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Slimme technologie zorgt voor meer warmte in de zorg

Het Brummense familiebedrijf Van Breda maakt hulpmiddelen voor ouderen. Op de voorgrond
Giel en Ans van Breda; daarachter de zonen Arno en Erwin.

Slimme technologie zorgt voor meer warmte in
de zorg
Van Breda in Brummen viert 40ste verjaardag met knipoog naar
Europa BRUMMEN
Hij begon 40 jaar geleden in z'n eentje, nu werken er 45 mensen. Toen waren het
belletjes en lichtjes, nu is het geavanceerde techniek. Maar alles om mensen in de
zorg zo prettig mogelijk te laten werken.
DANIËLLA ELSHOF
Mogelijkheden creëren om mensen in de zorg zo prettig mogelijk te laten werken. Dat is al veertig jaar
de missie van het Brummense bedrijf Van Breda, dat alles op alarmgebied in de zorg levert. Aanstaande
woensdag, op 1 maart om precies te zijn, is het exact veertig jaar geleden dat oprichter Giel van Breda
(73) zich inschreef bij de Kamer van Koophandel. Tegenwoordig zijn het zoons Erwin en Arno die aan
het roer van het bedrijf staan, maar betrokken voelen Giel en echtgenote Ans (65) zich nog steeds.
Draadloos
Natuurlijk is er in bijna een halve eeuw veel veranderd in de zorg. Toen hij begon eind jaren zeventig,
ging het nog om 'belletjes in de kamer en lichtjes op de gang'. Tegenwoordig zijn alle alarmsystemen van
Van Breda volledig draadloos en de mogelijkheden zijn steeds groter geworden. Het alarmbelletje dat
mensen om hun nek hangen zodat ze in geval van nood hulp kunnen inschakelen, kennen de meesten
wel, maar het systeem van Van Breda gaat een stapje verder.
Niet alleen is het mogelijk geluidsanalyses te maken, zodat bijvoorbeeld cliënten die in de nacht om hulp
roepen gedetecteerd worden, er kan eveneens gewerkt worden met beeld. Ook afwijkende patronen
worden door het systeem gesignaleerd. Met name een uitkomst voor alzheimerpatiënten. Verlaten zij
bijvoorbeeld een ruimte of zijn zij langer dan gebruikelijk op het toilet? Dan volgt er een melding en kan
de zorgverlener zo nodig controleren of er iets mis is. ,,Door slimme technologie bieden wij
zorgmedewerkers meer tijd voor warme zorg'', vertelt directeur Erwin van Breda (41). Hij geeft een
voorbeeld van de voordelen van het alarmsysteem van Van Breda: ,,Zorgmedewerkers die hun
nachtrondes maken zijn daar, zeker in een groot zorgcentrum, zo een uur mee bezig. Met ons systeem is
dat niet nodig. Op de smartphone is precies te zien of er ergens wat loos is. Daardoor hoef je mensen niet
onnodig in hun slaap te storen. Als er ergens wat aan de hand is, kun je direct adequaat reageren. Je hoeft
niet eerst bij een melding te kijken wat er is om vervolgens in actie te komen of soms te constateren dat
er niks aan de hand blijkt. Op je scherm zie je precies wat er is gebeurd, zodat je snel en gericht kunt
handelen.''
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handelen.''
Sinds midden jaren tachtig is Van Breda gevestigd aan de Mercuriusweg, op het bedrijventerrein in
Brummen. Ooit begon Giel van Breda in z'n eentje, hoewel hij benadrukt dat zijn vrouw Ans vrijwel
vanaf het begin betrokken was bij het bedrijf, tegenwoordig werken er zo'n 45 mensen bij Van Breda.
Europa
Het werkgebied beslaat heel Nederland. Als het aan Erwin ligt over een paar jaar zelfs een deel van
Europa. Internationalisering is één van de gebieden waarop Van Breda zich de komende vijf jaar wil
focussen. Het eerste distributiecontract met een partner in Italië is onlangs getekend. De relaties uit Italië
die een kijkje kwamen nemen in Nederland waren uitermate verrast van wat ze hier in de zorg zagen. ,,Er
wordt hier weleens geklaagd over de zorg, maar je zou eens in het buitenland moeten kijken. De zorg in
Nederland is echt goed geregeld."
Andere speerpunten voor de komende jaren zijn de intramurale verpleegzorg en de thuiszorg. Die laatste
categorie is momenteel goed voor zo'n vijf procent bij Van Breda, tegenover 95 procent traditionele
verpleeghuiszorg.
Over vijf jaar hoopt het bedrijf dat percentage omhoog geschroefd te hebben naar 30 procent, plus vijf
procent over de grens. ,,De laatste paar jaar waren de bezuinigingen in de zorg goed merkbaar. Wij willen
ons als bedrijf los van de markt blijven ontwikkelen.''
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