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TEAMGESPREK  

TOEZICHTHOUDENDE  DOMOTICA 

 

Het gebruik van toezichthoudende domotica biedt veel voordelen, maar kan ook 
juridische of ethische vragen oproepen. Het is goed om het daar in je team over te  
hebben. Onderstaande stellingen kun je daarbij gebruiken. Met welke van 
onderstaande uitspraken ben je het (het meest) eens? 

 

1. Normaal 

Nu cliënten met een gps-tracker naar buiten kunnen, gaan we bijna nooit meer mee. Als je er 
op die manier naar kijkt, is de gps-tracker een verarming van de zorg. 
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Nu cliënten met een gps-tracker naar buiten kunnen, kunnen ze veel meer hun eigen gang 
gaan en ontmoeten ze weer dorpsgenoten. Hun leven wordt weer wat ‘normaler’. 
 

2. Privacy 

Fijn dat we uitluisterapparatuur hebben. We doen nu geen kamers meer op slot. De cliënt 
heeft meer vrijheid. 
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Camera’s en uitluisterapparatuur zijn een inbreuk op de privacy. Big brother is watching you. 
 

3. Vrijheid 

De vrijheid van de ene cliënt gaat ten koste van die van de andere cliënt. Nu onze cliënten 
meer vrijheid hebben, vallen ze ook andere cliënten (van andere huisjes) lastig. 
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We streven naar een woonomgeving die zo normaal mogelijk is. Door camera’s en gps-
trackers krijgen we dat ook echt voor elkaar. Mensen hebben veel meer bewegingsvrijheid. 
 

4. Toestemming 

Het is bij onze cliënten lastig te checken of ze toestemming geven voor het gebruik van 
domotica. Daarom heb ik er moeite mee. Ze worden toch steeds in de gaten gehouden. 
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Als ik zie hoe mijn cliënten genieten van de grotere vrijheid, dan vraag ik me niet meer af of 
ze wel beseffen waar ze toestemming voor geven. Dat ze dit graag willen, is zo klaar als een 
klontje. 
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5. Familie 

Met familie kunnen we goede afspraken maken over de inzet van domotica. Deze afspraken 
leggen we vast in het zorgleefplan en evalueren we regelmatig. 
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Familie legt veel nadruk op veiligheid. Ze willen bijvoorbeeld cameratoezicht als wij dat niet 
nodig vinden en op pad met een gps-tracker zien zij niet zitten. Het is lastig tot goede 
afspraken te komen. 
 

6. Overzicht 

Wij werken meer met camera-toezicht en uitluisterapparatuur en minder met mensen. Ik voel 
me steeds meer een bewaker en mis de echte zorg. 
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Nu we werken met toezichthoudende domotica kan ik cliënten rustig helpen. Als er iets aan 
de hand is met een andere cliënt, dan krijg ik een signaal. Voorheen had ik veel minder het 
overzicht. 
 

7. Risico's 

We zijn doorgeslagen in het streven naar veiligheid. Bij ons hebben nu alle cliënten een 
bewegingsmelder. Ook zij die nooit uit bed komen. 
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Wij durven weloverwogen risico's te nemen. Ondanks de vrees dat ook hier de televisie een 
keer op de stoep staat na een incident, lukt het ons toch de cliënten de vrijheid te geven waar 
ze behoefte aan hebben. 
 

8. Zorgleefplan 

Het zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel bij het gebruiken van toezichthoudende 
domotica. We leggen er de afspraken in vast en evalueren of we er gebruik van blijven 
maken. 
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Het zorgleefplan kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het gebruiken van toezichthoudende 
domotica. Voor het maken van afspraken over en het evalueren van de domotica. Daar 
gebruiken we het zorgleefplan echter niet voor. 
 

Wat is toezichthoudende domotica? 

Toezichthoudende domotica is technologie die wordt ingezet met als doel het bewaken en 
beveiligen van cliënten. Denk bijvoorbeeld aan deuren met een sensor die automatisch 
dichtvallen of opengaan; uitluistersystemen om te controleren of alles goed gaat. Maar ook 
belmatten, bewegingsmelders, gps-trackers en camerabewaking.    


