
MobileCare faciliteert diverse diensten gericht op “liever veilig en gezond thuiswonen”. We doen dit met een aantal gerichte diensten, dit zijn:

• Leefstijl interventie en coaching: Op basis van zelf gemeten waardes als gewicht, suikerspiegel, activiteit, slaap en dergelijke wordt in combinatie met
vragenlijsten deze informatie via een PGO gedeeld met onze welzijn en leefstijl coaches die helpen bij het behalen van de gezondheid en vitaliteit
doelstellingen van de deelnemer. De kosten van deze dienst worden bij 1 dag minder verzuim reeds terugverdiend door de organisatie waar de persoon
werkzaam is.

• Personen Alarmering 2.0: Zorgorganisaties kunnen de gehele Personen Alarmering uitbesteden aan MobileCare waarbij niet ingezet wordt op een
specifiek product maar de client dat alarm apparaat krijgt welke nodig is. Dit op basis van cliënten profiel. De dienst is volledig turn-key waarbij een
standaard alarm opvolgingsprotocol is vastgesteld zonder afhankelijkheid van 112 maar met directe lokale regionale meldkamers van politie gewerkt
wordt. De dienst is inclusief klanten support, connectiviteit, onderhoud, monitoring, alarmering, vervanging en brede range aan hardware oplossingen.
Van wearables, tot GPS noodknoppen tot sensoren in huis. Voor een vast bedrag per maand per client wordt deze dienst gefacilieerd ongeacht welk
apparaat wordt ingezet. Deze kosten worden over het algemeen vanuit de bijdrage van de client zelf gedekt.

• Thelma medicatie uitgifte en monitoring: De meeste zorgorganisaties zijn bekend met een medicijn dispenser.MobileCare faciliteert een totaal service
concept met een nieuwe verbeterde medicijndispenser genaamd Thelma. Deze service oplossing bestaat uit een medicijndispenser, onderhoud, klanten
support (ook 1e lijn gebruiker of mantelzorger), alarmcentrale, proactieve monitoring en beeldtoezicht. In vergelijking met andere aanbieders is de
dienst een 40% goedkoper dan de bekende varianten.

• VirtueleThuiszorg implementatie exclusief welzijnscoaching: Zorgondernemingen kunnen voor een vast bedrag per maand per client door MobileCare
laten implementeren een breed scala aan eHealth oplossingen waarbij de monitoring en begeleiding alsmede beeldcontact door de organisatie zelf
wordt uitgevoerd.

• VirtueleThuiszorg implementatie inclusief welzijnscoaching: Zorgondernemingen kunnen voor een vast bedrag per maand per client door MobileCare
laten implementeren een breed scala aan eHealth oplossingen waarbij de monitoring en begeleiding alsmede beeldcontact door de MobileCare wordt
uitgevoerd.

• Monitoring Patiënt Safety (MPS): 24/7 monitoring van leefpatronen, slaap en activiteit in combinatie met medicatie toezicht en aanreiken inclusief
afteken lijsten en monitoring te declareren als farmaceutische telezorg.


