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Synergie – PasAan innoveert langer 

thuis wonen  

 

Het belang van samenwerken 

De meeste mensen, ook senioren met een intensievere 

zorgvraag blijven zelfstandig thuis wonen. Mensen willen het 

zelf, maar ook het scheiden van wonen en zorg, de beperking 

van toegang tot intramurale zorg dragen hieraan bij. In het licht 

van de vergrijzing wordt wonen met zorg in een buurt of wijk 

belangrijk.  

Wonen met zorg stelt niet alleen eisen aan de woning, maar ook aan: de technologie, 

de zorg, informatievoorziening en locatie, preventieve zorg en welzijn en dan vooral op 

wijk- of buurtniveau. PasAan werkt samen met de meest innovatieve experts op deze 

terreinen om de zelfredzaamheid te optimaliseren en het wonen veilig en comfortabel 

te maken.  

Het concept van ‘meegroeien met de zorgbehoefte’, is al lang een belangrijk kenmerk 

van de PasAan woonoplossingen, zoals de aanpasbare keuken en badkamer.  

In samenwerking met Vivalib en Engie-services, is in Epe de nieuwste versie van de 

‘PasAan mantelzorgwoning comfort’ neergezet. En met Senioren Society wordt kennis 

gedeeld. 

 

Hulp op afstand met Vivalib 

De slimme installatie van 

Vivalib  vangt de motorische, 

zintuiglijke of cognitieve 

achteruitgang zo lang mogelijk 

op, met hulp op afstand als dat 

nodig is.  

Daarnaast is er speciale 

aandacht voor valpreventie, 

handige lichtroutes en 

integrale alarmopvolging. 

Gaat het allemaal nog goed 

dan is het gewoon prettig om 

zorgeloos te wonen, eventueel 

met een servicecentrale op 

afstand die 24*7 bereikbaar is.           Mantelzorgwoning in Epe tijdens plaatsing 

http://www.vivalib.nl/
http://www.engie-services.nl/nl/home.html
https://seniorensociety.nl/
http://www.vivalib.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://konzept-4.de/wp-content/uploads/konzept4-blog-marketing1.jpg&imgrefurl=https://konzept-4.de/synergie-von-marketing-und-kommunikation-nutzen/&docid=2fciEfbdAhUOLM&tbnid=5CEe108nN_2DLM:&vet=1&w=300&h=259&bih=802&biw=1600&ved=0ahUKEwiL0f6x8tzQAhWHMhoKHQelCj0QMwhvKDIwMg&iact=mrc&uact=8


 

Komen er in de toekomst medische problemen dan kun je in overleg 

worden gemonitord op afstand (hartslag, bloedsuikerspiegel e.d.) en 

kan de hulp worden ingeroepen als dat nodig is.   

Zijn er zwaardere gezondheidsproblemen dan kan de 

verpleegkundige of dokter op 

afstand de zaak in de gaten houden en je dag en nacht terzijde staan als dat nodig is 

 

Duurzaam met Engie Services 

PasAan streeft naar duurzaamheid op alle gebieden. Engie-services  

heeft zich gespecialiseerd in duurzame technologische oplossingen 

voor energie en milieu. Met het gebruik van de nieuwste apparatuur 

en energievoorzieningen draagt PasAan bij aan de duurzaamheid van de 

mantelzorgwoning.  

 

“Weetjes” met Senior Society 

Zelfredzaamheid wordt niet alleen bepaald door uw 

woonomgeving, maar ook door kennis over de 

mogelijkheden die er zijn. Senior Society stuurt u elke 

vrijdagmorgen een mail met twee ’Weetjes’. Hierin 

informeren zij u over diverse onderwerpen met betrekking tot langer zelfstandig thuis 

wonen. U kunt zich daar gratis op abonneren door deze link naar hun website te 

volgen. Senioren Society. Daar vindt u ook meer informatie over allerlei uiteenlopende 

onderwerpen die zelfstandig thuis wonen comfortabeler maken.  

  

Aansluiten bij uw behoefte met PasAan 

De behoefte aan woonaanpassingen is voor ieder verschillend. De fysieke wensen, de 

locatie, situatie en het budget lopen enorm uiteen. Is het alleen een aanbouw 

badkamer of zoekt u kleinschalig wonen, een casco of uiterst luxe ’comfort’ uitvoering. 

PasAan begeleidt u persoonlijk bij het vinden van de voor u meest geschikte 

woonoplossing. 

 
Ideeën   
Heeft u ideeën of opmerkingen over de ontwikkeling van mantelzorgwoningen?  
Meld dit aan ons. Wij staan open voor nieuwe ideeën. 
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