
Leefcirkel XL: meer vrijheid, meer leefgenot

De meeste mensen hechten waarde aan hun 

vrijheid, dat geldt ook voor mensen met dementie. 

Voor mensen met dementie kan bewegingsvrijheid 

echter ook gevaarlijke situaties opleveren. Ze 

kunnen obijvo rbeeld de weg naar huis niet meer 

vinden, gaan dwalen en weten niet meer wie ze 

kunnen bellen. Naast gevaarlijke situaties zorgt dit 

voor de nodige stress bij verzorgenden en familie.  

Hoe borg je de veiligheid voor dementerende ouderen zonder ze 

teveel in te perken in hun bewegingsvrijheid? De Leefcirkel XL 

biedt een passende oplossing. 

In deze whitepaper leest u alles over de Leefcirkel XL. Wat is het, 

hoe werkt het en hoe zorg je voor een succesvolle implementatie 

van deze zorgtechnologie? 
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1. Wat is de Leefcirkel XL?
Vrij bewegen

De Leefcirkel XL geeft bewoners met dementie de mogelijkheid 

om zich, binnen een bepaald gebied, vrij te kunnen bewegen. 

Zowel binnen een zorginstelling als daarbuiten. Deze bewegings-

vrijheid vergroot het levensgeluk en gezondheid van bewoners. 

De Leefcirkel XL is een vorm van zorgtechnologie en combineert 

alarmering met dwaaldetectie. Afhankelijk van het stadium 

van dementie waarin een persoon zich bevindt, kan het 

bewegingsgebied binnen de zorginstelling zijn als  daarbuiten.

Dit gebied wordt ingesteld door de verzorgende in nauw overleg 

met bewoner en familie. Omdat je in het Leefcirkel XL systeem 

zelf de grenzen kan bepalen, sluit je aan bij de wensen van de 

bewoner. De extra buitenruimte maakt de bewoners gelukkiger.

Uniek

Uniek aan de Leefcirkel XL is dat het met één device, in dit 

geval een smartwatch, werkt voor zowel binnen als buiten de 

zorginstelling. De smartwatch is tevens horloge (zie ook 

paragraaf 3.1). Binnen werkt het op basis van bakens, 

buiten schakelt het automatisch over op GPS.    ➜
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2. De Leefcirkel XL technologie 
De architectuur van het Leefcirkel XL-systeem bestaat uit een: 

1. Smart watch met Android 5.0 

2.  Gateway met BLE (bluetooth) ontvangstmodule en embedded 

software. 

3.  Server met Leefcirkel XL-software, bestaande uit: 

a.  QuraServer (ontvangen locatie gegevens (GPS en BLE) en 

geofencing) 

b. MySQL database voor opslag van metingen en instellingen 

c.  WebServer met Web User Interface ten behoeve van 

visualisaties. 

Binnen de zorginstelling werkt de Leefcirkel op basis van bakens 

die een gebied begrenzen. Buiten werkt het op GPS met 

bluetooth technologie. 

3. De Leefcirkel XL in praktijk
Net een gewoon horloge

De Leefcirkel XL werkt met een smartwatch. Iedere bewoner 

krijgt er een. Per bewoner is ingesteld binnen welk gebied hij zich 

vrij mag bewegen. Blijft hij binnen het vrije gebied dan is er niets 

aan de hand. Komt hij echter buiten het gebied, dan ontvangt 

de zorgmedewerker direct een melding met locatiebepaling. De 

zorgmedewerker kan precies zien waar de bewoner  zich bevindt en 

direct actie ondernemen. Het alarm van een bewoner gaat ook af 

als de bewoner  een zone of ruimte instapt waar hij niet mag 
komen. 

Dankzij de locatiebepaling is een bewoner  sneller en tegen 

lagere kosten gevonden. Dat leidt tot minder stress bij de 

verantwoordelijke verzorgende. 

Waarom een smartwatch?

De smartwatch is in feite een gewoon horloge maar met extra 

slimme functies. De meeste mensen zijn gewend aan een horloge, 

ook ouderen met dementie. Omdat zij al gewend zijn om een 

horloge te dragen, hoeven zij geen extra handelingen te verrichten 

en zich geen nieuwe gewoonte aan te leren. Sterker nog, in 

praktijk vinden veel ouderen de smartwatch leuk en interessant 

wat het draagplezier alleen maar vergroot. 

Zorgmedewerkers werken veelal met een smartphone. Nadeel is 

dat deze vaak in de broekzak zit weggestopt. In noodsituaties is 

dat niet handig. Bij een smartwatch om de pols is het makkelijker 

om de noodknop in te drukken als je bijvoorbeeld je handen niet 

vrij hebt. Bovendien is het hygiënischer en makkelijker schoon te 

houden. 

Alarmfunctie: passief en actie

De smartwatch geeft zowel passief alarm als actief. Passief als 

een bewoner   zich buiten zijn vrije gebied bevindt en actief als 

de bewoner  hulp nodig heeft. Hij is bijvoorbeeld de weg kwijt, is 

gestruikeld of voelt zich niet lekker. Simpelweg door op een knop 

op hun smart watch te drukken, kan men verbinding maken met 

de verzorgende.   ➜
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Ook de zorgmedewerker kan via de smartwatch alarm slaan. 

Dit gaat sneller en makkelijker dan via de smartphone die veelal 

in een broekzak zit. Stel dat de medewerker een oudere moet 

helpen en daardoor zijn handen niet vrij heeft, kan hij of zij bij wijze 

van spreken met de kin op de knop drukken. Maar ook als de 

medewerker zelf hulp nodig heeft, weten collega’s precies waar 

ze naar toe moeten. Dat geeft de zorgmedewerkers een 

veilig gevoel. 

4. De voordelen
•  Dankzij de bewegingsvrijheid op maat, mogen bewoners 

vaker naar buiten en veelal ook verder. 

•  De extra buitenruimte maakt de bewoners gelukkiger en 

zorgt ervoor dat ze beter in hun vel komen te zitten.

•  Bewoners vertonen minder snel onbegrepen gedrag 

waardoor minder kalmerende medicatie nodig is.

•  Gelukkige bewoners zorgen voor meer werkplezier voor 

zorgmedewerkers.

•  Mocht een bewoner  toch gaan dwalen, dan is hij sneller 

gevonden. Dit bespaart veel tijd en kosten.

•  Minder stress bij zorgmedewerkers omdat zij weten waar 

de bewoner  is. Dit kan leiden tot minder ziekteverzuim. 

•  De smartwatch is in praktijk makkelijk en snel te 

gebruiken.

•  De smartwatch wordt veelal door ouderen als leuk en 

prettig ervaren om te dragen.   

Meer informatie

Deze whitepaper zet kort uiteen wat de Leefcirkel XL  is, hoe 

het in praktijk werkt en wat het voor een zorgorganisatie kan 

betekenen. Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten? 

Bel ons (088) - 911 0 911 of stuur een e-mail naar info@avics.nl. 

Wij nemen graag contact met u op. 

Volg Avics ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.

‘Ouderen ervaren de 
smartwatch als prettig

en interessant’

Aandachtspunten
Voor een optimale implementatie en acceptatie bij de 

zorgmedewerker en dementerende ouderen, zijn een aantal zaken 

belangrijk.

1.  Maak niet de technologie, maar de behoefte van de gebruiker 

(medewerker/bewoner) leidend. 

2.  Houd de technologie fl exibel, zodat je kunt blijven aanpassen 

(gebruik bijvoorbeeld open standaarden). 

3.  Zorg dat de Leefcirkel XL aansluit bij de zorgvisie.

4.  Zorg voor vertrouwen bij de zorgmedewerkers in de 

technologie.

5.  Besteed veel aandacht aan de implementatie en de begeleiding 

van zorgmedewerkers. De Avics zorgcoaches hebben veel 

ervaring en praktijkkennis en spelen hierin een belangrijke rol.   


