De slimme lamp die
altijd over je waakt.

Als ik hier kan blijven wonen met
het veilige gevoel dat ik nu heb
met die Nobi-lampen, dan hoop
ik hier nog tien jaar te wonen.
Daar wil ik voor tekenen.

Florentina Claessen

Langer thuis wonen,
zorgeloos genieten.
En dat allemaal door een lamp aan het plafond.
We willen allemaal zo lang mogelijk van het leven blijven genieten. Zeker als je een
jaartje ouder wordt, hecht je nog meer belang aan de mooie momenten. En je wil ook
zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is tenslotte de omgeving die je het beste kent
en waar je je op je gemak voelt.
Maar je wil je ook veilig voelen. Wat als er onverwacht iets gebeurt? Vallen doen we
allemaal wel eens en als je wat meer jaren op de teller hebt, ben je extra kwetsbaar. Je
kan niet altijd zelfstandig terug opstaan of hulp inroepen, terwijl de eerste uren na een
val cruciaal zijn. Word je snel geholpen, dan herstel je doorgaans goed.

Maak kennis met Nobi,
de slimme lamp die over je waakt.
Wat als een intelligent toestel er dag en nacht zou zijn voor je? Een toestel dat niet
alleen merkt als je valt, maar ook onmiddellijk vraagt of alles oké is en zonodig hulp laat
komen? Dat is Nobi, een slimme plafondlamp die over je waakt. En dat met alle respect
voor je privacy, want dat is het allerbelangrijkste.
Lees er meer over in deze brochure en maak kennis met mensen die al voor Nobi
hebben gekozen. Hun verhalen zijn herkenbaar en tonen dat Nobi je niet alleen meer
levenskwaliteit biedt, maar je leven ook kan redden.

Interesse om Nobi in huis te nemen?
Ga naar www.ikwilnobithuis.be en meld je aan.
Dan ben je misschien straks een van de eersten
die geruster en veiliger leeft met Nobi.

Dit is Nobi, jouw
beschermengel thuis.
Nobi valt op doordat ze niet opvalt. Deze hoogtechnologische lamp
met detectiesysteem is stijlvol en subtiel ontworpen om naadloos in elk interieur
op te gaan. Je merkt niet dat ze er is, behalve in noodgevallen.

Zo werkt Nobi als je valt:

Nobi merkt
meteen wanneer
je bent gevallen

Nobi vraagt je
of alles oké is.

Als je hulp
nodig hebt of
niet antwoordt,
verwittigt Nobi je
contactpersonen.

Indien nodig opent
Nobi de deur
automatisch, zodat
contactpersonen
of hulpverleners
makkelijk binnen
kunnen.

Jij wordt
geholpen.

Nobi
Geschikt voor leefruimte
en slaapkamer.

Breedbeeldcamera die
10 m op 10 m rondomrond
registreert.

Roept automatisch hulp in
wanneer nodig.

Wat doet Nobi nog meer?
Nobi is er altijd en heeft het beste met je voor.
Daarom helpt ze ook om je dagelijkse leven aangenamer te maken.

Ze geeft je
automatisch licht.

Ze begroet
je ’s morgens.

Ze houdt je
slaappatroon bij.

Als je rechtop gaat zitten in
bed, zal Nobi het licht zacht
doen schijnen.
Sta je vervolgens recht,
dan licht ze de hele ruimte
op. Zo vind je beter je
weg en vermijd je dat je
gedesoriënteerd raakt
en struikelt of ergens
tegenaan stoot.

Laat je ’s morgens
begroeten door Nobi.
Ze vertelt je ook graag
welke dag van de week het
is en kan het weerbericht
voorlezen als je dat wil.
Dan weet je meteen of je
je best iets warmer of juist
lichter kleedt die dag.

Slaap je plots veel meer
of juist minder?
Nobi merkt dit en kan
je vertrouwenspersoon
ervan op de hoogte stellen
als je dat wil. Zo kunnen
eventuele aandoeningen
sneller vastgesteld worden.

Ook Nobita waakt over je.
Nobita is het kleine zusje van Nobi, speciaal voor de badkamer en keuken.
Ze registreert geen beelden maar detecteert wel bewegingen. Glij je uit in de douche
of het bad? Nobita merkt het meteen en kan net als Nobi hulp inroepen.

Nobita
Voor de badkamer en
keuken – werkt samen
met Nobi.

Radarsensoren die
5 m op 5 m rondomrond
registreren.

Maakt geen beelden,
detecteert enkel
bewegingen.

Nobi respecteert
je privacy.

Zelfstandig wonen,
heel graag. Maar ik
wil niet de hele tijd
bekeken worden.

Geen zorgen, Nobi is een slimme lamp die over je
waakt maar geen beelden bewaart of deelt met
anderen. De lamp analyseert zelf alle beelden die
gemaakt worden. Deze beelden worden overschreven
wanneer er geen val plaatsvond. Je kan dus gewoon doen alsof Nobi er
niet is. Moest er dan toch een val plaatsvinden zal de lamp bellen naar je
vertrouwenspersonen. Zij krijgen ook een sms. Enkel in deze situatie – en dat
merkt Nobi door haar slimme technologie – worden deze beelden getoond in
de applicatie. En enkel als je daarvoor kiest. Jij beslist.

Er zijn 3 privacy-keuzes
voor als je valt:
Geen beeld
Je contactpersonen krijgen
enkel een telefoontje plus
een bericht in de app.

Stokfiguurtje
Zo zien je contactpersonen
waar je je bevindt, maar
niet je effectieve lichaam.

Volledig beeld
Dit zijn camerabeelden
waarop je herkenbaar te
zien bent.

Het weergeven van een stokfiguurtje of een volledig beeld geven jouw contactpersonen
belangrijke informatie om snelle, doelgerichte hulp te kunnen bieden.
Zeker wanneer zij verder weg wonen kan dit het verschil maken.

Een handige app voor je contactpersonen.
Jij hoeft enkel de Nobi lampen op te
hangen. Je contactpersonen kunnen
vervolgens de app op hun telefoon
zetten, zodat de lamp hen automatisch
kan contacteren moest je vallen. Wie die
personen dan zijn en wat zij kunnen zien
bepaal jij helemaal zelf.

Zelf geen smartphone? Geen enkel
probleem. Al deze zaken kan je
instellen samen met je dichtste
vertrouwenspersoon, op hun smartphone.
Enkel zij hebben toegang tot deze
instellingen.

Stel eenvoudig je
contactpersonen in.

Krijg inzicht in je
slaappatroon.

Kies het type
beelden bij een val.

Stel een ochtendbegroeting in.

Nobi waar
en hoeveel?
Met Nobi kies je voor vrijheid. Want je
hoeft de lamp niet te kopen. Wij komen
haar bij je thuis installeren, daarna betaal
je een vast maandbedrag waarbij alles
inbegrepen is. Het bedrag wordt berekend

naargelang je eigen wensen en noden.
Om je een idee te geven: voor een
gemiddeld appartement rekenen we op 3
à 4 lampen. Ook andere Nobi-oplossingen
zijn mogelijk. We maken graag een
voorstel op maat voor je.

Een simulatie:
Nobita

3 lampen
keuken € 39
1 Nobi in de leefruimte met
€ 39
1 Nobi in de slaapkamer 		
€ 19
1 Nobita in de badkamer 		
€ 19
Abonnement op het platform
met dienstverlening 				
Totaalprijs: 				
(incl. btw) per maand

Een handige app voor
je contactpersonen

€116

Nobi

Nobi

Nobi nodigt je uit om
een stapje voor te zijn.
Wil je ook zo’n onzichtbare beschermengel thuis? Dat kan! Nadat ze vorig jaar
uitgebreid getest en goedgekeurd werd door woonzorgcentra zal Nobi in 2023
beschikbaar voor iedereen die thuis langer zelfstandig wil wonen. Maar jij hoeft zolang
niet te wachten, want een beperkte groep mensen krijgt dit jaar al de kans om Nobi in
huis te nemen tegen een voordeelprijs. Interesse?
Meld je aan via www.ikwilnobithuis.be.

Wat is inbegrepen?
Abonnement van een jaar
waarvan de eerste
3 maanden gratis zijn

Gratis installatie dat kan aan elk plafond

Na één jaar kunnen we
Nobi gratis terug komen
weghalen, indien je dat wil

Wat heb je nodig?

Wat we van jou vragen?

Elektriciteit, draadloos internet en veel zin
om zolang mogelijk op je vaste stek te
blijven wonen.

Niets, enkel jouw mening. Tijdens deze
periode houden we regelmatig een korte
feedbacksessie. In zo’n sessie polsen we
naar jouw algemene tevredenheid en
vragen we je wat we kunnen verbeteren.
Samen kunnen we zo onze slimme lampen
nóg verder verfijnen en echt op maat van
onze mensen maken.

Nobi en An vormen een team.
We staan er niet altijd bij stil dat we
sneller vallen als we ouder worden,
en dat het ernstige gevolgen kan hebben.
Wie dit wel doet, is Nobi’s head of
customer support An Van Wesenbeeck.
Als valexperte was ze lang verbonden
aan het Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) en
specialiseerde ze zich in de impact van
vallen bij ouderen.Vanuit haar ervaring
weet An hoe belangrijk slimme technologie
geworden is in de zorgsector.

Een snelle respons na een val is cruciaal,
daar kan Nobi het verschil in maken.
En daar stopt het niet. Vanuit haar passie
om de levenskwaliteit van senioren te
verbeteren – en de samenleving in het
algemeen – heeft An zich verdiept in de
problematiek van vallen en valpreventie.
Ze geeft Nobi-gebruikers dan ook
graag tips over hoe ze vallen kunnen
voorkomen. Zo combineren ze een
bewuste manier van wonen met een
slimme lamp die snel hulp inroept als ze
toch vallen.

Als hoofd van de
klantenondersteuning bij Nobi
sta ik in nauw contact met
mensen die onze slimme lamp
gebruiken. Ik luister graag naar
hun noden en commentaren.
Want bij Nobi willen we niet
alleen de beste technologie
voor valdetectie ontwikkelen,
we streven ook naar de best
mogelijke dienstverlening.
An Van Wesenbeeck,
head of customer support Nobi

Ontdek meer over valpreventie op nobi.be
Meer weten over wat je zelf eenvoudig kan doen in je dagelijkse leven te vermijden?
An staat klaar met enkele handige tips waar je zelf misschien nog niet eerder aan
gedacht hebt.

Zij kunnen Nobi niet
meer missen.
Florentina Claessen uit Ekeren kon Nobi
ondertussen uitproberen. Wij gingen bij
haar thuis op bezoek en vroegen wat ze
ervan vindt.

Waarom koos ze voor Nobi? Wat maakt
deze lamp zo bijzonder? En hoe denken
haar familie en vrienden over Nobi?

Florentina Claessen
Florentina is 85 jaar en woont op het
gelijkvloers van een kangoeroewoning.
Haar dochter woont op de
bovenverdieping. Florentina trekt zich
goed uit de slag, maar weet dat ze niet
meer de Florentina is van tien jaar
geleden. Ze geniet van de kleine dingen
in het leven en wil dit graag zo lang
mogelijk doen. Haar motto? “Een dag niet
gelachen is een dag niet geleefd.”

Zolang ons papa nog leefde, vonden
we het niet zo belangrijk dat ons mama
‘in het oog gehouden zou worden’ als ik
er niet ben. Ik zou mij bijvoorbeeld heel
schuldig voelen als mama onwel zou
worden ’s nachts. Als ze bijvoorbeeld om
2 uur valt, dan ligt ze daar wel uren op de
grond. Daarom hebben we gekozen voor
de Nobi-lamp. Ik denk dat dit echt een
grote meerwaarde is voor ons leven. Niet
dat die lamp de zorg moet overnemen.
Ik wil gewoon zo snel mogelijk kunnen
handelen als ons mama dringende zorg
nodig heeft.
Helga, dochter Florentina

Als ik hier kan blijven wonen met het
veilige gevoel dat ik nu heb met die Nobilampen, dan hoop ik hier nog tien jaar te
wonen. Daar wil ik voor tekenen.
Florentina

Nobi in een notendop

Valdetectie
en- preventie

24/7
monitoring

Discreet

Informeert,
activeert en
motiveert de
bewoner

Betaalbaar &
Kostenbesparend

Tweeweg
communicatie

Eenvoudige
installatie

Gemoedsrust
voor iedereen

Langer zorgeloos leven?
Maak kennis met Nobi.
Vragen?
Neem een kijkje in onze veelgestelde vragen
en antwoorden:

Scan mij

https://nobi.life/nl/veelgestelde-vragen/
www.nobi.life

Nobi, trots ondersteund door

