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FACT SHEET

Unmatched ontwikkelt hardware- en softwareoplossingen, 
waaronder LynX®, voor de zorgsector. Ze zijn gevestigd in 
Beernem, maar verhuizen binnenkort naar Aalter.

LynX® is een zorgcommunicatieplatform dat alle systemen 
in een ziekenhuis of woonzorgcentrum met elkaar verbindt.

25-8 is een installatie- en servicebedrijf en integrator
van LynX® in zorginstellingen in de Benelux.

LynX® Lifeline is intelligente communicatie 
met licht, waardoor u de weg naar uw 
zorgbestemming sneller vindt.

LynX® First is de technologie waarmee een 
verpleegoproep wordt afgeleverd bij de 
dichtstbijzijnde beschikbare verpleegeenheid.



About LynX®

LynX® is een zorgcommunicatieplatform dat slim detecteert, logt, analyseert en communiceert tussen zorgkundigen 
en patiënten/residenten.

Corporate structure: Unmatched & 25-8

Telecom-IT groep is aan zijn 21ste levensjaar toe en is al 10 jaar actief in de Belgische healthcare sector. 
Daarbinnen zijn 2 verschillende entiteiten actief: Unmatched en 25-8. Unmatched is ontwikkelaar van LynX® 
producten. Dit zijn hard- en softwarecomponenten specifiek voor missiekritische communicatie. 25-8 staat in voor 
de complete integratie van zowel LynX® toepassingen als voor aanvullende ICT- en telefonievereisten. We hebben 
momenteel 30 ziekenhuizen als klant en een 400-tal andere zorginstellingen. Onze LynX® Connect oplossing staat 
24/7 ten dienste van ongeveer 14.000 verpleegkundigen en van nog veel meer patiënten en residenten.

De echte vraagstukken in healthcare 

Technologische innovatie kan in termen van potentiële bijdrage altijd gemeten worden aan de echte verzuchtingen 
van het Belgische en Europese zorglandschap. Onze Captains of Healthcare organisatie en onze samenwerking met 
organisaties die processen in ziekenhuizen en zorgcentra bestuderen, tonen enkele duidelijke optimalisatiepunten 
en onbeantwoorde maatschappelijke vraagstukken:

• De toename van de vergrijzing, de verouderende bevolking, een stijging van chronische ziektes en de nood
tot het verlagen van verblijfkosten in de zorg.

• Patiëntveiligheid en patiëntenbeleving.
• Efficiëntie in de zorg versus daling van de actieve bevolking en zorgpersoneel als knelpuntberoep.
• Lokalisatie (van patiënten, verpleging, objecten) en way-finding.
• Kwaliteit van de zorg, accreditatie en het meten ervan.
• Artificiële intelligentie op basis van big data en automatische acties:

» om mensenlevens te redden (vroege waarschuwing).
» manuele werklast te verlagen.
» in te grijpen zonder manuele actie van patiënt of resident.



Voordeel patiënten/residenten:

Licht als genezende omgeving:
Voor mensen die gebonden zijn aan een indoor omgeving, zoals ouderen of mensen met een psychische 
aandoening, kan het gebrek aan daglicht verregaande gevolgen hebben. Studies door onder andere Harvard 
toonden aan dat een gebrek aan daglicht de natuurlijke aanmaak van Melantonine, Cortisol en Serontonine ernstig 
verstoren. Daardoor kunnen een verstoord slaap-/waakritme, chronische vermoeidheid, hoofdpijn en depressie 
ontstaan. Deze kunnen op zich weer een zeker negatief effect hebben op genezing en revalidatieprocessen. 
Gelijktijdig weten we dat bepaalde kleuren van licht, gekoppeld met hun lichtintensiteit, positieve of net negatieve 
effecten hebben op mensen met verwardheid en dementie. In essentie komt het erop neer dat de lichtkleur en 
-intensiteit het daglicht moet nabootsen. Van een blauwe tint ’s morgens naar een oranje tint ’s avonds met een
maximale intensiteit rond het middaguur. Oranje tot rood licht, zwak oplichtend zal ervoor zorgen dat een verwarde
persoon minder geneigd is zijn kamer ’s nachts te verlaten waardoor er mogelijk (nog) geen fixatiebeleid nodig is.

Geruststelling:
Verlichting past zich aan volgens de huidige situatie. Een zorgoproep zal een rode terugmelding veroorzaken, 
groen betekent dat de verpleging onderweg is, zacht wit licht dient om de bedieningstoetsen terug te vinden in het 
donker … Alles staat in het kader van gemoedsrust. Eén van de hoogst scorende kritieken in zorginstellingen is de 
lange wachttijd tussen verpleegoproep en het uiteindelijk aankomen van de verpleging. Deze bedraagt gemiddeld 
5 minuten in ziekenhuizen, wat beter is dan het Europese gemiddelde, maar nog steeds lang aanvoelt. Als we de 
rode actietoets kunnen omzetten naar een zacht knipperend groen licht als teken van verpleging die onderweg is, 
wordt de onzekerheid weggenomen en wordt het wachten als veel korter ervaren. Dankzij de lokalisatietoevoeging 
weten wij de hulpbehoevende ook precies te vinden om sneller ter plaatse te kunnen zijn.

Voordeel voor de zorgkundigen:

Way-finding:
Dankzij de lichtlijnen kunnen we de zorg efficiënt naar de plaats van het gebeuren loodsen, denk maar aan een 
hartstilstand en bijhorend reanimatie-alarm. Het interne MUG team moet via de meest efficiënte en kortste weg 
naar de patiënt geleid worden. Enkele seconden winst kan het verschil betekenen tussen leven en dood. 

Kameridentificatie:
De status van een kamer (verzorging aan de gang, niet storen, kameroproep, bewoner uit bed, etc.) kan eenvoudig 
op ledlijnen in de gang gevisualiseerd worden. De gewone verlichting wordt niet verstoord en de ledverlichting 
wordt automatisch in intensiteit aangepast aan omgevingslicht, zodat de verpleging op een afstand meteen een 
indruk heeft van wat er gaande is op de eenheid. 

Lokalisatie in de verlichting:
Verpleging vindt elkaar, weet de patiënten en belangrijke instrumentaria te plaatsen op de eenheid. Het spaart 
bewezen stappen uit en verenigt bezoekende familie snel met de patiënt of resident.

LynX® Lifel ine

Concept

LynX® Lifeline betreft ledverlichting die in transitzones (gangen, etc.) en kamers van de zorginstelling geplaatst 
wordt, vergelijkbaar met gewone verlichting. Het unieke aan het concept is de individuele aanstuurmogelijkheid 
van elke ledlamp, zowel qua kleur als qua intensiteit. De verlichting wordt aangestuurd door manuele interventies 
of automatisch in functie van scenario’s of redeneringen gebaseerd op artificiële intelligentie. Deze commando’s 
komen draadloos aan via het WiFi-netwerk of via Bluetooth. In gangen worden ledlijnen gevormd zodat we met de 
verlichting looplijnen kunnen volgen (in functie van lokalisatie) en richtingen via licht kunnen aangeven. In kamers 
kan men met lijnen, verlichte druktoetsen of andere vormen van lichtbronnen aan de slag. Lokalisatie via uw 
lichtbronnen, noodverlichting en communicatie met licht zijn de extra meerwaardes die mogelijk worden dankzij 
LynX® Lifeline.



LynX® First

Concept
First staat voor eerst, of de kortste weg. Dankzij slimme knoppen en sensoren gedragen op het lichaam kunnen 
we de patiënt of resident precies lokaliseren. De slimme knoppen kunnen ook intrageren met hun omgeving of 
andere systemen. In zorgcentra is dat op zich voldoende om mensen gericht op te zoeken, objecten te vinden, 
of bij nood de dichtstbijzijnde verpleging aan te sturen naar de plaats van het gebeuren. In ziekenhuisprocessen 
wordt de patiënt eigenlijk vast verbonden aan zijn bed (bed x betekent patiënt x). Daardoor wordt het zinvol om 
het bed te gaan positioneren. Zichtbaar in de kamer heeft de gebruiker dus een remote unit, waarmee hij alarm 
slaat en de omgeving bedient. Of een draagbaar element zoals een polsband. Deze verbinden via Bluetooth op de 
kamerintelligentie en vereenzelvigen met de LynX® First knoppen in de kamer. De kamerintelligentie verbindt zich in 
het netwerk via ICT (kabel of WiFi), of 3G via gsm-operatoren.

Voordeel patiënten/residenten:
De patiënt/resident is mobiel in staat alarm te slaan of de omgeving te bedienen. Geen kabels of ingewikkelde 
bewerkingen nodig. Hij behoudt zijn persoonlijke spullen ongeacht een verplaatsing van de ene afdeling naar de 
andere, waardoor hygiënecomplexiteiten of het moeten aanleren van andere methodes om oproepen te plaatsen 
achterwege blijven. Doordat er sensoren voorzien zijn in het bed zelf, verhogen we ook de patiëntenveiligheid. 
We kunnen namelijk nagaan of de rem op staat, of het bed in voldoende lage positie staat, of de sideguards op 
staan… Zo worden potentiële rol- en valincidenten tot een minimum herleid.

Voordeel voor de zorgkundigen:
Naast het lokaliseren van de bewoner (of patiënt en diens bed), krijgen we gegevens van de kamer en het bed 
binnen die de efficiëntie van verpleging ten goede komen. Het is niet meer nodig om een nachtelijke inspectie in de 
kamers te organiseren. Beweging in de kamer, hartslag (via bed), of het bed beslapen is, of de rem op staat en zijn 
de hekken omhoog is allemaal zichtbaar op het dashboard. Bij het verplaatsen van de bewoner of patiënt wordt 
deze automatisch gedetecteerd op een andere eenheid en worden de verpleegkundigen van de nieuwe eenheid 
verwittigd bij alarm en niet langer de verpleging van de eenheid van herkomst. 

Voordeel voor de zorgorganisatie:
Naast de efficiënte inzet van verpleging kunnen nu ook opname- en ontslagprocessen geoptimaliseerd worden. Zijn 
er bedden of kamers vrij? Waar bevinden zich de vrije bedden en moeten die eerst nog gepoetst of opgemaakt 
worden? LynX® First is ook hoofdzakelijk draadloos en kan moeiteloos worden geïntegreerd met eerder gemaakte 
investeringen, zonder kap en breekwerk of overlast voor patiënten. 

Voordeel voor de zorgorganisatie:

De overstap van klassieke halogeen of tl naar LynX® Lifeline led:
Ledverlichting zorgt niet alleen voor een lagere energiefactuur, maar ook voor hogere klantentevredenheid en 
efficiënte inzet van personeel. Bij ernstige calamiteiten kan de way-finding net die cruciale seconden opleveren en 
mensenlevens redden. Elke knop van LynX® Lifeline heeft bovendien een set sensoren aan boord (temperatuur, 
vochtigheid, badge identificatie, geluidsdrukmeting, CO, etc.) waarbij processen bijgestuurd kunnen worden 
op basis van de verzamelde data. Door hoofdzakelijk draadloze technologie toe te passen kunnen steeds 
ergonomische optimalisaties gebeuren in functie van de veranderde zorgbehoefte. 



Ook wanneer iemand zou kiezen voor LynX® First kan de oplossing geïntegreerd worden in het procesbeheer van 
de instelling met de door de klant aangegeven partijen inzake meubilair, ICT-infrastructuur, etc.

Europese perspectieven 
België staat vooraan in de rij wat betreft healthcare en innovatie. Geïnspireerd door de medische en operationele 
tak van onze zorgsector, en na het bestendigen van het nationale succes, is het ons doel om LynX® te verheven tot 
een internationaal exportsucces. De lancering van de nieuwe LynX® telgen is daarom voorzien op het internationale 
EAHM congres, waarbij ziekenhuis CEO’s uit Europa geconfronteerd zullen worden met een unieke meerwaarde.

In de zorg werken mensen met een sterk empathisch vermogen, LynX® wil het eerste empathische 
technologiesysteem worden voor élke zorginstelling. 

Geheel van LynX® Connect

De LynX® Connect oplossing staat 24/7 ten dienste van ongeveer 14.000 verpleegkundigen (en dus een aanzienlijke 
hoeveelheid meer patiënten en residenten). Het leeuwendeel van deze verpleegkundigen gebruikt een toestel op 
WiFi, veelal smartphones, of een WiFi-toestel genre Spectralink of ASCOM, of DECT om alarmen te interpreteren en 
telefonisch te communiceren. Hierbij komt nog een nieuw communicatiemedium: LynX® Lifeline. Via ledverlichting 
worden patiënten, residenten en verpleging of begeleidend personeel op de hoogte gesteld van de huidige situatie. 

Onze platformen zijn vooral gekend door hun hoge mate van openheid en open standaard technologie keuzes, 
waardoor eerdere investeringen of samenwerking met andere leveranciers geïntegreerd kunnen worden.

De tweede nieuwe productinnovatie is hier een mooi voorbeeld van, LynX® First. Als onderdeel van LynX® Connect 
kan een klant op vandaag al kiezen om intelligente draadloze toetsen in een kamer te plaatsen, of bij zich als 
patiënt of een andere hulpbehoevende te dragen. Door de realiteit te bekijken en door samen met de klant de 
ziekenhuisprocessen te bestuderen, blijkt dat patiënten eigenlijk verbonden zijn met hun bed, en dat we naast 
patiënten en verpleging beter ook de bedden kunnen lokaliseren. 



LynX® Lifeline

LynX® Lifeline is a state-of-the-art light management system and focuses on 
regulating artificial lighting in various applications. LynX® Lifeline can scale  
from a single stand-alone site to a building-wide network of devices related  
to lighting control. These devices may include sensors, light control switches, 
and signals from other systems (such as fire alarm and nurse call systems).  
All monitored from one single user interface.



LynX® Lifeline Features
Intelligent lighting

One single user interface

Easy installation

Wireless & Software-based lighting control

Versatile setup

Flexible configuration

Individually LED or a combined LED line

Integrated sensors

Part of the LynX® alarm setup

Cooperation with existing lighting

Hospital corridor lighting conform

DALI compliant

Self-testing sytem

Automated reporting

LynX® EcoSystem

The LynX® Lifeline is part of the LynX® EcoSystem,  
a communication/alarm server and the central 
connection in a healthcare communication infra-
structure. The extensive flexibility of the LynX® 
EcoSystem setup ensures a tailor-made solution 
and seamless integration into any infrastructure. 
LynX® manages and unites many input and output  
alarming systems in a single software interface pro-
viding a convenient technical overview.

LynX® Lifeline

LynX® Lifeline integrates both LynX® own lighting 
modules as existing lighting fixtures into the LynX® 
EcoSystem to incorporate communication between 
various system inputs and outputs related to light 
control. This offers better LED lighting, automated 
control, and data-enabled analytics.

As the central unit of an intelligent lighting system,  
LynX® Lifeline controls lights so these can be  
automatically  turned on/off or dimmed at set times 
or under set conditions via a server. LynX® Lifeline 
provides individual and group controls, offering 
different lighting strategies and new functions via 
intelligence.

Intelligent lighting

LynX® Lifeline is a next-generation intelligent lighting 
system having various lighting distribution options 
tailored to any lighting control requirement. From a 
basic setup to dim the lights, to a complex architecture  
where lights interact with sensors and other devices  
offering wayfinding, security management, alerts and 
info streaming.

• Accommodating
LynX® lifeline can be programmed to group and sche-
dule lights to be turned on/off or dimmed to 
create  a more comfortable environment (Mood 
lighting). With this functionality, the user can set various 
on/off times and intensities in different areas.

For example, a hospital department has a light schedule 
based on the time of the day (day vs night) and type of 
area (corridor vs nurse station).
During the day, all the lights are turned on at full 
blast. However, during nighttime, the lights in the 
corridors are dimmed, and blue light exposure is  
reduced to allow the patient a good night’s rest while 
the lights at the nursing station are still fully turned on.



• Dynamic
LynX® Lifeline contains pre-composed lighting sequen-
ces allowing to build scenarios in which light control 
supports hospital staff to deliver the highest quality of 
care. These scenarios contain a description of how the 
lights should behave depending on the incoming signal 
data to start an alarm in the LynX® Server. 

The dynamic sequences can vary in:
• the number of LEDs (individual or grouped)
• the color (any RGB color or bright white)
• the direction (all at once, left to right, circulating, etc.)
• the speed of the sequence
• the number of repetition (once or multiple times)

The following example illustrates how dynamic lighting 
supports communication when a patient in need of help 
calls a nurse.

1. A patient in need of help pushes the nurse call but-
ton. This signal is sent to the LynX® Server, which will
start an alarm. Based on the information of the signal,
LynX® Lifeline switches on the correct LED lights above
the door of the patient’s room in a red color, which
represents the need of a nurse. This visual aid helps the
nurse to locate the room faster.

2. The moment a nurse comes by to help the patient,
the nurse call alarm will be deactivated. This signal gets
sent to the LynX® Server, and as a result, LynX® Lifeline
will switch the red color to green, indicating the patient
is receiving help. When the nurse is finished, the status
of the room changes back to neutral, and the LED
lights return to the same color as the other lights in the
corridor.

         Accomodating lights: daytime vs night time

1. Red light: patient is asking for assistance

2. Green light: patient is receiving help



Reanimation alarm
In case a reanimation alarm is activated, the corridor 
lights light up in a blue wave sequence towards the res-
pective patient’s room (next to other alert signals). This 
way, the hospital staff immediately sees to which room 
they have to go, decreasing their response time.

Turning the lights on/off automatically
Some rooms, such as toilets, bathrooms, storage spaces, 
etc. only need to be illuminated when someone is inside 
the room. As soon as the built-in sensor detects move-
ment, the light will be turned on. When the sensor has 
not detected any movement for a set time, the light will 
be switched off again.

• Interactive
The LynX® Lifeline modules have built-in sensors al-
lowing interaction with a variety of different systems, 
such as the LynX® Server, the LynX® alarm devices, and 
third-party devices. In this way, the LynX® Lifeline modu-
les are not only applied as output devices, but they can 
also pick up movements and send signals to the LynX® 
Server to be processed. This aspect creates a multi- 
functional system in which lighting is not only used to 
illuminate an area but also to distribute information.

The following use cases describe how dynamic colored 
LED sequences can contribute to wayfinding, next to an 
example of how the built-in sensor in a LynX® Lifeline 
module can control the light.

Evacuation route
When a fire is detected, the corridor lights light up in 
a green wave sequence towards the nearest exit. This 
path of green lights helps to inform people about the 
critical conditions in the building and lets them follow  
the evacuation route easily.

Route indication to patient in case of reanimation alarm -  
the arrows mark the direction of the light sequence.

   Turning on the light automatically when entering a room

Route indication to nearest exit in case of evacuation -  
the arrows mark the direction of the light sequence.



Versatile setup

From a single space to multiple facilities, the LynX® Life- 
line flexible and scalable solutions are available for all  
building sizes. Next to entire new setups with only  
the LynX® Lifeline modules participating, LynX® Lifeline 
also seamlessly integrates into existing structures with 
third-party lighting fixtures including the DALI standard.

The advantage of the LynX® Lifeline modules is their 
flexibility of how each LED can be controlled individually 
but also as a group in one LED line. Every module inclu-
des a one-meter strip of LEDs to be easily managed. 
In turn, these modules can also be controlled separa-
tely, in a group or as a group inside another group, for 
example, room 264, corridor B6 or wing B (containing 
corridors B1-8).

A single user interface

The LynX® Lifeline Dashboard supports all the features 
and functions of LynX® Lifeline in one single user interfa-
ce. This application provides an overview of the site with 
the installed modules, together with their current state 
and performance. In other words, all the active lighting 
sequences displaying on the modules for the entire site 
can be monitored at a glance enabling total visibility of 
all the systems instantly.

The LynX® Lifeline Dashboard also functions as a control 
panel in which modules and groups can be defined, next 
to designing and scheduling lighting sequences. Along-
side the configuration, it is also possible to manually 
override any ongoing sequence when necessary.

Self-testing & Reporting

Self-tests are scheduled on regular intervals in the LynX® 
Lifeline Server for modules with an integrated battery 
(optional feature). When appropriate, the module swit-
ches to battery mode and tests the performance. Next, a 
report is generated containing the battery statistics, the 
individual lifetime, and a to-be-replaced advice for the 
battery.

LynX® Lifeline smart button

The LynX® Lifeline smart button is a cutting-edge form 
of an alarm, communication, and an NFC based access 
control system, all in one. Using various technologies 
(Wi-Fi,  Bluetooth, and NFC) in combination with built-
in sensors, a small speaker and 12 power LED lights, the 
purpose and usage of this button is versatile. From a 
basic alarm button to a resourceful device analyzing its 
environment while allowing access to caring staff using 
their smartphone as an access key.

LynX® Lifeline luminaires

The LynX® Lifeline modules are integrated LED fixtures 
suited to excellent performance for controls and dim-
ming. Controlling of the luminaires is software-based 
through a high consistency wireless technology provi-
ding a tailored lighting solution. 

The LynX® Lifeline luminaires range consists of a door  
indicator and two types of lighting strips.



LynX® First

LynX® First is a brand-new, comprehensive concept in the healthcare sector to mo-
nitor patients dynamically throughout their stay in a medical facility. LynX® First lo-
cates each patient through a combination of wireless technologies. Based on the 
whereabouts of a patient, it is possible to alert the nearest qualified medical staff.

In combination with the connected bed, it is also possible to monitor each room 
on a central dashboard in the user interface. At a glance, medical staff can notice 
unsafe situations. Thanks to its primarily wireless setup, LynX® First can be easily in-
tegrated alongside previously made investments.



Localization

In a care home, patients can be located thanks to the 
LynX® Personal alarm modules (bracelet and necklace) 
or other Bluetooth sensors they wear on their body. In a 
hospital, however, most processes are based on the pa-
tient’s bed, making it useful to locate the beds through 
the bed connection box. 
The connected bed, and therefore the patient can be 
equipped with a LynX® Remote to raise an alarm when 
necessary and also to control electrical equipment in his 
room.
Every LynX® alarm device connects to the LynX® Server 
over Bluetooth or WiFi:

Adequate

When the patient pushes an alarm button, this signal is 
picked up by LynX® First and based on the patient’s loca-
tion, the nearest medical staff will be alerted. Secondly, 
when the patient is in his room, he will be able to control, 
for example, the lights from the LynX® Remote.

Efficient

LynX® First reduces the workload of the medical staff 
and increases their efficiency at the same time. Night in-
spections of patients are no longer necessary through 
our technology. Movement in the room, the patient’s 
heartbeat, whether the bed is occupied and the protec-
tive fences are up or not, etc. can all be monitored from 
the central dashboard in the user interface. Furthermore, 
when moving the patient from one department to ano-
ther one, this patient is automatically detected. When 
the patient needs help, the staff of the current depart-
ment will be notified and no longer the people working 
in the previous department.

Economical

Next to increasing the efficiency of the medical staff, also 
the administrative processes can be optimized. LynX® 
First not only follows patients but also provide an over-
view of available beds, rooms, etc. next to whether these 
beds need to be cleaned or not.

Apart from its medical and administrative deployment, 
LynX® First is also economical in its setup. Because it is 
mainly a wireless structure, LynX® First can easily integra-
te into any existing infrastructure and process manage-
ment.

Unmatched
Innovatiecentrum Grote Beer
Sint-Jorisstraat 96 • B-8730 Beernem
www.unmatched.eu

E   info@unmatched.eu
T   +32 50 50 80 80

A patient enters the emergency 
department with a severe pro-
blem and is placed in a bed.

The patient has been taken to the radiology 
department and pushes his LynX® Remote. 
The medical staff working in this department 
will receive a notification.

The patient has been put in a room for 
further care. With the LynX® Remote, he 
can control the lights and call nurses 
working in this department.




