Antonius Ziekenhuis introduceert
persoonlijk alarmsysteem op het water

Geomedic

Sneek, het hart van de Friese meren

Hét watersportziekenhuis van Nederland!

De regio Midden en Zuidwest Friesland vormt

Het Antonius Ziekenhuis is hét watersportziekenhuis van Nederland.

het hart van een van de meest aantrekkelijke

Deze zorginstelling (met vestigingen in Sneek en Emmeloord) heeft tal van maatregelen ge-

watersportgebieden van Nederland. De Friese
meren vormen een geliefde bestemming voor

nomen om de veiligheid op en rond het water te verbeteren.

honderdduizenden recreanten uit binnen- en

Tegelijkertijd investeert het Antonius Ziekenhuis in

buitenland.

gastvrijheid en zorgzaamheid.

Het Antonius Ziekenhuis biedt onder andere:
● Alarm- en lokaliseringssysteem Geo Medic
● Ambulanceboot

Geomedic, een uniek concept
Een zorgeloze vakantie is helaas niet voor iedereen weggelegd.

Bij een calamiteit drukt de gebruiker (of iemand in zijn of haar directe omgeving)

Een chronische ziekte (zoals astma/COPD, diabetes of hartpro-

op de noodknop, waarna hij rechtstreeks in verbinding wordt gesteld met de

blemen) weerhoudt veel mensen van een weekje varen. Want

afdeling Spoedeisende Hulp

wat te doen bij plotselinge benauwdheid of pijn op de borst?

van het Antonius Ziekenhuis.
Zo nodig worden - via 112
- meteen de hulpdiensten
ingeschakeld.

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord heeft de
oplossing. Het ziekenhuis heeft namelijk een uniek alarm- en
lokaliseringssysteem (Geomedic) ontwikkeld, dat in boten
kan worden gemonteerd. Deze noviteit is een van de maatregelen van het Antonius Ziekenhuis om de veiligheid op het
water te vergroten.

Hoe werkt Geomedic?
De werking van dit persoonlijke alarmeringssysteem op het
water is even simpel als doeltreffend en betrouwbaar.

● Bij een calamiteit drukt de gebruiker (of iemand in zijn of haar directe omgeving) de noodknop in.
● Het noodsignaal komt binnen bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Op een LCD-scherm ziet de SEH-verpleegkundige meteen waar de gebruiker
zich bevindt.
● Omdat Geomedic is uitgerust met een ingebouwde spraakverbinding kan de SEH met de
hulpvrager mondeling informatie uitwisselen en/of gericht advies geven.
● Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de SEH de hulpvraag rechtstreeks doorgeven aan 112.
● Indien mogelijk wordt tijdens het vaarseizoen de ambulanceboot van het Antonius Ziekenhuis
ingezet om (eerste) hulp te bieden.

Start

Voor wie?
Geomedic, het innovatieve alarm- en lokaliserings-

Geomedic heeft aan de verwachtingen voldaan en is vanaf dit jaar voor een breed

systeem van het Antonius Ziekenhuis, is uitgebreid

publiek beschikbaar. Booteigenaren kunnen de apparatuur (zender en bedieningpaneel) na

getest.

aanschaf eenvoudig laten inbouwen. Het bijbehorende abonnement kan per vaarseizoen worden

Tijdens het vaarseizoen van de pilot zijn tien boten

afgesloten en desgewenst jaarlijks worden verlengd.

uitgerust met deze noodvoorziening.

Dit aanbod geldt zowel voor particulieren als jachtverhuurders. Op die manier kunnen ook mensen
zonder eigen boot met een gerust gevoel genieten van een onbezorgde vaarvakantie.

Privacy gewaarborgd
Pas als de gebruiker de noodknop indrukt, is zijn locatie zichtbaar bij de SEH en
ambulanceboot. Vanwege de privacy is dat onder normale omstandigheden verborgen.
Dus zolang de noodknop niet wordt geactiveerd, is de positie van de gebruiker c.q. zijn
vaartuig voor niemand zichtbaar.

De rol van de ambulanceboot

Alle voordelen van Geomedic op een rij

Als enige ziekenhuis in Nederland beschikt het Antonius Ziekenhuis over een eigen ambulanceboot. Deze boot is voorzien van alle benodigde medische voorzieningen: van een defibrillator
en hartbewakingsapparatuur tot medicatie en zuurstofmaskers. Qua uitrusting en bemanning is
de ambulanceboot gelijkwaardig aan een rijdende ambulance. De ambulanceboot is de afgelopen vaarseizoenen uitgebreid getest. Zo werd de varende ambulance ingezet tijdens talloze
watersportevenementen, zoals de Sneekweek, het skûtsjesilen en de Harlinger Havendagen.
De bemanning verleende tientallen keren eerste hulp en waar nodig werd de patiënt naar het
ziekenhuis vervoerd. Dit eerste seizoen heeft één ding duidelijk gemaakt: de ambulanceboot
voorziet duidelijk in een behoefte en heeft een grote toegevoegde waarde.

● Koppeling tussen wal en water
● Eenvoudig in gebruik
● Noodsignaal kan 24 uur per dag en 7 dagen per week worden verzonden
● Ingebouwde spraakverbinding maakt uitwisseling van informatie mogelijk
● Privacy van gebruikers is gewaarborgd
● Extra zekerheid door koppeling met ambulanceboot
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Omdat de ambulanceboot is gekoppeld
aan het alarm- en lokaliseringssysteem, ziet
de bemanning in één oogopslag waar de
hulpvraag vandaan komt. Afhankelijk van de
eigen positie én de instructies van de SEH/
meldkamer 112, kan de ambulanceboot meteen eerste hulp bieden.

● Systeem wordt aangeboden aan zowel particulieren als jachtverhuurders

Dankzij deze noviteit wordt recreëren op de Friese wateren nog veiliger.
Voor patiënten met een chronische ziekte is dat een geruststellende gedachte!

www.antonius-sneek.nl

www.antonius-emmeloord.nl

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord koerst op veiligheid!
Wilt u meer informatie over het eerste en enige watersportziekenhuis van Nederland?
Neem dan gerust contact met ons op!
Of bezoek onze website.
Antonius Ziekenhuis
afd. Geomedic
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
Postbus 20.000
8600 BA Sneek
Telefoon
Internet
E-mail

: 0515 48 83 60
: www.antonius-sneek.nl
: geomedic@antonius-sneek.nl

takes care

