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N I E U W S  VA N  S E C U C A R E

Dat de zorg verandert is niets nieuws. Of u nu zorgverlener bent, toeleveran-

cier of juist inkoper voor de zorg, gemeente/overheidsinstelling, verzekeraar 

of consument: u weet er alles van. 

De uitdaging voor ons allen is om die wijzigingen zo goed mogelijk vorm te 

geven. Neem het zelfstandig wonen. Door sluiting van verzorgingstehuizen 

en de wil van ouderen steeds langer zelfstandig te wonen, moeten bestaande 

woningen aangepast worden. Met een duur woord: levensloopbestendig ge-

maakt worden. Daarvoor zijn allerlei technieken en producten nodig. 

Aan die producten worden steeds meer eisen gesteld, bijvoorbeeld op 

het gebied van design en functionaliteit. Nieuwe technieken en in-

zichten bieden ruimte voor innovatie. 

In deze Veilig Thuis Krant / Zorgkrant leest u alles over zorghulp-

middelen en interviews met mensen uit de zorg-praktijk.

Beter bewegen en meer hulpmiddelen
Ouderen die vallen ondervinden vaak ernstige consequenties voor hun gezondheid. Zo kunnen heup-

fracturen leiden tot invaliditeit omdat prothesen niet altijd het gewenste resultaat bieden. Of duurt 

het revalideren bij spierkwetsuren soms maanden voor iemand zich weer voldoende kan bewegen. 

Om deze redenen hebben de Stichting Consument en Veiligheid en het Nederlands Instituut voor Sport 

en Bewegen de handen ineen geslagen om het aantal valincidenten onder ouderen te verminderen.

De harde cijfers
Ieder jaar hebben zo’n 140.000 senioren als ge-
volg van een val medische zorg nodig. In meer 
dan de helft van de gevallen is een behandeling 
nodig op de afdeling Spoedeisende Hulp van 
een ziekenhuis. Daarvan weer de helft moet di-
rect worden opgenomen in het ziekenhuis. Om-
dat de oudere die gevallen is veelal lang durig 
problemen ondervindt en erg beperkt wordt in 
de zelfredzaamheid, raken zij in een sociaal 
isolement. 
Er moet dus voor al deze mensen zoveel mo-
gelijk gedaan worden om het vallen te voor-
komen, of in ieder geval te beperken. Ook de 
kosten voor de gezondheidszorg zijn reden voor 
de overheid om hier breed draagvlak voor te 
zoeken, immers deze bedragen jaarlijks maar 
liefst 725 miljoen euro. 

[ Lees verder op pagina 2 ]

Waar wonen we als we ouder zijn?

Welkom bij SecuCare, een relatief nieuw merk op de markt voor zorg-
hulpmiddelen. De start van het nieuwe merk SecuCare vond vier jaar 
geleden plaats. Maar ons bedrijf, SecuProducts BV, bestaat al 26 jaar. 
Wij leveren producten naar de DHZ en Bouw. Vraag mensen uit die 
markt naar Secu en ze typeren ons als: innovatief, korte lijnen, mar-
keting gericht.
Wij zijn gestart met SecuCare vanwege de verschuiving van de zorg-
markt. Verder viel ons op dat veel ‘mechanische’ hulpmiddelen qua de-
sign, comfort en uitstraling achterhaald waren. 
Door met een frisse blik naar de zorgmarkt te kijken, zijn we ervan 
overtuigd een ander verhaal te vertellen. Zo investeren wij in innove-
rende producten, zoals de unieke drempelhulp. 
Heeft u een winkel(keten): wij helpen u verkopen. 
Met fraaie Point of Sale middelen, duidelijke full 
colour verpakkingen en een uniek verkoop- 
ondersteunend concept: SecuCare Helps.
In deze krant leest u er alles over. Wilt u weten 
wat wij u kunnen bieden? Neem dan contact 
met ons op. Wij zijn u graag van dienst!
chris@secu.nl / 0252-620901

Chris van Bruggen, 
directeur marketing & sales SecuCare
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In deze krant leest u er alles over. Wilt u weten 
wat wij u kunnen bieden? Neem dan contact 

“SecuCare biedt oplossingen voor 
langer, zelfstandig thuis wonen.”

“Wij willen gewoon in onze eigen woning blijven wonen”
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Iedereen met een rollator of rolstoel heeft er dagelijks mee te maken: hoe kom 

je veilig en zonder moeite de drempel over? Bekend zijn de aluminium drem-

pelplaten. Maar die zijn ontsierend, zwaar, duur en niet praktisch omdat ze 

glad worden als het regent. SecuCare heeft een revolutionair systeem ontwik-

keld dat uniek is. Het gaat om een  modulaire drempelhulp: losse onderdelen 

die in elkaar gezet worden op de maat van iedere drempel. Naast 4 standaard 

sets, is er maatwerk leverbaar.

Het voordeel daarvan zit ‘m vooral in de compactheid van de verpakkingen: goed te presenteren 

op de winkelvloer, en handzaam om mee te nemen voor de klant. Het systeem is vervaardigd van 

duurzaam kunststof, voorzien van een UV-blocker. Het is volledig onderhoudsvrij, lichtgewicht en 

verkleurt niet. Eenmaal in elkaar gezet is het systeem ijzersterk, de maximale belasting is maar liefst 

850kg/m2. Geïntegreerde anti slip noppen maken het systeem slipveilig. Ook kunnen de sets beves-

tigd worden aan de vaste wereld.

Er zijn vier standaard sets, geschikt voor drempels van de meeste binnen- en buitendeuren. Daar-

naast zijn er onbeperkte maatwerk mogelijkheden: in breedte, hoogte en uitvoering. Verder zijn er 

sets leverbaar met een horizontaal plateau, veilig en comfortabel voor rolstoelgebruikers. Tenslotte 

zijn er schuin aflopende delen leverbaar voor zijwaarts afrijden. De SecuCare drempelhulp is lichtge-

wicht, ijzersterk, modulair, binnen en buiten toepasbaar en past door kleur- en materiaal gebruik bij 

iedere woning. Prijzen vanaf €28,89

kijk voor meer informatie op: secu.nl/producten/secucare

Veelzijdiger dan u denkt
De hulp is vooral opgezet voor rollators van senioren en rolstoelen, maar kan voor meer doelen gebruikt 

worden. Denk aan de (motor)fiets of grasmaaier uit het schuurtje halen, of als oprijplaat voor auto’s. 

Modulaire drempelhulp

Beter bewegen en meer 
hulpmiddelen [ vervolg van pagina 1 ]

Primaire preventie
De Gezondheidsraad publiceerde enkele jaren geleden een advies, 
waarin de focus ligt op preventie bij ouderen, waarbij de nadruk 
ligt op zelfredzaamheid. Het kabinetsstandpunt gaat er dan ook 
vanuit dat ouderen langer leven in een goede gezondheid. Dit helpt 
niet alleen de kosten van de gezondheidszorg beheersbaar te ma-
ken, maar zorgt ook voor een betere ‘quality of life’ van de ouderen. 
Bij deze ambitie hoort een betere voorlichting die gericht is op een 
gezonde en actieve leefstijl van ouderen. Ook een integraal pre-
ventiebeleid en de ouderen aanzetten tot meer bewegen zal moe-
ten leiden tot een flinke reductie van het aantal valongelukken. 

Valprogramma
Als ouderen meer bewegen is er een duidelijke verbetering te zien 
in kracht, balans en conditie. Er zijn tegenwoordig naast de ‘se-
nioren-gym’ ook specifieke programma’s die zich richten op het 
voorkómen van vallen. Ouderen die zo’n programma volgen staan 
letterlijk steviger in hun schoenen en hebben dus aantoonbaar 
minder valongelukken. Op de website van het NISB www.veilig-
heid.nl vindt u meer informatie over dit soort valprogramma’s.

Hulpmiddelen en gezond verstand
Ouderen en hun omgeving kunnen zelf ook genoeg doen om vallen 
te voorkomen. Kijk eens door de ogen van iemand die wankel op 
zijn benen staat en ruim dan die kleedjes in de gang alvast maar 
op. Voor de badkamer zijn allerlei oplossingen om uitglijden te 
voorkomen. Of bij de douche en toilet een stevige beugel te plaat-
sen om uitglijden te voorkomen of om makkelijker te kunnen gaan 
zitten en weer op te kunnen staan. Dat hoeft allemaal niet veel te 
kosten. Maar je moet er wel even bij stilstaan.

Revolutionair systeem van SecuCare

“Ieder jaar hebben  
zo’n 140.000 senioren 
als gevolg van een val 
medische zorg nodig.”
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De unieke voordelen 
van ons systeem 
• Modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten

• Flexibel en veilig: binnen en buiten toepasbaar, geïntegreerde anti slip noppen, 

in stappen in hoogte aanpasbaar

• 4 Standaard sets: geschikt voor de meeste drempels 

• Breedte standaard sets: 84cm

• Op maat: zijwaartse op/afrit en afwijkende breedte en hoogte

• Bevestiging aan vaste wereld: met laminaatdoppen en schroeven 

• Lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof, belasting 850kg/m2

• Duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm

• Stijlvol: past in ieder huis door vorm, materiaal en kleur

Modulaire drempelhulp

Maatwerk 
Al die losse onderdelen bieden uitstekende mogelijkheden voor 

maatwerk. Denk aan afwijkende hoogtes, breedtes, zijwaarste af-

lopende delen. Voor rolstoel-gebruikers is het belangrijk om na het 

verticale deel ook een plat vlak boven aan de drempel te hebben. 

Los leverbare platte modules maken dat mogelijk. De mogelijkhe-

den voor maatwerk zijn eindeloos.

4 Standaard pakketten

Het systeem wordt op maat geleverd, maar er zijn ook 4 sets. Die 

zijn afgestemd op de meest voorkomende drempels voor binnen- 

en buitendeuren. Elke set is zelf ook weer (in stappen) in hoogte 

aanpasbaar. Zo is er voor vrijwel iedere drempel een pasklare set 

leverbaar. 

De drempelhulp wordt geleverd in een fraaie fuil color verpakking. 

In de verpakking zit een heel duidelijke stap-voor-stap montage 

instructie. Monteren is daarmee kinderspel! 

Drempelhulp standaardpakket 1-laags
• geïntegreerde anti-slip noppen, laminaatdoppen en montage-

materiaal 

• breedte: 84cm, diepte 21cm

• hoogte 2cm, aanpasbaar naar 1,5 of 1cm

• optioneel: verbredingsset naar 108cm

• meestal voor binnengebruik

• prijs: €28,89

Drempelhulp standaardpakket 2-laags
• geïntegreerde anti-slip noppen, laminaatdoppen en montage-

materiaal 

• breedte 84cm, diepte 33cm

• hoogte 4cm, aanpasbaar naar 

3,5, 3 of 2,5cm

• optioneel: verbredingsset naar 108cm

• voor binnen- en buitengebruik

• prijs: €49,55

Drempelhulp standaardpakket 3-laags
• geintegreerde anti-slip noppen, laminaatdoppen en montage-

materiaal 

• breedte 84cm, diepte 45cm

• hoogte 6cm, aanpasbaar 

naar 5,5, 5 of 4,5cm

• optioneel: verbredingsset naar 108cm

• voor binnen- en buitengebruik

• prijs: €82,60

Drempelhulp standaardpakket 4-laags
• geïntegreerde anti-slip noppen, laminaatdoppen en montage-

materiaal 

• breedte 84cm, diepte 57cm

• hoogte 8cm, aanpasbaar 

naar 7,5, 7 of 6,5cm

• optioneel: verbredingsset 

naar 108cm

• voor binnen- en buitengebruik

• prijs: €115,62
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Nieuw initiatief: mantelzorg door studenten blijkt aan te slaan.

Foto:  Met dank aan Maarten Vergeer, vergeerzorg.nl

Omdat het niet meer vanzelfsprekend is dat ouderen die zorg en hulp nodig 

hebben, een beroep kunnen doen op de AWBZ of gemeentelijke voorzienin-

gen, wordt ‘mantelzorg’ steeds meer noodzaak. Een mantelzorger is iemand 

die geen hulpverlenend beroep heeft, maar iemand in de directe omgeving 

zorg verleent. Mantelzorgers zijn dus mensen die vaak langdurig en onbe-

taald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende per-

soon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een 

ander familielid, vriend, buur of kennis. Er zijn in Nederland ruim 2,6 miljoen 

mensen die meer dan acht uur per week en soms wel langer dan drie maan-

den mantelzorg verlenen. Is dat allemaal vrijwilligerswerk? Ja en nee. Ja, want 

er wordt niet voor betaald, en nee, omdat het zeker niet altijd vrijwillig gaat; 

het moet gewoon. 

“Betààlde mantelzorg, 
kan dat wel?”

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. 

Toch zijn ze heel verschillend. Mantelzorger word je zomaar, het 

overkomt je eigenlijk, omdat je een emotionele band met iemand 

hebt die zorg nodig heeft. Vrijwilligers daarentegen kiezen ervoor 

om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) 

geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aan-

tal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. 

Mantelzorg-student
Een bijzonder fenomeen en tamelijk nieuw is de ‘mantelzorg- 

student’. Dat zijn veelal jonge mensen die een MBO-V of HBO-V 

opleiding volgen en liever mensen gaan helpen dan dat bijvoor-

beeld vakken vullen in een buurtsupermarkt. Zij zorgen ervoor 

dat de nodige hulp wordt verleend, waar de eigenlijk aangewezen 

mantelzorger niet in kán voorzien, bijvoorbeeld omdat oma in 

Den Haag woont, terwijl men wel zou kúnnen helpen, maar zelf 

in Amersfoort woont. Bezoekjes aan de huisarts, boodschappen 

doen, samen koken zijn voorbeelden van ‘klusjes’ die noodzake-

lijk zijn, maar waar de familie vaak niet in kan voorzien. In on-

der andere Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en recentelijk ook 

in Amersfoort zijn initiatieven gestart die studenten met de juiste 

interesse (dus veelal, maar niet noodzakelijk van een zorg-oplei-

ding) inzetten als mantelzorger. Weliswaar als betaalde mantel-

zorger, want voor wat hoort wat. 

Zakcentje
Een woordvoerder van het Amersfoortse initiatief  ‘mijnmantel-

zorgstudent.nl’ zegt hierover: “dit is echt een gat in de markt. Stu-

denten staan te trappelen om op die manier een zakcentje bij te 

verdienen en door de bezuinigingen in de zorg zijn er aan de ande-

re kant genoeg mensen die wat hulp nodig hebben.” Dit initiatief is 

aan het einde van 2014 opgezet en men verwacht deze zomer zo’n 

15 studenten als mantelzorger aan het werk te hebben. “Het leuke 

is ook, dat de studenten nu weer tijd hebben voor de mensen, waar 

zorgverleners door de alsmaar strakkere tijdscontrole en budget-

tering amper nog aan een gesprek met iemand toe kwamen, laat 

staan om er even gezellig een kopje koffi e mee te drinken.” 

Het mes snijdt aan drie kanten
Ook hier blijkt dus te gelden dat wie betaalt, bepaalt. En waar-

om niet? Het blijkt in ieder geval een idee dat heel erg aanslaat. 

Want er moet toch omgekeken worden naar de oudere vader en/

of moeder. Dan is dit een hele mooie oplossing waarbij het mes 

aan twee kanten snijdt. Of drie? De woordvoerder meldt nog: “We 

zijn momenteel druk bezig om met de diverse opleidingen afspra-

ken te maken over dit soort werk dat nu dus door studenten wordt 

gedaan. We willen het niet in de categorie van verplichte maat-

schappelijke stage gieten, want dan krijg je minder gemotiveerde 

studenten. Maar de studenten die dit wél erg leuk vinden, leren er 

in de praktijk veel over zaken die zij op school in theorie krijgen 

voorgeschoteld. Een bepaalde manier van beloning door te erken-

nen dat hier sprake is van competentie-opbouw, is dan ook de in-

steek waarmee wij momenteel opleidingen benaderen.”

Kijk voor meer informatie op www.mijnmantelzorgstudent.nl

“Een student 
als betaalde 

mantelzorger, 
want voor wat 

hoort wat.”
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SecuCare GID traptrede profi elen
Zichtbaar en veilig, dat zijn de nieuwe traptrede 

profi elen van SecuCare. De hoogwaardige alu-

minium profi elen zijn voorzien van ‘glow in the 

dark’, dat licht geeft in het donker (moet over-

dag wel met zon/kunstlicht ‘opladen’). Het geïn-

tegreerde anti slip profi el voorkomt valpartijen 

van de trap. Ideaal voor de eerste en laatste tre-

de van de trap. Montage door lijmen of spijkeren.

€49,55 per profi el van 100cm.

SecuCare anti sliptape
Voor senioren en junioren. De tape is leverbaar op 

standaard lengtes of op rol (heavy duty versie). Ge-

schikt voor binnen- en buiten trappen en natuur-

lijk badkamers (douche en bad). Geleverd in en 

aantrekkelijke full color verpakking. Makkelijk aan 

te brengen, veilig en voordelig. vanaf: €8,22

Uitgelicht

SecuCare Douche zitjes 
Veiligheid en comfort gaan samen in een serie 

douchezitjes en opklapbare wandbeugels voor 

de douche. De producten zijn vervaardigd van 

hoogwaardig kunststof en aluminium. De douche-

zitjes zijn geschikt voor in gebruik een vochtige 

omgeving en zijn eenvoudig te reinigen. Uitbrei-

ding is mogelijk met comfort verhogende acces-

soires zoals een rugleuning en armleggers. 

vanaf €45,41

SecuCare GID stickers 
Nieuw, handig en comfortabel. Deze stickers doen 

twee dingen: markeer verlichtings schakelaars, 

zodat ze in het donker goed zichtbaar zijn. Ver-

licht cilinders zodat ’s avonds de sleutel in het slot 

steken ‘es in één keer goed gaat. Setje van 3 stuks 

voor 3 cilinders en 3 verlichtings-schakelaars.

€5,74

Nieuw! 
SecuCare Postvanger
Dat is nog eens handig. Een postopvanger die, het 

woord zegt het al, de post opvangt. Bukken om de 

post op te rapen is verleden tijd: de post is altijd 

handzaam ‘dichtbij’.

Comfortabel voor ouderen, mensen die slecht ter been zijn of in 

een rolstoel zitten. Ook ideaal bij huisdieren. De postvanger is 

gemaakt van hoogwaardig kunststof en wordt compleet geleverd 

met een tochtborstel. De postvanger heeft een vakantiestand die 

overbelasting voorkomt. €24,75

Heeft u een winkel die zorgproducten verkoopt? Dan bent u bij 

SecuCare aan het goede adres voor winkelondersteuning! Er zijn 

allerlei fraaie display’s ontwikkeld, die de producten goed laten 

zien. Onmisbaar in het verkoop-traject. Het hieronder afgebeelde 

paneel is slechts één van de mogelijkheden. Kijk voor alle moge-

lijkheden op www.secu.nl/point-of-sale-secucare

Demopanelen voor 
de zorgwinkel
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Demo koffertje wandbeugel

Wandbeugels, in verschillende 

lengtes verkrijgbaar 

Een complete range anti slip tape, voor alle toepassingen

Demo koffertje wandbeugel

Een complete range anti slip tape, voor alle toepassingenEen complete range anti slip tape, voor alle toepassingen

Een duidelijk verhaal
De verpakkingen van SecuCare zijn opvallend, 

fraai, duidelijk, tweetalig (dus ook geschikt voor 

verkoop in België). Stap-voor-stap handleidingen 

met foto’s zorgen voor stress-vrije montage van 

de producten. Een professionele uitstraling onder-

streept de kwaliteit van de SecuCare product-familie.

De wandbeugels van SecuCare zijn anders in alle 

opzichten: ze hebben een vormgeving die past in 

moderne en klassieke interieurs. Ze zijn vervaardigd 

van een hoogwaardige aluminium geanodiseerde 

greep en kunststof kappen in mat of glans wit.

Kenmerken 
• greep van hoogwaardig geanodiseerd aluminium 

• ergonomisch gevormde greep

• afdekkappen van ABS (slag- en krasvast), in mat- en glans wit 

leverbaar, voorzien van UV-blocker

• montage-voet van glasvezel versterkt nylon 

• geschikt voor binnen- en buitengebruik (bijv. bij de entree-deur)

• leverbaar in 4 standaard lengtes: 40, 50, 60 en 70cm.

• eenvoudig inkortbaar indien nodig

• glow in the dark rozet (optie): verlicht greep in het donker

• kwaliteitsgarantie: 5 jaar 

• voldoet aan NEN-EN12182 en Richtlijn Medische Hulpmiddelen 

93/92/EEG

• maximale belasting: 150kg.

• geleverd met montage materiaal 

(montage in steen en hout)

• prijs vanaf: €28,88

Het kan voorkomen dat de lengte niet goed uitkomt. Bijvoorbeeld 

in een badkamer (bij voegen tussen tegels). Geen nood: de Secu-

Care wandbeugel kan snel ingekort kan worden. Ander praktisch 

detail dat vooral in de renovatie belangrijk is: de renovatie-rozet 

zorgt voor een naadloze aansluiting op bestaande wandbeugels 

 Ergogrip van Linido. Zo kan er snel en zonder zichtbare schroef-

gaten vervangen worden

Handige wandbeugels

Renovatie rozet voor onzichtbaar 

vervangen van de Linido Ergogrip

‘Handig’ hulpmiddel van SecuCare

“SecuCare levert 
legio producten 

om het huis 
veilig te maken”

De verpakkingen van SecuCare
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Gouden Spijker 
voor SecuCare
Het bedrijf achter SecuCare, SecuProducts BV, heeft in 26 jaar zijn sporen 

verdiend in de DHZ- en bouwbranche. Iedereen in die ‘wereld’ kent Secu 

als een  degelijke, betrouwbare, innovatieve partner. 

Een belangrijke DHZ vakprijs is de ‘Gouden 

 Spijker’. Die prijs is een initiatief van vakblad 

Mix. De jury bestaat uit vooraan-

staande DHZ-kenners.  

Het SecuCare programma is onder-

scheiden  met deze prestigieuze prijs 

in de categorie ‘Actie met de meeste 

Impact’. Het onderstreept de kracht 

van SecuCare. 

Promotie op TV
De SecuCare producten zijn in seizoen 2015/2016 te zien bij  Eigen 

Huis & Tuin. Dit programma wordt wekelijks door ca. 800.000 

mensen bekeken! Secu sloot hiertoe een groot sponsorcontract 

met RTL af. 

Het grote voordeel voor ons is dat EH&T wordt bekeken door jong 

en oud, en dat is dé doelgroep voor SecuCare, als Thomas Verhoef 

de nieuwe SecuCare drempelhulp laat zien doet dat echt veel. 

 Zeker omdat de kinderen van 

senioren, dertigers en veerti-

gers, een belangrijke doelgroep 

voor SecuCare zijn. Vaak den-

ken ouderen zelf dat ze nog 

heel fi t zijn. Het zijn hun kin-

deren die door EH&T op ideeën 

worden gebracht.

Normeringen voor 
zorghulpmiddelen
Voor zorghulpmiddelen bestaan 2 normeringen. Waar van toe-

passing voldoen producten van SecuCare daaraan. Het gaat 

om: NEN-EN 12182 en de Richtlijn Medische hulp middelen 

93/42/EEG

Daarnaast laat Secu alle producten die belast worden on-

afhankelijk testen. De serie wandbeugels hebben bijvoor-

beeld een maximale belasting van 150kg. Afhankelijk van 

het product geldt een garantie van 2 of zelfs 5 jaar.

als een  degelijke, betrouwbare, innovatieve partner. 

Een belangrijke DHZ vakprijs is de ‘Gouden 

 Spijker’. Die prijs is een initiatief van vakblad 

Het SecuCare programma is onder-

scheiden  met deze prestigieuze prijs 

in de categorie ‘Actie met de meeste 

Impact’. Het onderstreept de kracht 

Feiten en cijfers
• Mensen nemen meer de regie in hun leven. Van de 

80-plussers woont 6 van de 7 nog zelfstandig. Bijna de 

helft van de 65-plussers doet vrijwilligerswerk en 80% is 

actief op internet.

• 44% van de mensen met zorg aan huis vindt dat techniek 

hen kan helpen om meer zelf te doen.

• De AWBZ begon in 1968 met een budget van 275 miljoen 

gulden, nu betalen we er samen 27 miljard euro voor.

• Zorginstelling Vierstroom in Gouda kwam, ten onrechte, 

in het nieuws omdat men familie van bewoners zou wil-

len verplichten tot maandelijks 4 uur mantelzorg. Na veel 

opschudding blijkt daar nu sprake te zijn van gemiddeld 

12 uur mantelzorg per maand, geheel vrijwillig.

 

Dit zijn enkele uitspraken van staatssecretaris Van Rijn op 

de 10e Jan Brouwerconferentie, op 24 januari jl. Het thema 

van zijn toespraak was: ‘Care: Wat is technisch mogelijk en 

wat is menselijk wenselijk?’

Uniek concept voor retailers
Bent u zorg-retailer, dan is er goed nieuws. SecuCare heeft een uniek 

concept ontwikkeld, om u te helpen onze producten te verkopen. Dat 

doen we door een bewezen strategie toe te passen. Het concept steunt 

op 5 peilers: 

1. Wij bouwen de SecuCare presentatie in uw vestigingen op, compleet met point of sale middelen.

2. Wij zorgen voor training ‘on the spot’ voor uw medewerkers .

3. Gezamenlijk zetten we een marketing campagne op om uw klanten te informeren over Secu-

Care (denk aan H.A.H. folders, acties in uw eigen publicatie, aanschrijven van uw klanten.)

4. Onze consulenten zijn op afgesproken tijden aanwezig om uw klanten voorlichting over 

SecuCare te geven.

5. Indien u dit wenst, kunnen wij ook 

montage bij uw klanten aanbieden. 

Hierdoor wordt ook de eindgebruiker 

helemaal ontzorgd. 

Dit is een bewezen concept dat wérkt. 

Graag gaan wij met u in gesprek om het 

concept in uw organisatie toe te passen.  

Neem contact op met Chris van Bruggen. 

chris@secu.nl

Natuurlijk is SecuCare ook online 

te vinden. De gloednieuwe website 

biedt een overzichtelijk beeld van 

de ‘familie’ SecuCare producten. De 

website kan trouwens ook feilloos 

op mobiele apparaten bekeken wor-

den. Bent u verkooppunt van Secu-

Care? Dan wordt u adres geplaatst 

onder ‘winkels’.

Kijk op www.secu.nl

Alle SecuCare informatie online

“SecuCare 
zorgconcept 

wérkt ”

Indien u dit wenst, kunnen wij ook 

montage bij uw klanten aanbieden. 

Hierdoor wordt ook de eindgebruiker 

Dit is een bewezen concept dat wérkt. 

Graag gaan wij met u in gesprek om het Graag gaan wij met u in gesprek om het 

concept in uw organisatie toe te passen.  concept in uw organisatie toe te passen.  

Neem contact op met Chris van Bruggen. Neem contact op met Chris van Bruggen. 
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Colofon

SecuCare biedt niet alleen zorg voor ouderen, maar ook de junioren komen 

aan bod. Wist u dat zich jaarlijks duizenden kinderen verwonden door on-

gelukken in huis? Denk aan beklemming, verstikking en elektrocutie.

Niet alleen in woningen, maar ook in zorgcentra, ziekenhuizen en andere openbare voorzieningen 

is de zorg voor de jongeren onder ons van levensbelang. Al is het maar om de kleinkinderen die bij 

oma op bezoek zijn te beschermen tegen ongelukken...

universele afsluiter, beveiligt alles 

wat open kan, fl exibel rubber, dus 

overal toepasbaar

hoekbeschermers beschermen uw 

kinderen tegen scherpe hoeken

schuifsluiting, beveiliging voor 

kastjes, voorkomt beknelling en 

openmaken

Voorkom ongelukken 
bij onze Junioren

Secu: 
Een bekende op het 
gebied van veiligheid

Het bedrijf achter SecuCare heet SecuProducts BV 

(Secu) en is gevestigd in Nieuw-Vennep (Haarlemmer-

meer). Het bedrijf bestaat al 26 jaar en heeft zijn 

sporen verdiend in de DHZ- en bouwbranche. Het 

levert een compleet pakket producten: van beveili-

ging, tot veiligheid en sinds drie jaar dus de Secu-

Care zorgproducten. 

Secu is vooral bekend van de SecuStrip anti inbraakstrip. Een 

innovatief product dat Secu zelf heeft uitgevonden en waarvan 

inmiddels meer dan 4,5 miljoen zijn verkocht. Naast de anti in-

braakstrip levert Secu een compleet programma oplossingen voor 

de gehele woning. Ook levert Secu allerlei veiligheidsproducten, 

zoals letselschade fi lm. De stap naar zorgproducten was daarom 

niet zo groot. 

“Als nieuwe leverancier in de markt voor zorgproducten moeten we 

extra ons best doen ons te onderscheiden”, aldus Chris van Bruggen, 

directeur marketing & sales van Secu. “Dat doen we met innovaties 

als de modulaire drempelhulp, een volledig eigen ontwikkeling”. 

Ook heeft Secu een een nieuwe kijk op zorgproducten. Van Bruggen 

hierover: “veel zorgproducten hebben een verouderd ontwerp en de 

verpakking is ondergeschikt. Vanuit onze DHZ visie zijn verpakkin-

gen juist heel belangrijk. De consument is kritischer dan ooit, zeker 

omdat men nu zelf voor hulpmiddelen moet betalen door het weg-

vallen van de WMO subsidies.” Een duidelijke, mooie verpakking 

onderstreept de waarde van het product. Dat geldt voor iedereen die 

het product uitpakt, echt niet alleen voor consumenten.

Maarten Wijninga is de research & development manager van 

Secu. “Wij hebben gemerkt dat producten in de zorgbranche vrij-

wel nooit onafhankelijk getest worden. Wij vinden dat vreemd: 

onze beveiligingsproducten worden al sinds jaar en dag onafhan-

kelijk getest voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In de zorg is 

testen nóg belangrijker. Voor ons is het daarom logisch dat we 

onze zorgproducten ook onafhankelijk laten testen. De wandbeu-

gel is door SKG getest op 150kg en de drempelhulp op 850kg/m2. 

Natuurlijk voldoen ze ook aan de medische richtlijnen NEN-EN 

12182 en de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG.”

SecuCare is een merk  van SecuProducts BV, producent van  een 

compleet pakket beveiligings- veiligheids en zorgproducten. 

• Totaal site voor alle producten op gebied van beveiliging, veilig-

heid en zorg

• Navigeren met computer, tablet of smartphone

• Zoeken en selecteren via snelzoeker en product vergelijker

• Biedt artikelgegevens, detailleringen, prijzen, fi lmpjes enz. 

Kijk op www.secu.nl 

Secu Online

SecuCare vergeet de kleintjes niet
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