan de zorg zien waar de bewoner 
zich bevindt. 

Over Ascom
Ascom is een internationale aanbieder van ICT-oplossingen en mobiele werkstroomsystemen voor de 
gezondheidszorg. De visie van Ascom is erop gericht om hiaten in de digitale informatievoorziening te 
dichten en optimale beslissingen mogelijk te maken—overal en altijd. De missie van Ascom is missiekri-
tische, realtime oplossingen te bieden voor zeer mobiele, ad hoc- en tijdgevoelige omgevingen.
Ascom gebruikt zijn unieke product- en systeemportfolio en kennis van softwarearchitectuur om integra-
tie- en mobilisatieoplossingen te creëren die voor soepele, complete en efficiënte workflows zorgen in 
zowel de gezondheidszorg als industriële sectoren en de detailhandel. 
Ascom, waarvan het hoofdkantoor in Baar (Zwitserland) is gevestigd, heeft dochterondernemingen in 15 
landen en telt wereldwijd zo'n 1.200 medewerkers. Ascoms aandelen op naam (ASCN) zijn genoteerd aan 
de SIX Swiss Exchange in Zürich.


