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Wat is Sensara ProCare?

Sensara ProCare is een domotica-systeem gericht op verpleeghuizen dat gebruik 
maakt van slimme sensoren. Deze privacy-vriendelijke sensoren worden in iedere 
kamer geplaatst. De slimme sensoren werken samen en geven zo het leefpatroon 

van de bewoner weer. Per bewoner kan er een profiel ingesteld worden op de 
tablet, dat nauwkeurig aansluit bij de zorgbehoefte en het leefpatroon. Zodra 

er een afwijking plaatsvindt, krijgt de zorgmedewerker hiervan een alarm op de 
smartphone.

Sensara ProCare is een passief alarmsysteem, hierdoor hoeft de bewoner niet 
meer actief op een alarmknop te drukken, maar verzamelen onze sensoren zelf 
de benodigde informatie. Uiteraard kan Sensara ProCare wel uitgebreid worden 
met alarmknoppen, trekkoorden, spreek-luister etc., naar gelang de behoefte.
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Hoe start ik de app op! 

Klik rechtsboven op het tandwieltje

Vul het IP adres in bij de Sensara server

Vul uw inlog gegevens in en klik op “Inloggen”
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Het bewonersoverzicht

Technische meldingen

Een overzicht met de status van de bewoners

Ziet u rechtsbovenin een getalletje 
staan bij het icoontje. Dan betekent 
dit dat er een technische melding 
is. Door op het icoontje te klikken 

krijgt u de melding te zien. De melding met een roze bolletje is nog niet bekeken.



Sensara ProCare - Verkorte H andleiding Key Users 4

Bewoners beheren

Een overzicht met de alarminstellingen per kamer

De roze gekleurde icoontjes duiden aan welke alarmen actief zijn voor de bewoner.

Door op de knop “Bewoner Toevoegen” te klikken, kunt u een bewoner toevoegen 

aan het overzicht, een bewoner verwijderen of een bewoner verplaatsen naar een 

andere kamer.

Door op het potloodje achter de naam van de bewoner te klikken, kunt u de

 gegevens van de bewoner beheren.

Verander de naam van 
de bewoner

Geen technische 
meldingen meer als 
iemand niet in en uit 

bed gaat.

Een bewoner 
verwijderen

Een bewoner 
verplaatsen naar 

een andere kamer
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Alarmprofiel instellen
U kunt voor elke bewoner een apart alarmprofiel instellen dat past bij de specifieke 

zorgbehoefte van een bewoner.

Alarm in- en uitschakelen.

Welke periode is het alarm actief? 
De hele dag of u kunt een tijdperiode instellen.

Een tweede actieve periode voor het alarm instellen.
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Een vertraging instellen. Wilt u gelijk een alarm krijgen 
of mag er een vertraging in zitten, bijv. als iemand uit 
bed gaat om te plassen.

Instellingen terugzetten naar standaard.
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Voorbeeld Mvr. de Boer

Vertragingstijd instellen
Mevrouw de Boer niet valgevaarlijk. Ze kan nog steeds zelf naar het toilet. Als 
mevrouw dus ‘s nachts haar bed uit gaat om te plassen, hoeft u hier niet direct 
een melding van te krijgen. Daarom wordt er voor mevrouw de Boer een 
vertragingstijd ingesteld. De lengte van de vertraging wordt bepaald op de tablet 
van de key users (zie bladzijde 5).

Op deze manier kan mevrouw rustig naar het toilet. Mocht mevrouw het toch
moeilijk hebben om van het toilet af te komen, zal er alsnog een melding naar de 
zorg gaan zodra het aantal minuten van de ingestelde vertragingtijd verstreken 
zijn en mevrouw nog niet terug is in bed.

Omdat mevrouw niet valgevaarlijk is kan zij vrij rondlopen in haar kamer. Toch 
wilt u als zorg direct weten wanneer mevrouw haar kamer verlaat en op de gang 
gaat dwalen. Het “verlaat de kamer alarm” wordt dan zonder vertraging ingesteld 
zodat hiervan wel direct een melding komt.

De alarmen kunnen namelijk los van elkaar ingesteld worden. Het is aan u om te 
bepalen welke alarmen u direct wilt ontvangen en welke een vertraging mogen 
hebben.



Sensara ProCare - Verkorte Handleiding Gebruikers 4

Wat te doen bij een storing?

Ziet u bovenstaande melding op de tablet of telefoon? 
Dan is er een storing.

Check of de bedsensor aan staat, in het stopcontact zit en of de adaptor 
aangesloten is. 

Ja: Check alsnog de status op de tablet/smartphone. Is de status 
NIET veranderd neem dan contact op met Sensara (085-7822972) 
en stuur ook een e-mail naar supportprocare@sensara.eu. 
Vermeld in de mail de volgende details:

• Naam Kamer
• Exacte tijd

Indien alle kamers in storing staan, check als eerste of de WIFI 

goed functioneert. 

Nee: Meldt dit op het reguliere nummer: 023 8910888

Ja: Neem dan contact op met Sensara (085-7822972) en stuur een 
e-mail naar supportprocare@sensara.eu waarin duidelijk vermeld 
staat dat het gehele systeem uitgevallen is en de WIFI goed 
functioneert. 
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