
 

Kortenberg, 17 Oktober 2016 

Persbericht 

Belgisch bedrijf introduceert tablet voor senioren 

De Compaan is beschikbaar op de Belgische markt. De Compaan met bijhorende app is een tablet 

waarmee actieve senioren op een makkelijke manier de mogelijkheden van een gewone computer 

kunnen gebruiken: leuke spelletjes spelen & het geheugen trainen, eenvoudig berichten sturen met 

familie en vrienden, foto’s of video’s delen, internetten en een videogesprek aangaan met familie 

zijn voorbeelden van wat we de zilveren generatie te bieden hebben. Verder biedt de Compaan veel 

mogelijkheden voor zorgverleners en dienstenleveranciers.  

De Compaan is elegant en modern uitgevoerd in een lijst van duurzaam hout en staat stevig op tafel. 

Door het gebruik van grote knoppen en simpele navigatie kan iedereen met de Compaan overweg.  

Daarenboven levert de Compaan telefonische technische ondersteuning zodat kinderen en 

kleinkinderen niet meer hoeven tussen te komen in geval van problemen.

 

  



 

Actieve senioren kunnen spelletjes spelen, foto’s delen, berichten uitwisselen en een videogesprek 

voeren. Daarnaast geeft de tablet lokaal nieuws en kan de online agenda gebruikt worden. Ook 

handig: als er iemand iets stuurt naar de Compaan, wordt de gebruiker daar met een duidelijke 

melding op het scherm én een hoorbare toon op attent gemaakt. 

Naast communicatie met familie en vrienden, maakt de Compaan de zorgverlening makkelijker. Via 

het Compaan Portaal, een beveiligde website bereikbaar via smartphone, tablet en computer, kan de 

familie herinneringen voor medicijnen invoeren en wordt de familie gealarmeerd als de Compaan 

gebruiker niet reageert op een “goedemorgen” melding.  

De mensen achter Compaan België aan het woord: 

“Het is onze missie dat onze klanten zich betrokken blijven voelen en wegblijven van de idee er niet 

meer bij te horen. Dat maakt hun gevoel van eigenwaarde sterker en houdt hen weg van 

eenzaamheid”, aldus Erwin Roels, oprichter en eigenaar. 

“Computers, laptops en tablets die je standaard in de winkel 

koopt, zijn complex en niet makkelijk in gebruik. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat computerangst voor onze doelgroep de 

belangrijkste barrière blijft. Precies dat nemen we weg.” 

Ingrid Steeno, medeoprichter : “We bieden elke dag onbeperkt 

persoonlijke telefonische ondersteuning in geval van een 

probleem of een vraag. Daarnaast zorgen we ervoor dat familie vanop afstand op een eenvoudige 

manier de mogelijkheden van de tablet gepersonaliseerd kunnen aanpassen, berichten kunnen 

sturen en de agenda kunnen aanpassen.” 

De Compaan kan ook ingezet worden door professionele zorgverleners en dienstenleveranciers. Er is 

een toegankelijke dienst ontwikkeld waardoor Compaan gebruikers met een simpele druk op de 

knop contact kunnen opnemen met hun zorgverlener, boodschappendienst of zelfs klusjesman. 

De Compaan is reeds een gevestigde waarde met enkele duizenden klanten in Nederland. “Ook hier 

in België merken we dat onze tablet het maatje wordt in de huiskamer: we zien gebruikers opfleuren 

als ze een foto van hun kleinkinderen op de tablet binnen krijgen. Net wat wij willen!” gaat Ingrid 

verder. 

 

 

 

  

“we zorgen ervoor dat de 

zilveren generatie langer 

actief en onafhankelijk blijft. 

Dat doen we door de toegang 

tot de digitale wereld te 

vergemakkelijken.” 



 

Noot voor de redactie: 

De prijs voor de Compaan bedraagt € 329. Daarvoor wordt een in duurzaam hout uitgevoerde 

Compaan met geïntegreerde Samsung tablet geleverd. 

Voor alle software en bijhorende diensten betaalt u een jaarabonnement van € 14,95 per maand. 

Daarbij krijgt u ook toegang tot het Compaan Portaal voor twee gebruikers. 

Een onbeperkt familie-abonnement voor het Compaan Portaal kost € 9,95 per maand extra. 

Wat houdt de prijs precies in? 

• Met de houten lijst en alle nodige toelichtingen bedraagt de prijs van de Compaan €329,- 

• De toegang tot alle functies van de software, inclusief een onbeperkte technische 

ondersteuning en het gebruik van de software voor 2 familieleden bedraagt  €14,95 per 

maand 

• U hebt de mogelijkheid om dit abonnement uit te breiden naar meerdere gebruikers voor 

€2,50 pm per gebruiker; vanaf €9,95 pm geeft u een onbeperkt aantal familieleden toegang 

tot de centrale software. 

 

Wat krijg je voor het maandelijkse abonnement? 

• Beveiligde toegang tot de software waarmee u vanop afstand de tablet kan aansturen 

• Onbeperkt gebruik van het versturen van foto’s, het voeren van video gesprekken en het 

gebruik van de toepassingen die geïnstalleerd staan op de Compaan 

• Compaan zorgt voor een besloten omgeving zonder spam en virussen 

• Gratis updates en upgrades van de Compaan software, die u zelf ongestoord en ongemerkt 

kan installeren vanop afstand 

• Een privé emailadres dat uitsluitend voor geauthorizeerde familie of vrienden kan gebruikt 

worden 

• Onbeperkte technische ondersteuning, 365 dagen per jaar 

 

 

  



 

Toepassingen voor zorgverleners: 

• De ‘Goedemorgen’ app geeft dagelijks een seintje als oma of opa gezond is opgestaan 

• Via onze ‘Medicijnen’ app kan je vanop afstand een regelmatige herinnering inschakelen 

zodat de gebruiker tijdig medicatie neemt 

• Met de ‘Agenda’ plannen we afspraken met de huisarts, verpleegster, kinesist of andere 

zorgverlener in. 

• Uitgebreide toepassingen en metingen rond de gezondheid van de gebruiker vatten we 

online samen in een rapport dat de dokter later kan consulteren. Zo maken we vandaag voor 

COPD patiënten de link tussen de dagelijkse meting en de Compaan. 

• We breiden onze software uit met toepassingen voor de zorgsector en bouwen applicaties 

die het welzijn van de gebruiker verhoogt 

 

Voor meer informatie over de organisatie achter de Compaan: www.uwcompaan.be 

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Erwin Roels 

Telefoon:  078 48 51 81 

Mobiel:  0496 57 40 61 

Website www.uwcompaan.be 

e-mail:   Erwin.roels@uwcompaan.be of Ingrid.steeno@uwcompaan.be  

met de post: Peperstraat 16 

  3071 Kortenberg 

Uw Compaan België is de merknaam van Sire bvba 

Beeldmateriaal is beschikbaar via www.uwcompaan.be 


