
Cinfographic
Alarmafhandeling 

via Assist App
ALARMOPROEP
Er komt een alarmoproep binnen op 
jouw smartphone. Open het bericht 
in de Assist App. Je kunt zien van wie 
of welke kamer het bericht komt, 
waar diegene zich bevindt (locatie) 
en met welke sensor alarm is 
gemaakt.ACCEPTEREN

Als jij de oproep in behandeling wil 
nemen dan druk je in het bericht op 

de knop ACCEPTEREN. Het bericht 
verdwijnt nu bij jouw collega’s. In 

jouw Assist App wordt het bericht 
groen. Mocht je de oproep vergeten 

dan krijg je een reminder.

LET OP
Als de kamer in de AANWEZIG stand 

staat doen de sensoren het niet. 
Zo kan je zonder zelf alarm te 

veroorzaken zorg verlenen. Als de 
kamer te lang in de AANWEZIG 
stand staat ontvang je hier een 
berichtje van in de Assist App. 

UITLOOP
Als je de kamer in AFWEZIG hebt 
gezet dan gaan de sensoren niet 

meteen werken zodat je rustig de 
kamer uit kan lopen. Meestal duurt 
het tussen de 30 seconden en een 

minuut voordat alle sensoren weer 
zijn geactiveerd.

AANWEZIG
Als je bij de cliënt bent of je wilt zorg 
op afstand bieden, dan zet je de 
kamer in aanwezig door op de knop 
AANWEZIG te drukken in de Assist 
App. Nu weten je collega’s dat er 
iemand is en kan je allerlei (digitale) 
handelingen verrichten.

AFWEZIG
Als je klaar bent met het verlenen 
van zorg dan moet je de kamer in 
afwezig zetten door op de AFWEZIG 
knop te drukken. Dit is heel belang-
rijk omdat de sensoren in de kamer 
alleen in de AFWEZIG stand weer 
actief zijn!

KLAAR
Als de kamer in AFWEZIG staat ben 
je klaar. De monitoring van sensoren 
staat weer aan. Zolang de kamer niet 
in AFWEZIG staat ontvang je elke 
paar minuten een bericht. Dus om 
onnodige ‘piepjes’ te voorkomen, 
volg dan altijd de procedure.
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