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Agenda

• Voorstelronde

• Uitleg project Slim Langer Thuis

• Interactief gedeelte

• Presentatie Detron

• Vragen

• Campagne opplussen bestaande woningvoorraad 



Even voorstellen

• HW wonen

• Detron

• Zorgwaard

• Wie bent u?



Domotica

• domotica is huisautomatisering en dit komt 
ook tot uiting in de definitie: 'De integratie van 
technologie en diensten ten behoeve van een 

betere kwaliteit van wonen en leven.'



Toepassingen

• domotica is huisautomatisering en dit komt 
ook tot uiting in de definitie: 'De integratie van 
technologie en diensten ten behoeve van een 

betere kwaliteit van wonen en leven.'



Waarom?

HW wonen is op zoek naar een antwoord op de 
vraag:

De huurder zo lang mogelijk te ondersteunen bij 
hun behoefte om op hun eigen plek te blijven 
wonen óók als de leeftijd toeneemt en er wellicht 
gezondheidsklachten ontstaan.

Zorgwaard is op zoek naar een antwoord op de 
vraag:

Onze cliënten zo lang mogelijk ondersteunen bij 
hun behoefte om op hun eigen plek te blijven 
wonen en zo optimaal mogelijk hun eigen kracht 
(waarde!) te kunnen gebruiken ondanks de 
gezondheidsklachten.



Voorbereidingen

• Samenwerking tussen HW wonen en 
Zorgwaard

• Oriëntatie op mogelijkheden met verschillende 
leveranciers.

• Keuze voor 1 platform

• Keuze voor 1 leverancier



Conclusie

Alles kan maar…. niets in 1 systeem….ontbreken 
van landelijk platform

Beeldvorming is (en wordt) gevoed…Ehealth is 
toekomst….maar…

Veel projecten gestart met subsidie (business case 
ontbreekt)

Gezamenlijk platform EUROCOM met hun 

CQ-netlive cloud oplossing:

biedt zowel HW wonen, Zorgwaard (én andere 
zorg- en welzijnsorganisaties) als huurder/cliënt 

een uniek platform met veel mogelijkheden!



Keuze Detron

Gezamenlijke aanpak vraagt brede 
ondersteuning zowel op ICT-gebied als op 
elektronica/domotica-gebied

Wens om te innoveren en gezamenlijk te komen 
tot oplossingen

Wil om samen te werken met lokale en/of 
huidige leveranciers

Nauwe samenwerking met Eurocom



Wensenlijst

Proof of concept opgesteld, wat willen we bereiken? 

- Bewoner/cliënt ontzorgd!

- Persoonsalarmering (voor zowel intra- als extramurale 
alarmering)

- Concept inclusief Huisdomotica (zonwering sturing, lichtsturing)

- Deurontsluiting (o.b.v. Nemef Radaris Evolution) en…

- Sturing van domotica op 1één tablet dient mogelijk te zijn

- Face to Face verbinding (o.b.v. Skype) 

- Koppelingen moeten (op termijn mogelijk zijn) met bijvoorbeeld 
cliëntportaal of het (zorg)dossier

- Wijkverpleging krijgt toegang via smartphone met app

- Totale concept gebaseerd op Eurocom platform



Samengevat

• Pilot project starten in Strijen 

• Renovatieplannen; duurzaamheidsproject waarin 
domotica meegenomen wordt (win-win)

• Kern, bewoners (doorlopend) ervaring laten opdoen 
met een menukeuzelijst!

• Eindevaluatie en Business Case

• Onderzoek naar mogelijkheden voor aansluiten 
alarmeringen  op stichting personen alarmering 
Hoeksche Waard (SPHW)

• Samenwerkingspartners betrekken (Welzijn, gemeente, 
CZ zorgverzekeringen andere zorgaanbieders)

• Hoeksche Waard breed?



Het Menu

Basis- en toegangspakket

Intercompakket centraal

Intercompakket woning

Zorgpakket

Domotica en Veiligheid



Waar staan we nu?

Keuze materialen gemaakt

Bewoners geselecteerd en geïnformeerd

Stakeholders genodigd

Installatie en start oktober

Website www.slimlangerthuis.nl   

Ervaringen opdoen

: = x
Delen is 

vermenigvuldigen



Uw bijdrage…?

Inventarisatie van uw wensen uw ideeën.

Kennis vermenigvuldigen is kennis delen!



Presentatie Detron

• Detron presenteert de mogelijkheden en 
middellen.



Uitleg campagne
opplussen

www.sohw.org

http://www.sohw.org/


Vervolg en afronding

Uitnodiging januari 2018!


