
 
 

 

Smartphones zijn tegenwoordig dusdanig ingeburgerd dat er vanuit de zorg de vraag komt 

naar applicaties waarmee de zorgprofessional (zorg)oproepen kan ontvangen en afhandelen 

op zijn of haar mobiele device. 

 

In het kader van deze vraag heeft De Heer 

Medicom de ANC Mobile Zorgapp 

ontwikkeld, welke draait op het 

besturingssysteem Android. De app werkt 

samen met het ANC7000 

Zorgcommunicatieplatform, in combinatie 

met de ANC Mobile Server. Deze server 

zorgt ervoor dat alarmen automatisch 

worden doorgestuurd naar de smartphone 

van de zorgmedewerker.  

Alarmen en bijbehorende informatie 

worden middels een beveiligd protocol 

verstuurd vanuit de ANC Mobile Server 

naar de betreffende smartphones. Hierbij 

is het mogelijk om alarmen naar meerdere 

smartphones te versturen. 

 

De userinterface van de applicatie 

kenmerkt zich door een hoge mate van 

gebruiksvriendelijkheid. Alarmmeldingen 

worden overzichtelijk getoond in de 

applicatie middels eenduidige iconen.  

De duidelijke buttons en iconen leiden de 

zorgverlener makkelijk en snel door de 

applicatie heen.  

 

 

Oproepen die binnenkomen op de ANC 

Mobile Zorgapp worden voorzien van 

gedetailleerde informatie, zoals het type 

alarm, cliëntnaam, locatie, 

zorgplangegevens, contactgegevens et 

cetera.  

De zorgverlener die het alarm accepteert, 

zorgt voor de afhandeling van het alarm.  

Bij de overige zorgverleners verdwijnt het 

alarm uit de lijst. Het systeem houdt alle 

alarmen vast tot ze zijn afgehandeld, 

zodat geen alarmen verloren gaan. 

De zorgapp voorziet in een  

spreek/luisterverbinding die met één druk 

op de knop beschikbaar is. Een 

assistentiebutton zorgt ervoor dat er, 

indien gewenst, direct contact kan worden 

opgenomen met een collega. 

Daarnaast is het mogelijk om een 

videoverbinding te activeren, waarbij de 

zorgmedewerker het actuele beeld van de 

betreffende ruimte krijgt te zien. 

 

 

ANC Mobile Zorgapp 

Altijd op de hoogte met 

Wanneer het gaat om veiligheid! 



 

 

 

 

Ook zijn diverse domotica functionaliteiten 

beschikbaar in de ANC Mobile Zorgapp, 

waarmee op afstand functies kunnen 

worden beheerd, zoals het openen van 

rolluiken, bediening van verlichting etc.  

 

Systeem Configuratie 

De ANC Mobile Zorgapp werkt samen met 

het ANC7000 Zorgcommunicatiesysteem 

in combinatie met de ANC Mobile Server 

applicatie van De Heer Medicom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC Mobile Zorgapp 

Op iedere smartphone dient een ANC 

Mobile server applicatie te worden 

geïnstalleerd. Deze applicatie wordt door 

DHM geïnstalleerd.  

 

 

 

 

Overzichtelijke weergave alarmen 

Oproepen ontvangen en afhandelen op smartphone 

Spreek/luisterverbinding 

Aan- en uitschakelen sensoren 

Eenvoudig selecteren van een alarm 

Selecteren van een gebouw of afdeling 

Eenduidige alarm symbolen 

Videoverbinding voor actueel beeld 


