
De Itraq is een gps-ontvanger en -verzender die beginnende 
dementerenden hun vrijheid geeft.
Veel beginnend dementerenden blijven binnen omdat 
men bang is dat ze de weg kwijt raken. Dit leidt tot 
een veilig gevoel, maar ook tot vereenzaming, minder 
lichaamsbeweging en het gevoel er niet meer bij te horen. 

De Itraq  kan hier in verandering in brengen. Eigenschappen en 
mogelijkheden Itraq op een rij: 
• Het apparaat geeft aan waar iemand is. 
• Er kan een gebied worden ingesteld (bijvoorbeeld een cirel van 200 meter 

doorsnee) waarbinnen een drager zich vrij kan bewegen. Gaat de drager uit 
deze cirkel, dan krijgt een relatie een seintje. 

• De Itraq  biedt de mogelijkheid om direct posities te bepalen.
• Het apparaat is handzaam, klein en kan tegen een stootje.
 
De Itraq wordt in april geïntroduceerd.

Aanvragen Itraq: 
Via de Spar in Rilland. Zorgroep Ter Weel neemt dan contact met u op. 

Contact: 
Maurice Theune van Zorggroep Ter Weel 
(0113-654000 / maurice.theune@terweel.nl)
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