Van halsalarm tot knuffelrobot:

De toekomst is thuis
Nederland verandert. Het aantal senioren groeit en hun behoefte aan zorg neemt toe. Die zorg
krijgen ze steeds vaker aan huis geleverd. Dat vraagt nogal wat van zorginstellingen,
woningcorporaties en gemeenten. Zorgdomotica ondersteunt hen daarbij. Die domotica moet
functioneel, flexibel en gebruikersvriendelijk zijn. De markt vraagt om schaalbare oplossingen:
ondersteuning op maat, in de zorginstelling, in huis en binnenkort zelfs in de wijk. Van een bewezen
oplossing naar een vernieuwend aanbod; de toekomst is thuis.
In de zorginstelling
Medio 2014 opende de locatie Davidshof van Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort na
een ingrijpende renovatie de deuren. Het Gasthuis koos voor een domotica-oplossing om met een
beperkte bezetting betrouwbare en hoogwaardige zorg te kunnen verlenen. Het systeem
CareConnect biedt tal van mogelijkheden, variërend van deur-videosystemen tot alarmering en
koppeling met brand- en beveiligingssystemen. Een dashboard-applicatie met real-time
stuurinformatie maakt inzichtelijk aan welke zorg behoefte is en hoe die optimaal ingepland kan
worden. “Er is veel mogelijk, maar je kunt zelf kiezen welke mogelijkheden je implementeert”, zegt
accountmanager Utiliteit Erik Fisscher van Croonwolterendros. “Die keuzevrijheid is belangrijk
voor zorginstellingen. Het Gasthuis heeft onderzocht aan welke functionaliteiten het echt behoefte
heeft en koos voor een basisuitvoering: in de cliëntkamers is een interface geïnstalleerd voor de
communicatie tussen cliënten en zorgprofessionals. Ook is er een trekkoord voor alarmmeldingen in
de badkamers, zijn er hals- en deuralarmen, bewegingsmelders en een voordeurvergrendeling. Als
de zorgzwaarte toeneemt of het Gasthuis ook zorg aan huis gaat verlenen, dan kunnen extra
functionaliteiten alsnog worden toegevoegd. En als het alleen gaat om 'dagelijkse' zaken, zoals het
inlezen van een extra bewegingsmelder of halsalarm, dan kan iedere zorgmedewerker dat doen. Het
Gasthuis hoeft dan geen beroep te doen op de technische dienst of op ons.”
Open en gebruiksvriendelijk
Naast flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid zijn openheid en merkonafhankelijkheid belangrijk
voor zorginstellingen, merkt Fisscher: “Zorginstellingen willen hun bestaande systemen kunnen
koppelen aan de domotica en ook nieuwe oplossingen kunnen toevoegen.” Dat geldt bijvoorbeeld
voor de stichting ZorgAccent, vertelt teamleider I&A Vincent Grote Beverborg. “ZorgAccent biedt
wijkverpleging en woonzorg. We hebben voor onze 26 woonzorglocaties een te grote diversiteit aan
domoticasystemen en -leveranciers. Die willen we graag oversluiten op een uniform, open platform
om onze dienstverlening op een hoger plan te brengen.” De wens van de cliënt is daarbij leidend.
“Als basis bieden we halsdrukzenders en spreek-luisterverbindingen. Zodra de cliënt behoefte heeft
aan extra voorzieningen, zoals een uit-bed-sensor of een camerasysteem, willen we die kunnen
aanbieden.” ZorgAccent heeft gekozen voor CareConnect. In 2016 worden de eerste vier locaties
aangesloten, vanaf 2017 volgen de overige locaties. “Voor ons is cruciaal dat medewerkers zelf veel
kunnen regelen. Met dit systeem kunnen alle collega's, niet alleen de wizzkids, in vijf minuten een
sensor aansluiten. Ze hoeven geen beroep te doen op de leveranciers. Dat betekent dat je
dienstverlening veel sneller en dus veiliger wordt, en dat is in het belang van onze cliënten.”
Bescherming privacy
Ook privacy is belangrijk. Intelligente vloeren zoals 'Floor In Motion' van Tarkett kunnen die
borgen. ZorgAccent overweegt deze vloeren toe te passen, DSV Verzorgd Leven in Katwijk heeft

inmiddels de knoop doorgehakt. Erik Fisscher: “Bij 'Floor In Motion' wordt onder een PVC-vloer
een folielaag met sensoren aangebracht, ook in de badkamer. Deze sensoren signaleren de activiteit
van een cliënt, bijvoorbeeld wanneer die 's nachts naar het toilet moet. Door de sensoren te
koppelen aan verlichting kan de cliënt de weg naar de badkamer makkelijk vinden. De sensoren zijn
bovendien verbonden met een webinterface. Die kent de normale patronen van cliënten. Gebeurt er
iets wat strijdig is met het bewonersprofiel? Gaat een cliënt bijvoorbeeld ineens veel vaker naar het
toilet dan voorheen? Dan moet de zorgverlener misschien even opletten of er iets aan de hand is.
Omgekeerd gaan niet alle alarmbellen rinkelen als iemand 's nachts veel rondloopt wanneer dat past
bij zijn gewone patroon. De vloer 'meldt' ook of iemand valt of de deur uitgaat.” Een van de
voordelen van dit systeem is dat er geen camera's nodig zijn om incidenten vast te leggen: de
privacy van de patiënt of cliënt wordt zoveel mogelijk beschermd en gerespecteerd. Ook dat is
belangrijk voor zorginstellingen en hun cliënten. Zorgverleners krijgen een melding en kunnen even
contact leggen met de cliënt. Is het nodig, dan gaat de zorgverlener langs.
Buiten de zorginstelling
Het is een mooi voorbeeld van hoe technologie de zorg kan ondersteunen met respect voor de
cliënt. Dat hoeft niet alleen intramuraal, het kan ook buiten de muren van de zorginstelling. Zo start
binnenkort een pilot waarbij woningen in de wijk rondom een zorginstelling uitgerust worden met
passieve en actieve alarmeringssystemen. “We plaatsen sensors in de woningen en installeren een
spreek-luisterverbinding met de zorgcentrale”, zegt Fisscher. “De zorgverlener kan snel contact
opnemen met de cliënt en is er in een wip, mocht dat noodzakelijk zijn. Voor mensen die graag
thuis willen blijven wonen is dat ideaal: ze voelen zich beschermd zonder dat ze hun
zelfstandigheid moeten opgeven.”
De toekomst is thuis
'Toekomst Thuis' is een initiatief van kennis- en netwerkorganisatie Platform 31. 'Toekomst Thuis'
richt zich op woningcorporaties die hun woningbestand renoveren. Croonwolterendros is hier ook
bij betrokken. Fisscher: “Dat zijn vaak ingrijpende trajecten, waarbij woningen toekomstbestendig
gemaakt moeten worden. Op zo'n moment denk je na over waar je bewoners nu én over een aantal
jaren behoefte aan zullen hebben. Dan kom je in feite tot dezelfde conclusie als bij zorginstellingen:
mensen blijven steeds langer in hun eigen huis wonen en hebben meer zorg nodig van hoge
kwaliteit. Dat vraagt slimme oplossingen: met behulp van domotica kunnen mantelzorgers en
zorgaanbieders de bewoners veel beter begeleiden bij het zelfstandig wonen.”
Bewegingsdetectie, geluidssignalering, een videosysteem, verlichting met bewegingssensoren, een
afstandsbediening voor zonwering, lampen, deuren en gordijnen, een buurtportal voor onderlinge
communicatie: het is allemaal al beschikbaar op de markt. Domotica kan bijdragen aan de
veiligheid, het comfort en de communicatie of ondersteuning bieden bij dagelijkse handelingen. Zo
kan een app de familie toegang geven tot de woning, is beeldbellen via de televisie mogelijk en kan
de huisarts op afstand een consult verlenen.
'Toekomst Thuis' richt zich niet alleen op ondersteuning. De ambitie is om woningen tijdens de
renovatie meteen energieneutraal te maken. “Daarvoor hebben we het 'Nul op de Meter'-concept
ontwikkeld”, vertelt Fisscher. “Als je beide concepten tegelijk implementeert, kun je de stijging van
de kosten door de zorgdomotica grotendeels compenseren met de daling van de energiekosten. Zo
woont de cliënt mooier, comfortabeler en beter zonder dat de kosten sterk stijgen.”
Dáár is de robot
Blijft het daarbij? “Nee”, is de overtuiging van Erik Fisscher. “We denken dat robots in de zorg niet
lang meer op zich zullen laten wachten. Daarmee bedoelen we niet dat een robot in de plaats komt
van de verpleging, verzorging of familie. Wel denken we dat een robot taken kan overnemen, zodat

mensen hun tijd en aandacht aan de cliënt zelf kunnen geven. Een robot kan een senior bijvoorbeeld
helpen op tijd zijn medicijnen in te nemen of de verlichting inschakelen.” Maar het kan ook verder
gaan. Zo is er voor demente senioren een knuffelrobot ontwikkeld in de vorm van een zeehondje.
De zeehondrobot reageert op de stem en aanraking van senioren, die het op hun beurt heel prettig
blijken te vinden om met de zeehond te knuffelen. Dat maakt hen minder angstig en rustiger. In
verpleeghuizen zijn hier inmiddels goede ervaringen mee opgedaan.
Een ander voorbeeld zijn gym-robots. “Als robots gymnastiek-oefeningen doen met bewoners in
verpleeghuizen, dan blijken de bewoners enthousiaster mee te doen dan wanneer een mens de
lessen geeft. Misschien generen mensen zich minder snel tegenover een robot.”
Naast geavanceerde robots voor zorginstellingen zijn er ook simpele robots voor thuis. “Een robot
met wielen en een camera kan de familie bijvoorbeeld helpen om regelmatig een kijkje te nemen in
het huis. Deze robots kunnen ook noodsituaties signaleren, bijvoorbeeld als een oudere is gevallen.”
Ook dergelijke robots kunnen worden aangesloten op CareConnect.
Zorgdomotica ook in de wijk?
Het is goed om voorbereid te zijn op de toekomst. Een toekomst, waarin we veel vaker dan nu met
dementie geconfronteerd zullen worden. “Onderzoekers verwachten dat over vijftien jaar 400.000
demente mensen in Nederland thuis zullen wonen. De samenleving is daar nog niet op ingesteld,
maar moet er nu wel serieus mee aan de slag. 2030 is echt niet meer zo ver weg”, zegt Fisscher. Hij
richt zijn oproep niet alleen tot zorgaanbieders en woningcorporaties, maar ook tot gemeenten en
hulpdiensten. “Ga je een wijk herinrichten waar veel senioren wonen? Kijk dan eens hoe je
technologie kunt inzetten bij het levensloopbestendig maken van de hele wijk. Waarom zou je
bijvoorbeeld geen sensors in lantaarnpalen plaatsen en die koppelen aan een rollator of de
schoenzolen van een demente oudere? Dan kun je, zonder iemand te stigmatiseren, registreren of
deze persoon gaat dwalen. Dat kan voor familie heel geruststellend zijn en tegelijkertijd voorkomen
dat hulpdiensten voor niets uitrukken.” Fisscher is erover in gesprek met een grote gemeente in de
Randstad. “Technisch kan er ongelofelijk veel, maar het moet wel functioneel zijn. De behoefte van
de cliënt staat voorop, de techniek is ondersteunend.” Hij besluit: “Blijf nadenken. We mogen ons
niet laten verrassen door de toekomst, maar moeten er vorm aan geven. Dat is een kwestie van
verantwoordelijkheid nemen. Dat doen wij als leverancier samen met zorginstellingen,
woningcorporaties en gemeenten.”

