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DE TOEKOMST IS NU!

In deze rubriek gaan we in op technologieën die zowel voor het onderwijs als
de gezondheidszorg van waarde kunnen zijn. We laten voorbeelden zien van
de toepassing, bekijken de ervaringen in het gebruik en gaan in op mogelijke
toekomstige inzet. In deze editie aandacht voor domotica.

RELEVANTE LINKS
• zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/ehealth/
domotica-zorg-op-afstand
• zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/
vernieuwend-zorgen/Whitepaper-Leefstijlmonitoring.pdf
• domoticawonenzorg.nl/
• hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/medicijndispensers

Domotica
Wat is het?

Hoe wordt het ingezet in de zorg?

Het woord domotica is een samentrekking
van domus (woning) en telematica (uit
wisselen van gegevens). In de praktijk
wordt domotica vaak ingezet als woning
automatiseringssysteem, waarbij allerhande
taken in een woning geautomatiseerd
worden. Doordat de diverse onderdelen van
het systeem met elkaar in verbinding staan,
kan het systeem ‘slim’ omgaan met veran
deringen in de woning. Bovendien is het
systeem vaak op afstand te bedienen.
Domotica wordt ingezet gericht op veiligheid, communicatie en het verhogen van
comfort en gemak van een bewoner.
Daarmee kan het een bijdrage leveren aan
het langer zelfstandig thuis blijven wonen.

De inzet van domoticatoepassingen in de zorg is niet nieuw. Al geruime
tijd worden domoticasystemen geplaatst in bijvoorbeeld verzorgings
huizen. Denk hierbij aan het automatisch sluiten van de gordijnen,
lampen die zich aanpassen aan de tijd van de dag, automatische
temperatuurregeling en een slimme speaker die informatie kan geven
aan een bewoner. Ook een valalarm, waarmee een val van een bewoner
geregistreerd kan worden, kun je onder domotica scharen. Leefstijl
monitoring, waarbij het leefpatroon van een bewoner gevolgd wordt, is
ook een vorm van domotica. Op het gebied van communicatie zijn er
allerhande toepassingen die vaak gekoppeld zijn aan zorg op afstand.
Denk daarbij aan het communiceren via een videoverbinding tussen een
zorgverlener en bewoners. Een steeds meer voorkomende toepassing
is de automatische medicijndispenser waarmee automatisch de juiste
hoeveelheid medicijnen uitgegeven kan worden.

Hoe wordt het ingezet in het onderwijs?
Aangezien domotica zich richt op het automatiseren van een omgeving,
ontstaan er ook kansen voor het onderwijs. Die omgeving hoeft immers
niet per se een woning te zijn, dit kan ook een klaslokaal zijn. In wat
recentere gebouwen zijn allerlei domoticatoepassingen geïntegreerd.
Denk daarbij aan het automatische temperatuurregelingssysteem,
automatische zonneschermen of adaptieve verlichting. Daarnaast is
domotica in het zorgonderwijs vaak een belangrijk onderwerp in het
bekend en vertrouwd raken met het werken met technologie.

Wat zijn de ervaringen?
Domotica wordt steeds breder en op
grotere schaal ingezet. Waar domotica
systemen in het verleden vaak aangeschaft
en beheerd werden door de instelling
komen er nu steeds meer toepassingen
op de markt die de gebruiker zelf kan
aanschaffen en inzetten. Bovendien is het
gebruiksgemak toegenomen, onder meer
door de bredere beschikbaarheid van
draadloos internet.
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