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Mixed reality als toegevoegde 
waarde voor veiligheidsopleiders
FireWare en Velicus werken samen aan innovatieve oefenoplossingen

De oorsprong van FireWare bevindt zich in de 
theaterwereld. Een wereld van intermenselijk 
contact. En daar geloven we heilig in. Maar 
ook wij zijn niet blind en zien dat de wereld 
van virtual reality, mixed reality en augmented 
reality niet meer uit onze huidige samenleving 
weg te denken is. 

Al deze technieken bieden tal van mooie 
mogelijkheden. Wat als we nu de wereld 
van theater en beleving met deze nieuwe 
technieken zouden gaan combineren? Dan 
kunnen er écht fraaie dingen ontstaan! Deze 
gedachte is de oorsprong van de nieuwe 
samenwerking tussen FireWare en Velicus. 
Velicus heeft enorm veel kennis van de virtuele 
wereld en mixed reality. FireWare heeft zijn 
sporen verdiend in het ontwikkelen van 
fysieke simulatieoplossingen die alle zintuigen 
aanspreken. Een gouden combinatie!

Om de samenwerking tussen Velicus en 
FireWare te vieren is er samengewerkt aan een 
gratis table top oplossing die te gebruiken is 
in combinatie met de HoloLens. De FireWare 
Safety Library is door Velicus zo aangepast 
dat deze geschikt is om in mixed reality toe te 
passen. Dat geeft de instructeur toegang tot 
ruim 2.500 afbeeldingen om unieke scenario’s 
mee te ontwikkelen. Hoe gaaf is dat?

De virtuele en de werkelijke 
wereld gecombineerd

De eerste (gratis) resultaten 
van deze gave samenwerking! 

Denk bij mixed reality niet aan VR en AR, denk 
een stap verder. mixed meality plaatst virtuele 
objecten in de echte wereld. En jij kunt daar 
met je eigen handen mee interacteren. Je hebt 
alleen een bril, de Microsoft HoloLens 2, op je 
hoofd. De mogelijkheden van deze manier van 
werken zijn eindeloos! 

Mixed reality, wat is dat?
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Velicus heeft een heel gave mixed reality 
oplossing voor reanimatieonderwijs. FireWare 
heeft een ruime ervaring in het verkopen en 
het service verlenen aan oefenmaterialen. Een 
gouden combi! FireWare heeft dan ook de 
verschillende oefenoplossingen van Velicus 
toegevoegd aan het productassortiment. 

Al inzetbaar voor 
reanimatieonderwijs 

Benieuwd wat mixed reality voor jouw cursus 
kan betekenen? Dat gesprek gaan we graag 
met je aan! Neem vooral contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden. Wil je ervaren 
hoe mixed reality werkt? In het testcentrum 
van FireWare staat een complete opstelling 
klaar om mee te experimenteren. Je bent van 
harte welkom in Wieringerwerf! 

Ook de FireWare Apollo LED Oefenblussers 
worden nu zo ingezet dat je met een échte 
oefenblusser in een mixed reality wereld kunt 
blussen. Eerst heel veel tijd kwijt zijn om de 
controllers te leren kennen is passé. En wat als 
de FireWare Interactive Incident Trainer (F.I.T.T.) 
samen gaat werken met de applicaties van 
Velicus? Dan zijn de mogelijkheden eindeloos! 
Allemaal oplossingen die nu getest worden én 
binnenkort op de markt komen. 

Mixed reality zelf ervaren? 

Dit is nog maar het begin 



Bezoek www.FireWare.nl voor nog 
meer simulatie inspiratie en gratis 

toegang tot de Simulation Academy!

FireWare

De Stek 5 

1771 SP Wieringerwerf

+31(0) 88 252 6000www.FireWare.nl

- Verkoop & verhuur van oefenmaterialen - 
- Simulator ontwerp & constructie -

- Interactieve roadshows - 
- Didactische escape rooms & games -

- Ensceneringstrainingen - 

LinkedIn.com/company/FireWare-BV

Twitter.com/FireWarebv

Instagram.com/FireWare_nl

Youtube.com/FireWare

Facebook.com/FireWareBV

Vimeo.com/FireWare


