Wat is assistieve
technologie?
Assistieve technologie biedt praktische
hulpmiddelen voor alledaagse activiteiten aan
personen met specifieke beperkingen.
Assistieve technologie ondersteunt mensen door
middel van:
• de zorg voor hun naasten, zoals hulp bij het
douchen, aankleden en eten
• veiliger en gemakkelijker mobiliteit
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• het openen van jampotten en het openen dichtdraaien van kranen
• het computergebruik te vereenvoudigen en
schermen beter leesbaar te maken

Queensland Health

• individuele bescherming met alarminstallaties
in woningen
• veel betere toegang tot recreatieve bezigheden
• en nog talloze andere ideeën.
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Dutch

LifeTec Queensland is een toonaangevende
informatiebron en gespecialiseerde
raadgever op het gebied van assistieve
technologie, om mensen te helpen met een
betere kwaliteit van hun bestaan en met het
behouden van hun onafhankelijkheid.

Visie
Mensen kiezen de meest aangewezen assistieve
technologie om onafhankelijk te kunnen leven en
de kwaliteit van hun bestaan te verbeteren.

Informatie
In de showroom van LifeTec in Newmarket zijn meer dan
1.500 artikelen uitgestald, toegankelijk voor het publiek,
6 dagen per week. Het nieuwe centrum in Townsville,
gevestigd in het populaire Domain Central complex, is
open op werkdagen en biedt meer dan 500 artikelen.
Bel LifeTec op 1300 885 886 voor telefonische informatie,
6 dagen per week. Wij beantwoorden uw vragen, bieden
verschillende mogelijkheden, en sturen u informatie per
e-mail, per fax of per brief.
U kunt de volledige database van LifeTec met meer
dan 6.000 oplossingen voor assistieve technologie gratis
bekijken op onze website, 24 uur per dag, 7 dagen per
week. Professionele werkers in de gezondheidszorg
kunnen zich ook abonneren op LifeTec.info: een meer
gedetailleerde database met meerdere mogelijkheden.

Consultatie*
LifeTec geeft advies aan de gemeenschap, aan
gezondheidswerkers en aan organisaties.
Onze gezondheidswerkers bieden individuele oplossingen
op het gebied van mobiliteit, computertoegankelijkheid,
communicatie, persoonlijke verzorging, recreatie,
aanpassingen in huis en andere aspecten van het
dagelijkse leven.
Consultatie kan plaatsvinden in één van onze centra of
elders in Queensland in het kader van onze regionale
service. Neem contact met ons op voor het maken van een
afspraak of om te vragen naar ons volgende bezoek aan uw
streek.
*Voor sommige diensten gelden bepaalde criteria. Ook
kunnen u voor sommige consultaties kosten in rekening
worden gebracht. Neem contact met ons op om de voor
u beschikbare mogelijkheden te bespreken.

Educatie
LifeTec organiseert lezingen, bezichtigingen en
praktische demonstraties op het gebied van assistieve
technologie voor groepen uit de gemeenschap, en
tentoonstellingen door heel Queensland. LifeTec
verzorgt geregeld presentaties voor scholen, gezonde
ouderengroepen, ondernemingen, en TAFEen universiteitsstudenten.
Ook verzorgen wij praktische en interactieve,
professionele ontwikkelingswerkgroepen.
Bekijk onze huidige kalender voor presentaties en
werkgroepen op onze website: www.lifetec.org.au.

