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Intelligente Sensorvloer



Sinds de introductie in 2005 is de Elsi® Smart Floor een voorloper geweest en veelvuldig gekozen door eindgebruikers op basis van zijn 
prestaties en zijn unieke nieuwe functies, die bijdragen aan een verbeterde service en kwaliteit voor ouderen in de gezondheidszorg of 
ouderenzorg.

De Elsi® Smart Floor is  het eerste en enige systeem in de markt, dat zijn mogelijkheden heeft bewezen bij diverse zorgorganisaties om  
vallen en de daaraan gerelateerde kosten te verminderen. Het levert kostenbebesparingen op voor zijn gebruikers en draagt bij aan 
oplossingen voor veiligheid en welzijn in overeenstemming met de huidige uitdagingen en vereisten.

Elsi – de onzichtbare verzorger die je 
geliefde 24/7 beschermt

MariCare – De toonaangevende leverancier van slimme vloeroplossingen



De gebruikersinterface biedt informatie over het activiteitenniveau en algemeen welzijn 
van de bewoner
De Elsi® gebruikersinterface biedt gevarieerde en actuele informatie over de activiteiten van de bewoners gedurende de dag. Binnen 
het Elsi systeem is het mogelijk om per bewoner diverse drempelwaarden te hanteren, waardoor het systeem in staat is het leefpatroon 
van de bewoner te herkennen.  

Het algemene overzicht toont de alarmincidenten en activiteiten 
niveaus van de bewoners, waarbij vier activiteitsensoren zijn 
aangesloten op het alarmsysteem: 

In de gebruikersinterface kunnen per bewoner specifieke 
boven- en onderwaarden worden toegewezen in relatie tot 
bijvoorbeeld toiletbezoeken of slaapmomenten per dag. 

De gebruikersinterface bevat diagrammen, die informatie 
ver  schaffen over de activiteitenniveaus van de bewoner over 
een langere tijdsperiode, die veranderingen tonen die anders 
niet gesignaleerd zouden kunnen worden.

Het systeem geeft een alarmmelding wanneer de drempel-
waarden van de activiteitensensoren groter of lager zijn dan 
normaal (zoals ongewoon vaak of zelden toiletbezoek of een 
te kort aan buitenlucht/beweging).

Toiletbezoeken   

Activiteit buitenshuis 

Beweging in de kamer

Bewoner ligt in bed

Valpreventie en detectie
Verzorgende en verpleegkundige medewerkers zien 
Elsi® Smart Floor als een betrouwbare oplossing voor 
preventie en valdetectie. 

Toiletingang met timer. Voorkomt
ongevallen en gevaarlijke situaties.  

Toiletmelding, tijdige aankomst van hulp.

Deuren / uitgang alarmen. 
Gebruikt bijvoorbeeld tijdens de nacht om 
ongewenste gasten te voorkomen.  
Binnenkomst of bewoners die het pand verlaten.

Werkt ook als inbraakalarm.

Verlichting voorkomt val-
len door dit automatisch te 
regelen. Dit kan ook worden 
gebruikt om energie te be-
sparen wanneer niemand 
aanwezig is.

Activiteitsalarm. Gebruikt bijvoorbeeld
tijdens de nacht. 

Valalarm. Snelle hulp altijd beschikbaar.

Bedalarm. Signaleert vallen en biedt op tijd 
hulp, bijvoorbeeld tijdens de ochtenduren. 
Dit kan ook worden gecombineerd met 
automatische lichtregeling.

Een Elsi® Smart Floor detecteert beweging in het appartement en 
geeft aan waar de bewoner zich bevindt en wordt onder de vloer  
gelegd zodat het appartement op een normale woning lijkt. De Elsi® 
Smart Floor is dus een antwoord op de hedendaagse eisen voor 
verzorging.

• het vermindert valincidenten en de verwondingen die hier-
door worden veroorzaakt

• het biedt inzicht in preventieve zorg

• het verbetert de veiligheid en het gevoel van menselijke 
waardigheid 

• het herkent niet-geïdentificeerde behoeften, die kunnen 
leiden tot atypisch gedrag

• het verhoogt de kostenefficiëntie

Beweging en 
valsensor

Toegang van en naar het
terras. Weeralarmen en 
inbraakalarmen instelbaar 
met een timer. 

De juiste zorg op de juiste plaats op het juiste
moment 
De Elsi® gebruikersinterface is ontwikkeld in samenwerking met 
professionals om de  beste   gebruiksvriendelijkheid  en  functionaliteit  
te kunnen behalen. De Elsi smartphone app is ontworpen om te 
werken in verschillende omgevingen in de gezondheidszorg. 
De gegevens op de smartphone zijn eenvoudig toegankelijk:

• Helder en onderscheidend alarmgeluid 

• Grote visuele pictogrammen en tekst die bijvoorbeeld de datum, 
tijd, eenheid en kamer aangeven waardoor de verpleegkundige 
op het juiste moment op de juiste plaats is

De Elsi® gebruikersinterface is eenvoudige, logische en gebruiks-
vriendelijke software. Elsi biedt de tools voor het maken van 
gepersonaliseerde instellingen en statistieken voor monitoring. 
Hierdoor heeft de verpleegkundige inzicht in de dagelijkse routine 
van de bewoner en zijn acute zorgbehoefte, algemene gezondheid 
en welzijn.
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Wat is een Elsi® Smart Floor?

Gepatenteerd



Voorbeeld project, Kustaankartano Verpleeghuis, Helsinki Finland 
Het pilotproject Elsi® Smart Floor, uitgevoerd door de stad Helsinki samen met de Aalto University tussen 2006 en 2010, heeft duidelijk 
de voordelen van Elsi® Solution aangetoond. Niet alleen de kostenbesparingen in alle gerelateerde gebieden waren duidelijk, maar ook 
de directe feedback van verpleegkundigen en bewoners waren uitermate positief en bemoedigend.

De vervolgstudie naar de effectiviteit van Elsi® Smart Floor in 2012 concludeerde, dat de verpleegafdeling met Elsi® System door verpleeg-
kundigen als een aantrekkelijkere werkplek wordt ervaren, omdat het hen in staat stelt hun zorg te richten op de behoeften van de bewoners. 
In 2017 werd het systeem uitgebreid met eLea™ Activity Sensing, dat bijvoorbeeld in het toilet of badkamer kan worden geplaatst.

Het verplegend personeel en de familie rapporteerden een meer thuisgerichte zorg in de Elsi® woning in vergelijking met andere 
gelijkwaardige woningen.

Heeft u hierover vragen dan kunt u hiervoor terecht bij uw reseller.

Minder incidenten

Zonder Elsi

Met Elsi
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Lagere kosten

Zonder Elsi

Met Elsi

Bespaarde tijd Ziekmeldingen Waskosten Medische middelen
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-30%

-12% -10%

• Naar verwachting zal het aantal 60-plussers in 2050 toenemen tot meer dan twee biljoen.* Veel organisaties en verenigingen zijn al 
begonnen met deze transitie en de rest zal snel volgen.

• Er is niet genoeg geld, middelen of personeel om dit probleem het hoofd te bieden. Het verwerken van dagelijkse routines in zor-
gorganisaties kost te veel tijd. Vooral ongelukken die ‘s nachts plaatsvinden, zijn moeilijk te voorkomen en op te merken.

• Kostenbesparingen zijn buitengewoon moeilijk te realiseren zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en het algemene welzijn. 
De recente bezuinigingen op de zorg in combinatie met deze uitdaging verergert de problematiek. 

• Door proactief te zijn, helpt Elsi de verpleegkundige om op het juiste moment op de juiste plek te zijn. Routinecontroles kunnen 
worden verminderd, waardoor schaarse middelen worden bespaard en de privacy van bewoners wordt verbeterd.

• De kwaliteit van leven wordt enorm verbeterd door te weten, dat hulp altijd beschikbaar is wanneer dat nodig is, 24/7, 365 dagen 
per jaar.

• Elsi® Smart Floor is onzichtbaar voor de bewoners, zodat zijn aanwezigheid het kostbare gevoel van thuis zijn niet schaadt.

• Ernstige ongelukken tijdens de nacht worden altijd opgemerkt en een alarm wordt verzonden in 100% van de gevallen. **

• Elsi® Smart Floor bespaart geld, tijd en middelen en betaalt zichzelf terug in 12 tot 18 maanden, wanneer het personeel is 
getraind en het systeem optimaal wordt gebruikt.

* Verpleegkundige van de VN-populatie voor 2015. 
** 19e IAGG Wereldcongres van gerontologie en geriatrie 5-9 juli 2009, Parijs, Frankrijk.

Elsi® Smart Floor verbetert de gezondheidszorg

De totale kosten van een enkele heuphersteloperatie met 
een lange hersteltijd kunnen oplopen tot 100.000 euro.” 

“Met Elsi® Smart Floor kunnen we onze werklast optimalis-
eren. In vergelijking met het oude systeem bespaart deze 
tijd en kunnen we nachtdiensten indelen met één verpleeg-
kundige minder*. Jaarlijks vertaalt dit zich in een besparing 
van meer dan 115.000 euro.” 
- Verpleegkundige in de gezondheidszorg



DECT / GSM

Hals/polsalarm

2 weg communicatie

Evacuatie-en veiligheids
verlichting

 

Valsensor

Zender met plaatsbepaling
voor dwaaldetectie

Oproep/afstel en
aanwezigheidsknop

Alarm met trekkoord

Elsi® gebruikersinterface

Lichtpanelen
Inbraakalarm

Optionele Elsi® accessoires voor de Elsi® Smart Floor

MariCare Solution

Technologie alleen is niet genoeg
Goede instructies, goed uitgevoerd onderwijs en technische 
ondersteuning zijn allemaal nodig voor een succesvolle 
implementatie van nieuwe technologie!

Gepatenteerd 

Valsensor



Wij zijn de toonaangevende wereldwijde leverancier van slimme vloeroplossingen. Wij bieden de nieuwste generatie technologieën 
voor de proactieve zorg en het welzijn van ouderen. Meer dan 3000 appartementen zijn momenteel geïnstalleerd met Elsi® Smart Floor 
System, waarbij de aantallen elke dag omhoog gaan. We blijven nieuwe systemen en functies ontwikkelen in nauwe samenwerking met 
onze klanten.

Referenties

Ansager Verpleeghuis, Denemarken

Bjønnes Bo en activiteitencentrum, Noorwegen

Simonkoti, Finland

Toekomstig verpleeghuis, Denemarken

• Sammonkoti, 65 kamers, Jyväskylä, Finland

• Kauklahti, 62 kamers, Espoo, Finland

• MedOne Paulakoti, 60 kamers, Kuopio, Finland

• Kaunisjärvi, 60 kamers, Rauma, Finland

• Kustaankartano, 50 woningen, Helsinki, Finland

• Äldreboendet Hälleborg, 120 woningen, Västerås, Zweden

• Plejecenter Skovhuset, 104 woningen, Hillerød, Denemarken

• Bertram Knudsens Have, 90 woningen, Kolding, Denemarken

• Fremtidens Plejehjem, 75 woningen, Ålborg, Denemarken

• Horton House Gordon, 45 woningen, Sydney, Australië

• Ansager Plejecenter, 25 woningen, Varde, Denemarken

• Bjønnes Bo og Aktivitetssenter, 16 woningen,  
Nøtterøy, Noorwegen 

• EHPAD à GANNAT, 15 woningen, Gannat, Frankrijk

Elsi® Smart Floor referenties
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MariCare Oy is een koploper vanwege zijn unieke, slimme sensorvloeren en 
valdetectiesensoren. MariCare biedt ook een verscheidenheid aan andere 

veiligheidsproducten voor de gezondheidszorg en ouderenzorg, om de service en 
kwaliteit van leven te verbeteren. Al meer dan 10 jaar creëert MariCare opmerkelijke  

innovaties, waardoor duizenden ouderen in een veilige en huiselijke omgeving 
kunnen leven.
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The Netherlands:
Local Sales representative

New Caresolutions B.V.
Tel. +31 (0) 85 822 3600

info@new-caresolutions.nl 
www.new-caresolutions.nl

U kunt onze lokale vertegenwoordiger vinden op maricare.com/en/company/contact


