
Zorg op 
maat beter 
geregeld  
met Vicasa



Vicasa
Het veilige woon- en comfortconcept

Vicasa is een ICT-concept gericht op het ondersteunen van mensen met een zorgvraag en hun 

zorgverleners. Daarbij is het doel om mensen langer zelfstandig, in hun eigen huis te laten 

wonen door diensten-op-afstand mogelijk te maken. 

Veel zorgverlenende organisaties worstelen met de vraag hoe er met minder 

zorgverleners toch meer zorg geboden kan worden. Hoe de zorgdiensten geboden 

kunnen worden bij de cliënten thuis en er toch een intensief contact is met de cliënt. 

Hoe mantelzorgers betrokken kunnen worden bij de cliënt en zelfs hoe op afstand 

diagnoses te stellen. Simac Healthcare bouwt al 5 jaar intensief aan een antwoord op 

dit vraagstuk en heeft de oplossing gebundeld in Vicasa.

Het juiste middel kunnen bieden, passend bij de situatie van dit moment of dat van 

morgen, is de kracht van Vicasa. 



Altijd in contact met elkaar

Een belangrijke dienst in Vicasa is Beeldbellen. Een 

blij gezicht of een sombere blik zegt vaak meer dan 

honderd woorden. Vandaar dat Vicasa steeds meer 

wordt toegepast waar mensen in kwetsbare situaties 

leven en met één aanraking van het scherm iemand 

kunnen zien die vertrouwd is en die meteen actie 

kan ondernemen. Dit geeft niet alleen een veilig 

gevoel maar kan zelfs voorwaarde zijn om zelfstandig 

te kunnen wonen. Een goed voorbeeld hiervan zijn 

mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening 

(EPA) die zich doorgaans goed zelf kunnen redden 

en dankzij Vicasa op de moeilijke momenten snel hulp kunnen inroepen en 

daarmee opname voorkomen.

Zorgverlening

Voor de professionele zorgverlener bestaan binnen het Vicasa concept, 

verschillende mogelijkheden om met de cliënt te communiceren. Voor 

gebruik op kantoor is er de Zorgpost, voor ambulante medewerkers zijn er 

mogelijkheden om vanaf laptop, tablet PC of smartphone te beeldbellen. Binnen 

een beeldgesprek kan een extra deelnemer worden bijgeschakeld. Zodoende 

kan bijvoorbeeld de zorgverlener gelijktijdig beeldbellen met cliënt en familie of 

mantelzorger.

Mantelzorg

Met een Vicasa beeldscherm in de woning wordt het ook eenvoudig om 

mantelzorgers te betrekken bij de cliënt waardoor de professionele zorg 

ontlast kan worden. Het koppelen van formele en informele zorgprocessen 

wordt hiermee ondersteund. Zodoende levert Vicasa een echte bijdrage aan 

het samenwerken in de eerstelijns zorg. Door de integratie van Vicasa met de 

ShareCare Zorgsite, wordt de zware taak die mantelzorgers op zich nemen, waar 

mogelijk verlicht.

Een compleet platform

Het Vicasa-platform is een complete oplossing. Intramuraal biedt het 

platform standaard de mogelijkheid om diverse woon- en domoticafuncties 
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aan te sturen. Daarnaast is het platform uitermate geschikt om een 

persoonlijk portaal aan de cliënt te bieden en eHealth toepassingen op een 

laagdrempelige manier te ontsluiten. Natuurlijk kan de cliënt op dezelfde 

manier gebruik maken van diverse infotainment-toepassingen en eventueel 

commerciële internetdiensten. De techniek die gebruikt wordt, gebaseerd op 

de facto industriestandaarden, maakt het mogelijk om standaard producten te 

koppelen in het concept. 

Schaalbaarheid

Het Vicasa concept is zeer flexibel, door de gebruikte standaarden en doordat 

Simac Healthcare de software zelf ontwikkelt. Het Vicasa Management 

Systeem (VMS) is zodanig opgezet dat taken als usermanagement en 

rapportages eenvoudig door een getrainde medewerker kunnen worden 

uitgevoerd. Voorwaarde voor het goed werken van Vicasa is de aanwezigheid 

van breedbandig internet (1 Mpbs up&download per beeldgesprek). 

Uitrol en exploitatie

Het uitrollen van het Vicasa concept in uw organisatie wordt door Simac 

Healthcare ondersteund met alle noodzakelijke installatie-, implementatie- 

en beheersdiensten. De opgedane ervaringen in talrijke eerdere projecten 

brengen wij graag in, om de voor uw organisatie optimale projectaanpak 

vast te stellen en van uw implementatie een succes te maken. Naast de 

techniek is er nadrukkelijk oog voor betrokkenheid en ondersteuning van uw 

medewerkers en uw cliënten. Parallel aan de uitrol, richten we helpdesk- en 

supportprocessen in, ook weer op maat en afgestemd op uw behoefte. Indien 

gewenst, krijgen medewerkers en zelfs cliënten een actieve rol in dit proces 

waarmee het draagvlak voor het concept vergroot wordt.

Ontwikkelingen

Simac Healthcare volgt actief de technologische ontwikkelingen in de wereld 

van ICT en speelt op innovatieve wijze in op de veranderende manier van 

werken in de zorg. Samen met onze klanten gaan we partnerships aan, 

waarmee een gezamenlijke ontwikkelkoers wordt uitgezet. Zodoende dat de 

techniek uw processen ondersteunt, vandaag en morgen. 


