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Eén van de doelen van de hervormingen in de langdurige zorg is om mensen langer 
zelfredzaam en zelfstandig thuis te laten wonen. De verpleeg- en verzorgingshuizen 
zoals wij die van vroeger kennen, zijn vandaag de dag voornamelijk bedoeld voor mensen 
die intensieve 24-uurs zorg nodig hebben. We moeten het tegenwoordig doen met 
minder handen aan het bed, terwijl de zorgzwaarte is toegenomen. Technologie kan 
hierin een ondersteunende rol vervullen. Vilans deed onderzoek naar de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de nieuwe generatie zorgdomotica voor de nachtzorg. Ook 
onderzochten we welke factoren van belang zijn voor een succesvolle implementatie.

Traditionele zorgdomotica: veel (valse) meldingen
Zorgorganisaties passen  technologie al tientallen jaren toe om de nachtzorg te 
ondersteunen.  We noemen dergelijke technologie ook wel toezichthoudende domotica of 
zorgdomotica. Medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg passen zorgdomotica 
veelvuldig toe, met als doel om de kwaliteit en continuïteit van zorg voor cliënten 
(vanaf hier ook bewoners genoemd) te waarborgen. Zorgdomotica voor de nachtzorg is 
onder te verdelen in akoestische, sensorische en videobewaking. Bij een gemiddelde 
nachtzorgcentrale in de gehandicaptenzorg met oudere zorgdomotica komen 
tienduizenden meldingen per nacht binnen. Het nachtpersoneel moet deze allemaal 
bekijken en beluisteren, terwijl er maar een paar honderd meldingen hoeven te worden 
opgevolgd.

Nieuwe generatie zorgdomotica: veel potentie 
De afgelopen jaren is ‘intelligentie’ toegevoegd aan de systemen, waarmee je meldingen 
en alarmen kunt interpreteren en filteren. Deze nieuwe generatie domotica heeft de 
potentie om de werkdruk van nachtzorgmedewerkers te verminderen en om de privacy 
en veiligheid van bewoners te vergroten. Dankzij nieuwe generaties domotica is het 
niet meer nodig om nachtelijke rondes te lopen en uit de Vilans-onderzoeken binnen 
de ouderenzorg (dementiezorg) en gehandicaptenzorg blijkt dat de nieuwe generaties 
akoestische, sensorische en videobewaking het aantal loze meldingen flink kunnen 
reduceren. 

Ouderenzorg voorop bij implementatie nieuwe generatie domotica
Er blijken verschillen te bestaan tussen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. 
In de ouderenzorg implementeren medewerkers nieuwe generaties sensorische en 
videobewaking al veelvuldig, terwijl de gehandicaptenzorg deze stap grotendeels 
nog moet zetten. Dit kan te wijten zijn aan de diversiteit van de doelgroep in de 
gehandicaptenzorg, het grote aantal bewoners, maar ook aan de cultuur en de 
geschiedenis. De (verstandelijk) gehandicaptenzorg maakt al decennia lang gebruik van 
akoestische bewaking en nachtcentralisten zijn hier inmiddels bedreven experts in. In 
de ouderenzorg werd al geruime tijd actieve en passieve alarmering toegepast op basis 
van sensoren. Hierdoor is de stap naar sensoren die kunnen interpreteren en filteren, 
oftewel slimmere sensoroplossingen, kleiner dan in de gehandicaptenzorg.

Draagvlak bij medewerkers, familie en bewoners essentieel
Ons onderzoek laat verder zien dat het essentieel is om in ieder implementatietraject 
gebruik te maken van training en coaching. Hiermee creëer je draagvlak onder 
medewerkers, familie en bewoners. Het is belangrijk dat een deel van de medewerkers, 
ook wel super users genoemd, experts worden in het gebruik van zorgdomotica. 
Super users kunnen andere medewerkers trainen en coachen. Ook is het belangrijk 

Samenvatting
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om de tijd te nemen voor de implementatie van nieuwe zorgdomotica. Denk aan een 
implementatietraject van zeker een aantal maanden. Hierin wordt in het klein gestart 
met een paar systemen, waarna er na verloop van tijd en bij toenemende acceptatie door 
zorgmedewerkers opgeschaald kan worden. Wij adviseren dan ook om eerst pilots te 
draaien en context-specifieke behoeften en belemmeringen goed in kaart te brengen, 
voordat volledige implementatie plaatsvindt. 

Maatwerk nodig voor effectieve inzet
Zorgdomotica is zo effectief als de zwakste schakel. Dat kan de netwerkinfrastructuur 
zijn als er een matige Wi-Fi-dekking is, de eindgebruiker wanneer er weinig draagvlak 
is, en ook de omgeving en de mogelijkheden van de techniek zelf zijn van invloed op de 
effectiviteit van het systeem. Zorgdomotica in de nachtzorg is maatwerk. Per bewoner 
moet men bekijken hoe en in hoeverre deze persoon zelf kan alarmeren en of toezicht 
nodig is. Graag sluiten wij aan bij de uitspraak van één van de deelnemende zorgaanbieders 
aan het Vilans-onderzoek: ‘Standaard staat alles uit’ - een belangrijk uitgangspunt voor 
maatwerk.

Vilans is hét kenniscentrum voor de 
langdurende zorg. Vilans inspireert 
en ondersteunt professionals en 
ontwikkelt praktische kennis die de 
zorg verbetert.
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De nieuwe generaties domotica hebben het in zich om de werkdruk van 
nachtzorgmedewerkers te reduceren en om de privacy en veiligheid van bewoners 
te vergroten. Met deze white paper willen we zorgaanbieders inzicht geven in de 
mogelijkheden die zorgdomotica biedt voor de nachtzorg. Deze white paper begint met 
een overzicht van de verschillende typen en generaties zorgdomotica, die medewerkers 
in de nachtzorg al toepassen en zouden kunnen toepassen. Vervolgens delen we de 
ervaringen in de (verstandelijk) gehandicaptenzorg en ouderenzorg met de nieuwe 
generaties akoestische, sensorische en videobewaking. Ervaringen die we verzamelden 
tijdens implementatie- en evaluatieonderzoeken in 2014 en 2015, onder andere bij 
zorgorganisaties Dignis Lentis, Coloriet, Prisma en ZONL. Daarnaast putten we uit de 
groepsgesprekken en interviews, gehouden met zorgorganisaties ’s Heeren Loo en Siza. 
Ook bij Prisma en ZONL verzamelden we op die manier aanvullende inzichten over de 
huidige stand van zaken, de voor- en nadelen per technologie en droomscenario’s voor 
toezichthoudende domotica. Bij de onderzoeken waren verschillende belanghebbenden 
betrokken, waaronder medewerkers van de nachtzorg, huisvesting en ICT, alsook 
cliëntenraden en het management. Aan het eind van deze white paper geven we een 
aantal tips voor de implementatie van nieuwe zorgdomotica. 

Inleiding

Domotica is een samentrekking van domus (huis) en tica, wat afkomstig is van 
informatica, telematica & robotica (Smart Homes, 2015).
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De Van Dale (2011) definieert domotica als ‘een verzamelnaam voor slimme elektronische 
voorzieningen in woonhuizen die het wooncomfort, de veiligheid enzovoort vergroten’. De 
term is in 1984 opgeschreven door de Franse journalist Bruno de Latour (Gratton, 2013). 
Hij noemde het ook wel ‘maison intelligente’, ofwel ‘slimme woning’. Als domotica wordt 
toegepast in de zorg spreken we tegenwoordig over zorgdomotica (van Hoof & Wouters, 
2012). De bekendste vorm van domotica is de alarmknop die een persoon bij zich draagt 
en waarmee hij in geval van nood een hulpverlener of mantelzorger kan alarmeren 
(Hilbers-Modderman & de Bruijn, 2013).

In de intramurale gehandicaptenzorg en ouderenzorg vindt 24-uurs zorg plaats. Er wordt 
ook tijdens de nacht zorg gedragen voor bewoners, om zo de kwaliteit en continuïteit van 
de zorg te waarborgen. Tijdens de nacht kunnen zich situaties voordoen, waarbij direct 
ingrijpen noodzakelijk is. Denk aan valincidenten, agressie, epileptische aanvallen, angst 
en paniekaanvallen. 

Er zijn in het verleden verschillende technologische innovaties ontwikkeld en toegepast 
die het nachtzorgpersoneel kunnen ondersteunen bij hun taken. Deze technologische 
innovaties noemen we toezichthoudende domotica. In eerste instantie had dit als doel 
om volledig toezicht te kunnen houden; medewerkers konden de bewoner 24 uur per 
dag ‘monitoren’. Een andere doelstelling is de mogelijke arbeidsbesparing die de zorg 
met dergelijke domotica kan bereiken. In de zorg verwacht men zowel op zorgkosten 
te besparen, als dreigende tekorten (mede veroorzaakt door de toenemende zorgvraag) 
in verzorgend personeel op te vangen. In zorginstellingen kunnen zorgverleners 
bijvoorbeeld minder ronden lopen. Dit kan de nachtrust van bewoners bevorderen, omdat 
zij niet meer worden gestoord. Daarnaast kan toezichthoudende domotica eventueel 
fysieke vrijheidsbeperkingen, zoals bedhekken, terugdringen (Depla et al., 2010). Als 
toezichthoudende domotica bij mensen thuis wordt geïnstalleerd, kan deze technologie 
ervoor zorgen dat mensen zorg op afstand krijgen en mogelijk langer thuis kunnen blijven 
wonen.

Wat is toezichthoudende 
domotica? 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van 
Rijn schreef De Kamer een brief over de kwaliteit in verzorgings- en 
verpleeghuizen (12 juni 2014) over een noodzaak tot verbetering. Ook 
constateert hij het volgende: ‘De technologische innovaties in de 
verzorgings- en verpleeghuizen, die een impuls kunnen geven aan de 
kwaliteit en veiligheid van zorg, komen te weinig van de grond.’.
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De verschillende vormen van 
domotica in de nachtzorg 

Toezichthoudende domotica is onder te verdelen in akoestische, sensorische en 
videobewaking. Binnen de eerste generaties toezichthoudende domotica werd er 
voornamelijk een beroep gedaan op de menselijke capaciteiten voor geluid-, sensor- 
en beeldinterpretatie. Terwijl de latere generaties steeds meer taken overnemen van 
de mens door intelligentie in te bouwen in de techniek.1 Recente ontwikkelingen zijn 
de ‘intelligente’ systemen, die pas een alarm geven als de interpreterende software 
concludeert dat er mogelijk sprake is van een situatie die om acute hulpverlening vraagt. 
Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg passen vrijwel altijd een combinatie toe van 
akoestische, sensorische en videobewaking, inclusief periferie zoals bedmatten en actieve 
zorgoproep. In de ouderenzorg (dementiezorg) past men vooral sensorische bewaking 
toe, naast actieve bewaking. In tabel 1 worden de verschillende technieken schematisch 
weergegeven. 

Akoestische bewaking
Sinds de jaren ’90 wordt in de gehandicaptenzorg voor het monitoren van bewoners 
gedurende de nacht voornamelijk akoestische bewaking toegepast, inclusief 
randapparatuur/periferie (onder andere bedmatten en deurcontacten). Akoestische 
bewaking, ofwel monitoren op basis van audio, is onder te verdelen in drie generaties: 
akoestische bewaking generatie 1 (AB1); AB2 en AB3 (Walhain, 2014). 

De eerste generatie akoestische bewaking (AB1) maakt gebruik van detectie van 
geluidsintensiteit in decibel (dB) en kan u het best vergelijken met een babyfoon. Als er 
een bepaalde geluidsintensiteit wordt overschreden, wordt er een melding gemaakt. 

Uit meerdere onderzoekstrajecten van Vilans blijkt dat er in de gehandicaptenzorg 
gemiddeld 15 akoestische meldingen per bewoner per nacht binnenkomen. 
Op rustige momenten tijdens de nacht komen er ongeveer 7 meldingen 
per minuut binnen en tijdens de drukste periodes ongeveer 50 per minuut. 
Nachtcentralisten verdelen het aantal meldingen onderling en zijn in staat om 
– afhankelijk van het moment en de persoon – tussen de 20 en 30 meldingen 
per minuut te behandelen. Van de 15.000 meldingen komen er ongeveer 250 
HITS binnen, dat zijn meldingen die opvolging vereisen.

Tabel 1: Functionaliteiten van drie generaties akoestische, sensorische en videobewaking 

1 In Hilbers-Modderman en de Bruijn (2013) en Mortenson, Sixsmith en Woolrych (2013), worden ook drie generaties van 
toezichthoudende domotica onderscheiden. Hierbij refereert de eerste generatie naar actieve alarmering door de cliënt met 
een alarmknop. De tweede generatie naar passieve alarmering met behulp van sensoren, en de derde generatie naar het 
gebruik van algoritmen voor interpretatie en identificatie van afwijkende activiteiten. In deze white paper maken we aanvullend 
onderscheid tussen akoestische, sensorische en videobewaking. We bedoelen met de eerste generatie toezichthoudende 
domotica, dat de systemen geen data interpreteren, maar dat de toezichthouder de interpretatie (en filtering) van meldingen 
in zijn geheel moet doen.

Akoestisch (AB) Sensorisch (SB) Video (VB)
1e generatie Geluidsdrempel (DB) Beweging Beeld
2e generatie Geluidsdrempel + tijd Beweging + richting Beeld + beweging/

geluidsdrempel
3e generatie Geluidsdrempel + 

tijd + herkenning & 
lerend

Beweging + richting + 
patroon

Beeld + beweging/
geluidsdrempel + 
patroon
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Figuur 1: Twee voorbeelden van software die gebruikt wordt voor het monitoren van bewoners (Links: ANC 
7000 van De Heer Medicom (2015) – Rechts: Uni-control 2.0 van CLB (2015))3

Aan de hand van de signaaldetectietheorie (Swets, Tanner & Birdsall, 1961) kan 
gecategoriseerd worden wat voor type meldingen binnen komen. Een ‘HIT’ betekent 
dat er een melding is en dat er daadwerkelijk wat aan de hand is. Een ‘FALSE ALARM’ 
betekent dat er een melding is, maar dat er niets aan de hand is. Een dergelijke melding 
kan ook beschreven worden als een ‘loze melding’. Een ‘MISS’ impliceert dat er geen 
melding is, maar dat er wel wat aan de hand is. Een ‘CORRECT REJECTION’ betekent dat 
er geen melding is en dat er ook niets aan de hand is. 

De tweede generatie akoestische bewaking (AB2) maakt gebruik van detectie van 
geluidsintensiteit en tijdsduur. Het alarm wordt geactiveerd als het volume gedurende 
een aangewezen periode een vooraf bepaald niveau overschrijdt. Hiermee kunnen relatief 
korte, luide geluidsfragmenten worden gefilterd, bijvoorbeeld een korte kuch. 
 
De derde generatie akoestische bewaking (AB3) analyseert het geluid en kan verschillende 
geluidskarakteristieken onderscheiden. In potentie kan AB3 het geluid van regen en 
onweer filteren, zodat deze geluiden niet binnenkomen als melding. Andere geluiden 
als agressie of het klappen van een deur kan het herkennen en doorgeven als ‘Alarm’.2  
AB3 maakt gebruik van een database met referentiegeluiden, maar vereist ook dat 
zorgpersoneel geluiden van specifieke bewoners (bijvoorbeeld een bepaald soort snurk, 
dat kan wijzen op een aankomend insult) labelt of annoteert. In potentie zou AB3 meer 
dan 50 procent van de ongewenste loze meldingen moeten kunnen reduceren. Verder 
kan je bij AB3 de functionaliteit ‘terug praten per bewoner of ruimte’ in- of uitschakelen. 
Ook faciliteert AB3 een opnamefunctie voor het terugluisteren van geluiden waardoor het 
alarm is afgegaan. 

De geluiden die via akoestische bewaking binnenkomen bij de nachtzorgcentrale worden 
via software op een computerscherm in een lijst weergegeven. Het scherm geeft de tijd 
aan van de melding, het type melding, de urgentie van de melding, maar toont onder 
andere ook informatie over de bewoner (zie figuur 1). Het is aan het nachtzorgpersoneel 
om de meldingen te bekijken, te beluisteren en om, indien nodig, opvolging te initiëren. 
De software – ook wel meldbank genoemd - biedt verder de mogelijkheid om een spreek-
luisterverbinding op te zetten en om videobeelden te bekijken als er camera’s zijn 
geïnstalleerd en ingezet. 

In figuur 1 geven we twee voorbeelden van software voor het monitoren van bewoners.

2 Het Nederlandse bedrijf Sound Intelligence heeft de AB3 software ontwikkeld.
3 Er zijn meerdere aanbieders van monitor software, bijvoorbeeld ook Sonevo Bewoner PC software van Hertek.
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Sensorische Bewaking
De eerste generatie sensorische bewaking (SB1) bestaat uit bewegingssensoren. Een 
bewegingssensor wordt ook wel een PIR-sensor genoemd (Passive Infrared Sensor). 
Deze detecteert een verschil in infraroodlicht dat vrijkomt van een warmtebron, zoals die 
van een mens als deze beweegt. Dergelijke sensoren zijn gekoppeld aan een unit van een 
verpleegoproepsysteem. Dit systeem kan een detectie doorsturen naar bijvoorbeeld een 
DECT (Digitally Enhanced Cordless Telecommunications)-telefoon, waarop de meldingen 
binnenkomen. Per bewoner wordt – indien nodig – een sensor geplaatst. Voornamelijk 
naast het bed of bij de deur, zodat het verlaten van het bed of de kamer gedetecteerd 
kan worden. Iedere verandering van infraroodlicht wordt doorgestuurd als melding, 
waaronder ook een (warme) deken van een bewoner die van het bed afglijdt en voor de 
sensor belandt. 

Binnen de intramurale zorg voor mensen met dementie maakt men voornamelijk gebruik 
van sensorische bewaking (SB1), inclusief een oproepsysteem met het bekende trekkoord. 
In tegenstelling tot de gehandicaptenzorg wordt er in de ouderenzorg vrijwel niet gewerkt 
met een nachtcentrale, maar komen de meldingen direct op een DECT-telefoon binnen 
bij de aanwezige nachtzorg.

De tweede generatie sensorische bewaking (SB2) bestaat uit een cluster van 
infraroodmelders, waaronder ‘narrow field’ (klein bereik) PIRs. Hiervan kun je er 
bijvoorbeeld drie plaatsen bij het bed; een boven het bed en aan beide kanten van het 
bed een. Dankzij een dergelijke plaatsing van sensoren is SB2 in staat om een melding 
te genereren als iemand bijvoorbeeld in of uit bed gaat, of als deze rechtop gaat zitten 
in bed. De activering van een melding in de tijd representeert de bewegingsrichting van 
de persoon. Een SB2-cluster kan ook een in- en uitkamermelding genereren door een 
sensor voor en achter de deur te plaatsen.

De derde generatie sensorische bewaking (SB3) is een systeem, bestaande uit een 
netwerk van bewegingssensoren, die op basis van softwareverwerking in staat zijn continue 
te presenteren wat de status van een bewoner is. Bijvoorbeeld, op bed, lopend door de 
kamer, liggend op de grond na een val, naar het toilet of zich buiten de kamer bevinden. 
SB3 bestaat net als SB2 uit een cluster van sensoren, maar het systeem analyseert en 
detecteert ook bepaalde patronen. Op basis van de begeleidings- of zorgbehoefte van een 
bewoner kan het systeem zo ingesteld (profiel) worden dat bepaalde gebeurtenissen leiden 
tot een alarm. Op het moment dat er sprake is van een profieloverschrijding (bijvoorbeeld 
meer dan tien minuten inactiviteit in de badkamer), maakt het systeem een melding op een 
tablet en/of smartphone van de zorgmedewerker. Als er ook camera’s aan zijn gekoppeld, 
geeft het systeem het beeld weer van het moment dat het profiel werd overschreden. 
De verschillende typen situaties waarbij een alarm wordt gegenereerd, kunnen worden 
geprioriteerd op volgorde waarop deze op het overzicht binnenkomen. Daarnaast zijn de 
systemen vaak dusdanig in te stellen dat binnen bepaalde tijdsbestekken geen alarm 
wordt gegenereerd bij profieloverschrijding. Bijvoorbeeld overdag wanneer de bewoner 
gewoonlijk niet in bed ligt. 

Over het algemeen zijn sensorische bewakingssystemen relatief eenvoudig te plaatsen 
en aan te passen aan de (veranderende) situatie bij een bewoner. Wel moet je er rekening 
mee houden dat de software opnieuw moet worden ingesteld na het verplaatsen van 
bijvoorbeeld een bed binnen het vertrek. 

Figuur 2 geeft een voorbeeld van een SB3 systeem, namelijk het UAS- systeem dat staat voor 
Unattended Autonomous Surveillance (van Hoof & Kort, 2008; www.domoticawonenzorg.
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nl, 2015). Dit systeem is specifiek ontwikkeld om mogelijk onveilige situaties te detecteren 
bij mensen met vormen van dementie (onder andere MCI, Alzheimer).

Figuur 2: Voorbeeld van sensorische bewaking derde generatie, het Unattended Autonomous Surveillance 
(UAS) systeem van Ascom/Dutch Domotics (2015)4

4 SB3 systeem is ook ontwikkeld voor de thuissituatie van alleenwonende mensen met beginnende dementie. 
5 Een voorbeeld van een Nederlandse ontwikkelaar van slimme videobewaking is SmarterVision uit Assen.

Videobewaking
De eerste generatie videobewaking (VB1) maakt gebruik van camera’s om personen 
visueel te kunnen monitoren. De videobeelden komen binnen op een beeldscherm bij 
de nachtzorgcentrale en nachtzorgcentralisten kunnen live het gedrag en de beweging 
van bewoners bekijken. Camera’s worden onder andere geplaatst met zicht op het bed 
en/of in de gangen buiten de slaapkamers. Dergelijke bewaking is tijdsintensief en vergt 
aandacht en continue monitoring door de nachtzorgmedewerker. 

De tweede generatie videobewaking (VB2) koppelt videobewaking aan bijvoorbeeld 
bewegingsdetectie door middel van een PIR (SB), of aan akoestische bewaking (AB). 
Zij genereert alleen videobeelden als ze beweging (verschil in infraroodlicht) of geluid 
detecteert. De beelden worden doorgestuurd naar een interface, zoals de software voor 
monitoring, beschreven in het stuk over AB3. Doordat er alleen alarmen en beelden worden 
gegenereerd als er een vooraf gestelde drempelwaarde wordt overschreden (akoestisch 
of sensorisch), vergroot deze generatie de privacy van bewoners in vergelijking met VB1. 

De derde generatie videobewaking (VB3) begon met het slim monitoren van 
verkeersituaties en het beveiligen van publieke ruimtes en wordt tegenwoordig ook 
toegepast binnen de zorg.5 Figuur 3 geeft twee voorbeelden van VB3-hardware. VB3 
maakt gebruik van videobeelden waarbij bepaalde visuele drempelwaarden (dus niet 
alleen sensorisch en akoestisch) moeten worden overschreden. Via software kunnen 
bijvoorbeeld de contouren van het bed of de deur worden aangegeven, zodat het systeem 
weet wanneer iemand het bed of de kamer verlaat. Dit houdt in dat een alarm kan worden 
gegenereerd wanneer de helft van een bewegend object (persoon) wordt gedetecteerd 
buiten een bepaald grensgebied, bijvoorbeeld het bed (zie figuur 4). Deze detectie geeft 
geen ongewenste melding als een persoon zijn been of arm uit het bed steekt, maar geeft 
alleen een melding als de persoon ook daadwerkelijk uit bed gaat en de drempelwaarde 
overschrijdt. Dit verbetert de betrouwbaarheid van de meldingen genereert minder valse 
meldingen. 
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Figuur 3: Voorbeelden van VB3-hardware A) Slimme Optische Sensor, OpenXS, Avics (2015) B) Secnurse, 
Optex (2015)

Figuur 4: Verificatie van de alarmmelding beelden bij verschillende typen mogelijke VB3 alarmmeldingen 
(Namen, L., 2015)

VB3 geeft bij een alarm de melding, inclusief het soort alarm (bijvoorbeeld uit bed of 
toiletbezoek), door aan een handset, smartphone of meldbank. De medewerker ziet met 
dit systeem bij iedere melding een beeldfragment van het moment waarop het alarm 
werd veroorzaakt, om vast te stellen wat de situatie inhoudt. Deze alarmsituatie is 
geanonimiseerd (zie figuur 4). Dit houdt in dat het bewegende gedeelte van het beeld 
wordt ‘gemaskeerd’, ofwel ingekleurd, zodat deze onherkenbaar wordt en de privacy 
geborgd blijft. Sommige systemen kunnen ook extra delen van het beeld maskeren, zoals 
het bed. De rest van de ruimte is volledig zichtbaar, zodat de zorgmedewerker een juiste 
conclusie kan trekken uit het beeld. Een voorbeeld van een VB3-systeem is de Slimme 
Optische Sensor (SOS). De analyse en interpretatie van de camerabeelden vindt plaats op 
het systeem zelf (decentraal). Er is dan ook een microcomputer aanwezig in de SOS. Bij de 
VB3 van CLB wordt, in tegenstelling tot de SOS, het camerabeeld centraal geanalyseerd 
en geïnterpreteerd op een server en worden ‘normale’ camera’s (VB1) gebruikt voor de 
opnames. Na analyse en interpretatie wordt, net als bij de SOS, een melding doorgestuurd 
naar een smartphone of meldbank en ziet de nachtcentralist een gemaskeerd beeld. 
Zowel de SOS als VB3 van CLB zijn vormen van derde generatie videobewaking, specifiek 
voor de zorg ontwikkeld op basis van pilots in de langdurende zorg. Er worden echter ook 
videobewakingssystemen met beeldinterpretatie in de zorg aangeboden die niet specifiek 
voor zorgtoepassingen zijn ontwikkeld. 

Onrust op bed

Kamer betreden

Kamer verlatenVallen

Betreden toiletVerlaten toilet

A B
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Van december 2014 tot december 2015 heeft Vilans de inzet van verschillende systemen 
zorgdomotica geobserveerd en onderzocht. Bij Dignis Lentis, Coloriet en Prisma zijn 
er pilots uitgevoerd en zijn de nieuwe generaties zorgdomotica vergeleken met oudere 
generaties zorgdomotica. Bij ZONL is VB3 geïnstalleerd in een leegstaande kamer en 
konden verschillende scenario’s worden getest. 
Tevens zijn vertegenwoordigers van ’s Heeren Loo, Siza, Prisma en ZONL geïnterviewd 
over hun ervaringen met zorgdomotica voor de nachtzorg.

Ervaringen met SB2 en VB3 in de ouderenzorg
De setting
Verpleeghuis De Enk in Zuidlaren van zorgorganisatie Dignis Lentis biedt dementiezorg 
(PsychoGeriatische zorg, PG) aan en zet domotica in voor vrijheidsverruiming. De kamers 
van alle bewoners zijn voorzien van sensorische bewaking (SB2) en akoestische bewaking 
(AB2). In 2011 is De Enk gestart met een pilot van het SOS-systeem (VB3). In 2014 waren 
er drie SOS-systemen aanwezig, die bewoners monitorden gedurende de nacht. Zowel de 
sensorische bewaking (SB2), akoestische bewaking (AB2) als de videobewaking (VB3) is 
aangeleverd door het bedrijf AVICS, waarbij de SB2 en AB2 een aantal jaren eerder dan 
de VB3.

Ervaringen uit de praktijk 

Het is de visie van Dignis Lentis om, daar waar het veiligheidshalve nodig is, sensoren in 
te schakelen voor het bewaken van bewoners. De standaard is dat de sensoren uit staan. 
Zo krijgt de bewoner zoveel mogelijk privacy. Daarnaast zorgt het voor een effectievere 
opvolging van meldingen. In een eerdere pilot stonden alle meldingen aan. Toen bleek 
al snel dat er veel loze meldingen binnenkwamen, waar geen opvolging voor nodig was.

Gebruik Sensorische bewaking (SB2)
De slaapkamers van alle bewoners van De Enk zijn voorzien van sensorische inclusief 
akoestische bewaking. De sensorische bewaking omvat PIR-sensoren (SB2). Deze 
kunnen monitoren of een bewoner het bed verlaat, in de kamer loopt, of de kamer verlaat. 
De sensoren geven, afhankelijk van welke sensoren zijn ingeschakeld, een melding op de 
DECT-telefoon van de verzorgende. 

Gebruik SOS (VB3)
In een drietal kamers was een SOS-systeem geïnstalleerd waarvan de meldingen, 
inclusief een tien seconden durend beeldfragment, binnenkwamen op een smartphone.6 

Verpleeghuis De 
Enk in Zuidlaren 
(Dignis Lentis) 

6 De SOS, maar ook de andere beschreven systemen in deze white paper, worden continu doorontwikkeld en verbeterd. De 
resultaten die zijn beschreven in deze white paper over de (on)mogelijkheden van de technologie zijn gebonden aan een 
specifieke tijd en ruimte en geven daardoor wellicht een vertekend beeld van de huidige technologische mogelijkheden.
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Het onderzoek
Vilans heeft in december 2014 een focusgroep gehouden, waaraan naast zorgprofessionals 
ook de leverancier van de systemen deelnam. Aansluitend vond er een observatie tijdens 
de nachtdienst plaats. Aan de hand van de focusgroep en de observatie zijn de ervaringen in 
kaart gebracht en is het SOS-systeem vergeleken met het SB2 domotica-systeem. Hierbij 
hadden de onderzoekers de beschikking over een telefoon waarop de meldingen van het 
SOS-systeem binnenkwamen (zie figuur 4). Meldingen van de SB2 werden waargenomen 
met de DECT-telefoon die de nachtzorgmedewerker bij zich droeg.

Meer vrijheid en veiligheid
Uit de focusgroep kwam naar voren dat het SOS-systeem past binnen de visie van Lentis, 
waar gesproken wordt over vrijheid verbredende maatregelen. Door gebruik te maken van 
deze domoticasystemen kan het zorgpersoneel de bewoners monitoren zonder dat zij de 
kamer van de bewoner tijdens rondes hoeven te ‘controleren’. Hierdoor wordt de bewoner 
niet gestoord gedurende de nacht, wat een positieve invloed heeft op de nachtrust. Een 
tweede aspect dat het gebruik van domotica in het algemeen verbetert, is de veiligheid 
van de bewoner. In het geval een bewoner, die bijvoorbeeld valgevaarlijk is, zijn bed verlaat, 
krijgt het zorgpersoneel een melding en kunnen zij naar de bewoner toe gaan om hem of 
haar te helpen.

De bevindingen met betrekking het SOS-systeem waren:
• Dat een tien seconden gemaskeerd beeldfragment voldoende is om waar te nemen 

wat er gebeurt.
• Dat de mogelijkheid tot ‘inbellen’ op het SOS-systeem (beelden opvragen zonder dat 

er een melding aan vooraf is gegaan) niet wenselijk is, aangezien dit geen verbreding 
is van de privacy.

• Dat de opslag van de alarmeringsbeelden voor een dag voldoende is, zodat de dagzorg 
deze ook nog kan bekijken.

Minder valse meldingen
Het SOS-systeem heeft extra voordelen ten opzichte van het SB2-systeem met akoestische 
bewaking. Zo kwamen er bij SB2 loze meldingen binnen vanwege een:
• deken van de bewoner die de uit bed-sensor activeert;
• been of arm van de bewoner die in bed ligt en de uit bed-sensor activeert;
• geluid zoals snurken en praten tijdens het slapen, dat een geluidsdetectiemelding 

oplevert.

Prioriteren bij SB2-systeem moeilijker dan bij SOS
Doordat de verzorgende, op basis van het SB2-systeem inclusief geluidsfragment, in 
veel gevallen niet weet wat er precies aan de hand is bij de bewoner, is het lastig om 
een prioritering aan de meldingen te geven op het moment dat er meerdere meldingen 
tegelijkertijd binnenkomen. Dat er bij de melding van de SOS gemaskeerd beeldmateriaal 
beschikbaar is, wordt als positief ervaren. Hierdoor is het volgens de zorgmedewerkers 
beter in te schatten wat de bewoner doet en welke prioriteit de melding moet hebben. 

Een melding van 
de SOS op de 
smartphone tijdens de 
nacht 
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Goede Wi-Fi-verbinding belangrijk
Een aandachtspunt bij de SOS is de Wi-Fi-verbinding. De dekking van de Wi-Fi-verbinding 
is van groot belang om ervoor te zorgen dat de meldingen (tijdig) binnenkomen op de 
smartphones.

Zorgvuldige instelling belangrijk
Tijdens de observatie is wel gebleken dat het verkrijgen van meldingen op het SOS VB3 
afhankelijk is van de instellingen. Zo moesten bed en deur nauwkeurig ingetekend worden 
om ervoor te zorgen dat alle gewenste meldingen werden gegenereerd. Verder bleek tijdens 
het onderzoek dat beide systemen een melding creëren wanneer de zorgprofessional de 
kamer betreedt, ook wanneer dit is voor het opvolgen van een melding.

Ervaringen met SB3 in de ouderenzorg

Woonzorgcentrum 
Laarhof te Lelystad 
(Coloriet)

De setting
Woonzorgcentrum Laarhof in Lelystad van zorgorganisatie Coloriet biedt kleinschalig 
beschermd wonen aan voornamelijk dementerende ouderen. Gedurende de renovatie in 
2014/2015 startte de organisatie gefaseerd met het werken volgens een nieuwe visie en 
nieuwe werkwijzen. De visie is gericht op kleinschalig ‘wonen zoals thuis’. Technologie is 
één van de middelen die de nieuwe werkwijze moet ondersteunen. Doelstelling is om de 
privacy, bewegingsvrijheid en veiligheid van de bewoners te vergroten. Coloriet koos voor 
derde generatie sensorische bewaking (UAS van Ascom & Dutch Domotics) zie figuur 5. 

Figuur 5: De verschillende onderdelen van het UAS systeem bij Coloriet. A) Muursensor op ca. 1 meter hoogte 
detecteert (in)activiteit. B) Deursensor signaleert wanneer ene bewoner de kamer verlaat of binnenkomt. C) 
Een gevoelige bedsensor onder het matras signaleert ademhaling en hartslag van de bewoner als deze in 
bed ligt. D) Een smartphone en tablet geven de zorgmedewerker snel een goed beeld van de situatie op alle 
bewonerskamers (Haze & Croese, 2015). 

A B

DC
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Het onderzoek
Vilans onderzocht door middel van vragenlijsten, observatieonderzoek en 
groepsgesprekken wat UAS-technologie kan betekenen voor de zorg. Daalt het 
aantal meldingen? Kan er met minder personeel worden gewerkt? Moeten er andere 
vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen? Dit is slechts een greep uit de 
vragen die in het onderzoek aan de orde kwamen. Ook onderzochten we wat het draagvlak 
is onder medewerkers, mantelzorgers en de cliëntenraad. 

Minder meldingen en specifiekere meldingen
Uit de interviews en enquêtes die zijn afgenomen bij het zorgpersoneel blijkt dat het 
aantal meldingen gedurende de nacht aanzienlijk is afgenomen ten opzichte van het 
vorige sensorische bewakingssysteem van het type SB1. Daarnaast zijn de meldingen 
die binnenkomen specifieker dan bij het oude systeem en kan men beter omgaan met 
de verschillende meldingen (prioritering). Ook zien de ondervraagden het als voordeel 
dat ze een melding van een afstand kunnen afhandelen. Het aantal meldingen blijft wel 
afhankelijk van de onrust onder de bewoners. Medewerkers geven aan dat er bij sommige 
bewoners grote verschillen kunnen zitten tussen het aantal meldingen per nacht. 

Draagvlak groeit gedurende de implementatie
Het draagvlak bij zorgmedewerkers nam toe gedurende de implementatie van het 
systeem. Vooral de acceptatie van de technologie werd groter. Medewerkers gaven aan 
dat het opdoen van ervaring met het systeem een belangrijke factor is om vertrouwd te 
raken met het gebruik. Daarnaast gaven ze aan voordelen te zien in het gebruik van het 
UAS-systeem. Bewoners hoeven ze niet meer te storen tijdens de nacht. Ze gaven aan 
het prettig te vinden dat er daarbij geen camera’s worden gebruikt. 

Vooral medewerkers die veel ervaring hadden met het oude systeem en/of onvoldoende 
waren getraind in het nieuwe systeem gaven aan nog niet voldoende mee te kunnen gaan 
in de modernisering van het domoticasysteem. Het draagvlak bij deze medewerkers was 
dan ook lager. Het kost tijd en additionele training om dit draagvlak te vergroten.

Cliëntenraad en familieleden positief
Zowel de cliëntenraad als familieleden zien het gebruik van UAS als positief. Vooral 
wanneer het gaat om de veiligheid van de bewoners. De cliëntenraad geeft aan het van 
groot belang te vinden dat een domoticasysteem een ondersteunde functie heeft bij het 
uitvoeren van zorgtaken. Vanuit het perspectief van de cliëntenraad kan de domotica 
geen vervanging zijn voor een medewerker.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat het effectief doorkomen van alarmen 
ook binnen Coloriet afhankelijk is van de dekking en werking van het Wi-Fi-netwerk. De 
smartphones waarop de meldingen binnenkomen zijn uiteindelijk aangepast door het 
toevoegen van een simkaart met een 4G-verbinding. Als de Wi-Fi-dekking niet toereikend 
is, schakelt de telefoon over op een 4G-verbinding, zodat de meldingen alsnog kunnen 
binnenkomen (Evers, Nap & Cornelisse, 2015; Nap & Cornelisse, 2015).

‘Een heldere visie helpt om 
het implementatieproces te 

versterken, om anders te 
durven kijken.’

Renee Haze & Martine Croese-Berends, Coloriet
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Biezenmortel
(Prisma)

Ervaringen met AB2 en VB3 in de verstandelijke 
gehandicaptenzorg
De setting
Prisma biedt zorg aan mensen met een beperking. Het welbevinden van de cliënten ’s 
nachts wordt gemonitord door het gebruik van akoestische bewaking tweede generatie 
(AB2) en in toenemende mate door AB3. Prisma heeft een grote nachtzorgcentrale in 
Raamsdonkveer en één in Biezenmortel op het instellingsterrein van Landpark Assisië. 
Gedurende een nacht komen er bij beide centrales in totaal 25.000 meldingen binnen van 
1.300 cliënten (waarvan 250 in Biezenmortel). Van deze meldingen hebben er ongeveer 400 
opvolging nodig, terwijl het overige gedeelte valse of loze meldingen zijn. Om te bepalen 
of de nachtzorg efficiënter ingericht kan worden, voornamelijk voor de nieuwbouw in 
Biezenmortel, is het VB3 SOS-systeem geïmplementeerd tijdens twee opeenvolgende 
pilots. Eerst op 5 kamers tijdens pilot 1 en daarna op 22 kamers tijdens pilot 2. Tijdens 
beide pilots is de akoestische bewaking van het SOS-systeem niet geactiveerd. Wel is het 
originele akoestische bewakingssysteem (AB2) tijdens beide pilots blijven werken. Het 
SOS-systeem is hierbij aangeleverd door het bedrijf NCT.7

Het onderzoek pilot 1
In december 2014 en januari 2015 is er een eerste pilot uitgevoerd met het SOS-
systeem op de kamers van vijf cliënten. Zij worden in de gaten gehouden door de 
nachtzorgcentrale in Raamsdonkveer. Tijdens deze pilot heeft Vilans een nacht in de 
centrale van Raamsdonkveer geobserveerd. Ook vonden er twee focusgroepen plaats met 
medewerkers van de nachtzorg, ICT, cliëntenraden, huisvesting en management. 

Reductie aantal loze meldingen
Uit het onderzoek bleek dat VB3 een grote impact heeft op de reductie van het aantal loze 
meldingen dat binnenkomt bij de nachtzorg in vergelijking tot AB2 (zie Tabel 2). 

Potentie voor positief effect op privacy
Medewerkers gaven aan dat VB3 de privacy van de cliënten kan vergroten. 

Vertrouwen bij medewerkers
Ondanks de positieve resultaten kostte het tijd (en nog steeds) om vertrouwen te krijgen 
in VB3. Uit het onderzoek bleek dat nachtcentralisten het systeem nog niet volledig 
vertrouwen vanwege het lage aantal meldingen. Mede omdat het creëren van draagvlak 
en vertrouwen tijd, training en coaching kost, is er besloten om een tweede pilot in te 
organiseren.

7 AVICS als toeleverancier van het SOS-systeem werkt in het midden en het noorden van het land. NCT biedt het aan in het 
zuiden.



18

Tijd Akoestische bewaking (AB2, CLB) VB3 (SOS, Avics)
23:06 1 (radio) 0
23:10 1 (radio) 0
23:14 1 (alleen ruis) 0
23:18 2 0
23:21 1 0
23:23 1 0
23:25 1 0
23:29 1 0
23:31 1 0
… … …
23:42 1 (niet akoestisch) 0
23:44 1 (special, beweging in kamer) 1 (uit bed-alarm)
23:46 1 (oproep geplaatst) 0
23:47 2 (zorgmedewerker in kamer gegaan) 0
23:48 1 (deur dicht) 0
23:50 1 (akoestisch) 0
23:51 1 (kuchje) 0
23:52 1 0
23:55 1 0
00:09 1 0

Tabel 2. Meldingen gegenereerd door akoestische bewaking (AB2) CLB en door videobewaking (VB3) van 
SOS met elkaar vergeleken.

Meldingen AB2 versus VB3
In ongeveer een uur heeft het akoestische bewakingssysteem van CLB (AB2) inclusief 
sensoren 21 meldingen gegenereerd, waarvan 1 hit en 20 ‘loze meldingen’. Het SOS-
systeem genereerde 1 hit en 0 ‘loze meldingen’ (zie tabel 2).

Het onderzoek pilot 2
Bij de tweede pilot werd het SOS-systeem (VB3) geïmplementeerd op de kamers van 22 
cliënten. Wij hebben de ervaringen met het SOS-systeem tijdens deze pilot onderzocht, in 
samenwerking met Prisma en de Avans Hogeschool. In een focusgroep voorafgaande aan 
de pilot zijn de ervaringen van medewerkers en leden van de cliëntenraad opgehaald. In 
een tweede focusgroep aan het einde van de pilotperiode werd geëvalueerd in hoeverre de 
verwachtingen waren uitgekomen. Tijdens de pilot zijn er onder nachtzorgmedewerkers 
interviews afgenomen over de tevredenheid met het AB2- en VB3-systeem en zijn 
bruikbaarheidstesten uitgevoerd. 

Aanvullende akoestische bewaking soms nodig
Tijdens de tweede pilot bleek dat ‘onrust in bed’ nog lastig is om te detecteren met VB3. 
‘Blijf akoestische bewaking inzetten bij cliënten waarbij je ‘onrust in bed’ (onder andere 
gevaar voor een insult) moet detecteren’, is een aanbeveling die uit het onderzoek naar 
voren kwam. Het blijft maatwerk en per cliënt moet men bekijken in hoeverre sensorische 
of video bewaking volstaat en in hoeverre akoestische bewaking noodzakelijk is. Hiermee 
kan men nog steeds het aantal loze alarmen reduceren en blijft de ‘hit rate’ van alarmen 
hoog. 
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Nachtzorgcentrale 
in Raamsdonkveer 
(Prisma)

‘Blur’ aandachtspunt voor privacy
Een aandachtspunt aangaande de privacy van de cliënt was de ‘blur’ die wordt toegepast 
om de cliënt onherkenbaar te maken. Deze ‘blur’ – ofwel het inkleuren van de persoon – 
vindt plaats als de cliënt beweegt. Op het moment dat een cliënt stilstaat of zit, verdwijnt 
de ‘blur’ waardoor de cliënt herkenbaar in beeld komt.8 Zie ook handreiking NVZ (2004) 
en CAOP (2012) over beleid ten aanzien van cameratoezicht. 

Training en coaching voor organisatiebreed draagvlak
Aan het einde van de pilot bleek dat het draagvlak en vertrouwen in nieuwe generaties 
zorgdomotica onder een deel van de nachtzorgmedewerkers is vergroot. Maar er blijft 
training en coaching nodig voor het creëren van een organisatiebreed draagvlak. Met de 
hier gebruikte nieuwe generatie zorgdomotica VB3 blijft het lastig om een val of epilepsie 
te detecteren (Nap & van der Weegen, 2015a; Nap & van der Weegen, 2015b). 

Voor Prisma individuele cliënt uitgangspunt
Prisma heeft na de pilots uiteindelijk gekozen voor een beleid waarin ze per cliënt bepalen 
welke zorgdomotica nodig is om de autonomie, privacy en het woonplezier te vergroten. In 
beginsel passen ze geen zorgdomotica toe dat als resultaat heeft dat sommige cliënten 
niet meer in de gaten worden gehouden en zelf kunnen bellen of alarmeren als er zorg 
nodig is. Na de pilots biedt Prisma een palet aan van mogelijke zorgdomotica, waaronder 
VB3, AB3 en SB2. Ook start Prisma pilots met onder andere een horloge dat vallen en 
epilepsie kan detecteren.9 

8 Zoals eerder aangegeven zijn de fabrikanten continue bezig met het verbeteren van de systemen en gebruiken hiervoor ook 
onze resultaten. Zo is er na de pilots bij Prisma gewerkt aan de ‘blur’ en wordt o.a. het gebied waar het bed staat constant 
gemaskeerd om de privacy van de bewoner te vergroten.
9 Inmiddels ook bij andere organisaties in de gehandicaptenzorg, specifiek gericht op epilepsie. Dit wordt gevolgd door de 
Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg van Vilans, www.domoticawonenzorg.nl.
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Scenario’s getest met de Slimme Optische Sensor 
(VB3)

Nieuwere versie SOS getest
In november 2015 kregen we de kans om in een leegstaand deel van een verpleeghuis 
scenario’s te testen met de SOS. Het ging om een nieuwere versie van de SOS (VB3) 
ten opzichte van de pilots bij Prisma. De nieuwere versie slaat vier keer per dag het 
recente beeld van de kamer op in de vorm van een afbeelding en maakt meldingen op 
basis van veranderingen in het beeld ten opzichte van eerder opgeslagen beelden van de 
kamer. Verder is het beeld van het bed standaard geblurd/gemaskeerd in de kortdurende 
videobeelden die bij de alarmmeldingen beschikbaar worden gesteld. Dit omdat de kans 
anders groot is dat de bewoner zichtbaar wordt wanneer deze stil in bed ligt. 

Het onderzoek
Vilans heeft verschillende scenario’s getest, zoals ‘het bed verlaten’, ‘de kamer verlaten’, 
‘uit bed vallen’ en ‘twee personen op één kamer’. Voor de tests is er een Skype-verbinding 
opgezet met webcams, zodat de twee onderzoekers met elkaar konden praten. Een 
onderzoeker speelde de bewoner in de kamer en een andere onderzoeker speelde een 
zorgverlener op een andere kamer. Laatstgenoemde onderzoeker had de telefoon met de 
Zorg App van het SOS-systeem, waarop de meldingen binnen kwamen. 

Meldingen komen vrijwel direct binnen
Uit de tests bleek dat de meldingen ‘verlaten kamer’ en ‘verlaten bed’ vrijwel direct 
binnenkomen op de telefoons van de zorgverleners.

Menselijke interpretatie nodig bij ‘verlaten bed’
Een val uit het bed werd tijdens de tests gedetecteerd door een ‘verlaten bed’-melding. Het 
is daarom aan te raden om na het binnenkomen van een melding altijd de videobeelden 
te bekijken die bij de melding worden meegestuurd. Voorlopig zijn mensen nog steeds 
beter in staat om menselijk gedrag te interpreteren en hier betekenis aan te geven in 
vergelijking met VB3. 

Niet standaard een real-time verbinding
Tijdens het testen van de scenario’s bleek dat de videobeelden worden weergegeven 
van het moment tijdens of voor de melding. Je ziet niet wat er realtime gebeurt, of er 
bijvoorbeeld al een andere zorgverlener ter plekke is, of dat de situatie vanzelf is opgelost. 
De mogelijkheid om live beelden te kunnen bekijken na een melding zou – indien wenselijk 
– toegevoegd kunnen worden aan het systeem, maar is i.v.m. privacy niet gewenst. 

Verlate correcte meldingen bij veranderingen in kamer
Uit het onderzoek is verder gebleken dat er rekening gehouden moet worden met een 
kortdurende leercurve van het systeem. Wanneer er zich veranderingen voordoen in 
de kamer, zoals het dichtgaan van een deur die relatief lang open heeft gestaan of de 
overgang van gordijnen dicht naar open, dan heeft het systeem twee tot drie minuten 
nodig om de nieuwe situatie ‘in te trainen’ en weer correcte meldingen te genereren.
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‘Onze droom is een goede balans te vinden tussen 
verschillende soorten technologie en de menselijke component 
binnen de zorg, om continu hoogwaardige kwaliteitszorg 
te kunnen waarborgen.’ (Ron Vermeulen, Siza)

Interviews met zorgorganisaties

Om meer inzicht te verkrijgen in de ervaringen met nieuwe generaties zorgdomotica 
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heeft er in november 2015 
een groepsgesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Siza en ’s Heeren Loo. 
Tijdens de groepsgesprekken werd de huidige stand van zaken per zorgorganisatie 
uitgewisseld, de voor- en nadelen per technologie besproken en nagedacht over een 
droomscenario voor toezichthoudende domotica. Later zijn vertegenwoordigers van 
Prisma en ZONL geïnterviewd over dezelfde onderwerpen, maar dan voor ZONL binnen 
de verpleeghuiszorg. 

Siza gehandicaptenzorg
Bij Siza maken ze voornamelijk gebruik van AB2. Het AB2 draait op twee verschillende 
systemen. Allereerst het Viedome systeem (Mextal), dat wordt gebruikt bij locaties die zijn 
aangesloten bij zorgcentrale Dichterbij. Op moment van schrijven zijn dat tien locaties 
binnen Siza. De overige locaties worden, waar nodig, lokaal geobserveerd en draaien 
op het systeem van De Heer Medicom. In de toekomst zullen steeds meer locaties 
worden aangesloten op zorgcentrale Dichterbij. Ter illustratie: op ’s Kooningsjaght, een 
woonpark voor cliënten met een verstandelijke beperking, wonen 215 cliënten die allen 
worden geobserveerd. 40 van deze cliënten door zorgcentrale Dichterbij, waar de overige 
175 cliënten lokaal worden geobserveerd. Bij cliënten die of lokaal of centraal worden 
geobserveerd, gebruikt Siza waar nodig ook optische sensoren en videobewaking. Het zou 
wenselijk zijn dat alle systemen volledig open zijn, zodat Siza ook sensoren van andere 
leveranciers aan het systeem kan koppelen.

Ondanks de efficiëntie door het centraal uitluisteren, blijkt dat het van toegevoegde 
waarde is als nachtcentralisten de bewoners persoonlijk kennen om zo effectiever te 
kunnen alarmeren. Daardoor kunnen zij een betere afweging maken of zorgopvolging 
noodzakelijk is of niet.

’s Heeren Loo Zorggroep gehandicaptenzorg
’s Heeren Loo heeft zelf tien nachtzorgcentrales. Medewerkers op de nachtzorgcentrale 
luisteren 1,5 tot 2 uur uit en rouleren dan met de medewerkers die de meldingen 
opvolgen. Dit om de concentratie te behouden, en zo kennen alle nachtzorgmedewerkers 
de bewoners. 

Binnen ’s Heeren Loo werd met verschillende systemen gewerkt. In 2014 is ’s Heeren 
Loo op zoek gegaan naar één systeem van één leverancier voor alle locaties. Dit is CLB 
geworden. De implementatie van het nieuwe systeem is gestart in het voorjaar van 2015. 
Zeven van de 10 nachtzorgcentrales werkt inmiddels met het nieuwe systeem. In Q1 
2016 volgen de laatste 3 nachtzorgcentrales. Onderdelen van het nieuwe systeem zijn 
agressiedetectie en AB3. 
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‘Onze droom is het creëren van meer 
zelfstandigheid voor de bewoner, 24/7 
tijdens de dag en de nacht.’ 

Margon Tuinstra
‘s Heeren Loo

‘Randvoorwaarde voor 
succesvolle inzet van 
AB3 is betrouwbare 
geluidsherkenning. Alleen 
dan zullen medewerkers niet 
alsnog meeluisteren.’

Sinds 2013 werkt ’s Heeren Loo op de locatie in Geldermalsen al met AB3. De ervaringen 
met dit systeem zijn dat het filteren van generieke geluiden zoals snurken, schreeuwen 
en stemgeluid goed werkt. Het filtreren van geluiden van hoesten werkt redelijk goed. Het 
geluid van een wasmachine, stromend water en muziek zijn nog lastig te filteren. Hoewel 
het systeem goed in staat is om bepaalde geluiden te filteren en op basis daarvan geen 
melding creëert, hebben sommige medewerkers nog niet voldoende vertrouwen in het 
systeem, waardoor ze deze meldingen (meldingen die weg gefilterd kunnen worden door 
het systeem) nog steeds binnen laten komen. Doelstelling is om in 2016 wel deze slag te 
maken.

De beslissing welke sensoren worden ingezet per bewoner wordt bij als ’s Heeren Loo 
beslist in het gesprek tussen de bewoner/vertegenwoordiger, persoonlijk begeleider en 
behandelaar en vastgelegd in het persoonlijk begeleidingsplan. De voordelen die worden 
ervaren door toezichthoudende domotica zijn: meer privacy en betere nachtrust voor 
de bewoner omdat nachtzorgmedewerkers minder vaak op de kamer hoeven te kijken 
tijdens de nacht. En doordat er geen standaard rondes gelopen hoeven te worden blijft er 
ook meer tijd over voor het leveren van directe zorg.

Prisma gehandicaptenzorg
Na de twee pilots die eerder aan bod zijn gekomen, is er voor de nieuwbouw gekozen 
voor een bussysteem van leverancier CLB. Hierbij kan domotica (voor akoestische, 
sensorische-, of videobewaking) zogezegd op maat worden ingeplugd, op basis van de 
behoeften van de bewoner die het appartement gaat bewonen. Prisma kan afhankelijk van 
de behoefte een combinatie toepassen van AB3, SB2, VB3 en periferie zoals bedmatten 
en zorgoproep (alarmknop).
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‘Onze droom is om alleen nog meldingen 
te krijgen die er daadwerkelijk toe 
doen. Onze droom is dat we epilepsie 
en valincidenten kunnen ‘vangen’. Onze 
droom is dat alle bewoners inzet op 
maat hebben, en niet meer dan dat.’ 

Annalies van Hest
Prisma

‘Zorg dat je het netwerk meeneemt in je proces 
en informeer hen tijdig waarmee je bezig bent 
en wat je gaat doen. Om draagkracht binnen het 
werkveld te creëren geldt hetzelfde; neem je 
werknemers mee in het proces, informeer hen. 
Uiteraard is de randvoorwaarde voor succesvolle 
inzet van techniek dan ook dat het betrouwbaar 
is. Alleen dan kunnen medewerkers “het oude 
loslaten en het nieuwe omarmen”. Laat hen zien, 
daadwerkelijk zien wat voor meerwaarde nieuwe 
techniek heeft. Laat hen inzien wat een enorme 
inbreuk wij geneigd zijn te doen op de privacy van 
onze cliënt die dezelfde mensenrechten heeft als 
jij of ik.’

Voor alle cliënten, zowel intern en extern, die een hulpvraag in de dag of nacht hebben 
kan de toezichthoudende domotica ondersteunend zijn. De visie is echter dat geen 
domotica wordt ingezet wanneer dit niet nodig is. Door de inzet van domotica hebben 
ze bij Prisma vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen verminderen. Deuren hoeven 
niet meer op slot en bedhekken zijn niet meer nodig. Daarnaast is de werkdruk van 
medewerkers verminderd en hebben zij meer vertrouwen dat de juiste meldingen worden 
gegeven, wat een verhoging van het werkplezier met zich meebrengt. Bij een melding van 
het toezichthoudende systeem zit ook informatie inbegrepen over afspraken die voor de 
betreffende cliënt zijn beschreven over de benodigde opvolging van de melding.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land ouderenzorg
Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) biedt in verpleeghuis Talmahof ouderenzorg 
aan. Sinds de zomer van 2015 maken zij gebruik van het VB3 SOS-systeem. De visie om 
bewoners meer vrijheid en zelfstandigheid te bieden heeft zich vertaald in het selecteren 
van dit systeem. Voorheen werd binnen het verpleeghuis te Emmeloord gebruikgemaakt 
van losse sensoren, die niet goed functioneerden wanneer ze bijvoorbeeld verkeerd 
werden neergezet. Het is ook voorgekomen dat de sensoren – zonder medeweten van 
het personeel - niet aanstonden. Dit betrof een verpleegoproepsysteem met SB1-
technologie: bijvoorbeeld een enkelvoudige bewegingssensor op een standaard, voor 
plaatsing bij het bed. ZONL ervaart het SOS-systeem als betrouwbaarder en vindt dat het 
meer verschillende opties biedt voor detectie dan deze traditionele sensoren. Het SOS-
systeem biedt privacy voor de bewoner, omdat het lopen door nachtzorgmedewerkers 
grotendeels overbodig wordt, en medewerkers niet of weinig meer op de kamer hoeven 
te komen.

Het uitgangspunt bij de inzet van het SOS-systeem is dat deze standaard uit staat en 
alleen wordt toegepast indien nodig. Ook ZONL gebruikt verschillende profielen voor 
verschillende  bewoners, zoals ‘onrust in bed’ voor mensen met gevorderde dementie. 
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‘Onze droom is dat we de technologie 
uiteindelijk zo min mogelijk hoeven in te 
zetten. En waar we het kunnen inzetten, 
dat we de privacy en de veiligheid van 
onze bewoners optimaal kunnen borgen.’

‘Het gaat uiteindelijk niet om de 
techniek, maar vooral om het 
meenemen van je medewerkers in 
ander gedrag, een andere houding. 
Daar moet vooral de aandacht 
naartoe gaan.’ 

Daisy Vliegenthart-Goedhart, Zorggroep Oude en Nieuwe Land

De uitbed-melding wordt als een meerwaarde beschouwd bij mensen waarvan het 
zorgpersoneel weet dat ze het bed nog zelfstandig uit kunnen, maar waarvan ze wel willen 
weten of dit vervolgens goed gaat, bijvoorbeeld mensen waarbij mobiliteit een probleem 
is. Het wordt als positief ervaren dat ze het systeem daarnaast dusdanig kunnen instellen 
dat ze niet direct worden geattendeerd van iemands toiletgang, maar wel een melding 
ontvangen wanneer deze persoon na tien minuten bijvoorbeeld nog niet van het toilet af 
is. 

De ervaringen zijn dat er veel meer rust in de nachtdienst is dat het aantal meldingen 
aanzienlijk is verminderd, en dat niet meer op elke melding hoeft te worden gelopen, 
omdat medewerkers de melding kunnen verifiëren met beeldmateriaal. Bovendien 
hebben de medewerkers meer vertrouwen in het huidige systeem. 

Een factor waardoor het SOS-systeem nog niet volledig kan worden ingezet, is dat er 
bij ZONL in Emmeloord nog tweepersoonskamers zijn. De huidige generatie VB3 (maar 
ook SB3) kan geen twee personen tegelijk monitoren en detecteren. Volgend jaar krijgen 
alle bewoners een éénpersoonskamer. Als overbruggingsoplossing gebruiken ze als 
aanvulling op de SOS ook PIR-sensoren. Het SOS-systeem is gekoppeld aan deze PIRs 
en bij een melding wordt vervolgens het beeldmateriaal van de SOS beschikbaar gesteld. 
Kortom, de PIRs signaleren, de SOS registreert en geeft weer. De implementatie van het 
SOS- systeem wordt gezien als een basisvernieuwing, met vervolgens in de toekomst per 
afdeling eventuele uitbreidingen. 
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De verschillende onderzoeken laten zien dat de nieuwe generaties zorgdomotica een 
toegevoegde waarde hebben binnen de verstandelijk gehandicapten- en ouderenzorg. De 
nieuwste generaties akoestische-, sensor- en videobewaking (AB3, SB3 en VB3) zijn in 
staat om het aantal loze meldingen in hoge mate te reduceren, met als resultaat meer 
verantwoorde nachtzorg, nachtrust en privacy voor de bewoners. 

De nieuwe generaties AB3, SB3 en VB3 zijn in staat om een breed palet aan gedragingen 
en noodsituaties te detecteren, hoewel de detectie van een val of epilepsie nog steeds 
onderzoek en innovatie behoeft. Tot op heden blijft met name akoestische bewaking een 
arbeidsintensief proces. De derde generatie akoestische bewaking (AB3) wordt positief 
ontvangen. Het leidt ten opzichte van AB2 tot reductie van het aantal loze meldingen, 
maar er blijven nog steeds loze meldingen over. Volgens de deelnemende organisaties 
aan het onderzoek van Vilans blijft akoestische bewaking een rol spelen in de nachtzorg 
binnen de gehandicaptenzorg. Het is noodzakelijk bij een deel van de bewoners die niet 
in staat is om actief te alarmeren, maar nog wel mondeling kan mededelen dat er een 
hulpvraag is. 

Er bestaan wel verschillen tussen de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. In de 
gehandicaptenzorg blijft zorgdomotica maatwerk en moet per bewoner bepaald worden 
welke technologie kan bijdragen aan een vergroting van de autonomie, privacy en het 
wooncomfort.

VB3 en SB3 hebben zich in de ouderenzorg (dementiezorg) grotendeels bewezen. SB3- 
en VB3-systemen zijn dan ook aanbevolen voor de intramurale dementiezorg . De AB3-
technologie wordt in de ouderenzorg minder toegepast, omdat in de dementiezorg in het 
algemeen de vereiste nachtzorgcentrales ontbreken. SB3 of VB3 is afdoende voor veruit 
de meeste bewoners in de intramurale dementiezorg.

Voor beide sectoren blijkt uit de onderzoeken dat elke technologie zijn voor- en nadelen 
heeft en dat er geen uniform systeem is dat voor alle bewoners en situaties voldoende 
is om de veiligheid te waarborgen. De effectiviteit van zorgdomotica wordt niet alleen 
bepaald door de mogelijkheden van de techniek zelf. Voor het daadwerkelijk gebruik en 
een succesvolle implementatie blijkt cultuurverandering en draagvlak onder het personeel 
noodzakelijk. Daarnaast speelt de technische infrastructuur een belangrijke rol. Ons 
advies voor de aanschaf en implementatie van nieuwe domotica is om ervoor te zorgen 
dat de infrastructuur het toelaat om per bewoner te bekijken wat deze nodig heeft om zo 
zelfredzaam mogelijk te blijven. Met de inzet van zorgdomotica moet te allen tijde rekening 
worden gehouden met de ethische aspecten van toezicht en monitoring. De privacy van 
de bewoner moet gewaarborgd zijn binnen vastgestelde randvoorwaarden voor veiligheid. 
Het is de vraag of we tegenwoordig nog wel moeten spreken over toezichthoudende 
domotica.  Vanuit de zorgaanbieders is er in toenemende mate behoefte aan domotica dat 
de autonomie, de privacy en het woonplezier van bewoners kan vergroten. Technologische 
innovaties kunnen hier zeker aan bijdragen.

Conclusie
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Tips voor implementatie 

Dankzij het Vilans onderzoek binnen de gehandicaptenzorg en ouderenzorg komen wij 
met een aantal aanbevelingen waarmee zorgaanbieders rekening kunnen houden bij de 
implementatie van een nieuw domotica systeem:

Zet de techniek in het zorg-leefplan van de bewoner. Nu er steeds meer mogelijk is 
op technologisch gebied, kan de neiging bestaan om zoveel mogelijk meldingen in te 
stellen. Maak per bewoner de afweging welke meldingen noodzakelijk zijn en wat 
aanvaardbare risico’s zijn. Alleen dan kan technologie zorgen voor een vermindering van 
vrijheidsbeperkingen.

Zorg voor een procesbeschrijving voor opvolging van de meldingen. Zorg dat er 
beschreven is hoe er gereageerd moet worden op welke melding. 

Neem de medewerkers mee in het beslisproces. Draagvlak onder de gebruikers is een 
belangrijke voorwaarde voor het succes van een innovatie. Ook weten de werknemers als 
geen ander hoe het zorgproces eruit ziet en wat mogelijke barrières zijn. 

Zorg voor goede training van de medewerkers. De techniek kan nog zo geavanceerd zijn, 
het succes wordt bepaald door hoe het systeem wordt gebruikt.

Maak gebruik van super users. Zorg dat er een paar medewerkers zijn die veel kennis 
hebben van de bewoners en het zorgproces, maar ook van het functioneren van het 
domoticasysteem. Zij kunnen vragen beantwoorden van collega’s en het enthousiasme 
aanwakkeren. 

Begin klein en neem de tijd. Een pilot waarbij het systeem wordt geïmplementeerd bij 
een klein aantal bewoners is ideaal om medewerkers te laten wennen aan het nieuwe 
systeem. Zo maakt u hen enthousiast en kunt u erachter komen of het systeem ook in uw 
organisatie werkt. Zeker als er opeens een stuk minder meldingen binnenkomen, kost 
het even tijd voor de medewerkers op het systeem vertrouwen. En in de praktijk komen 
mogelijke barrières pas aan het licht. 

Houd rekening met het gebouw. Is er Wi-Fi? Is de Wi-Fi-dekking voldoende in het gebouw? 
Is het mogelijk om gebruik te maken van een 4G-verbinding als Wi-Fi niet voldoende 
dekkend is? Hoe dik zijn de wanden? Het is belangrijk na te gaan en uit te testen of de 
verbinding waarmee het systeem communiceert overal in het gebouw betrouwbaar werkt.

Het toepassen van zorgdomotica blijft maatwerk. Zet standaard alles uit en bekijk in 
samenspraak met de familie, zorgmedewerkers en indien mogelijk met de bewoner wat 
nodig is.

Werk vanuit een heldere en breed gedragen visie op de toepassing van zorgdomotica. 
Zorgdomotica heeft als doel om de autonomie, privacy en het woonplezier te vergroten. 
We moeten eigenlijk niet meer spreken over toezicht en bewaking, maar over 
vrijheidsverruiming.

Zorgdomotica ondersteunt en kan geen vervanging zijn voor zorgmedewerkers. 
Zorgdomotica kan zorgmedewerkers ontlasten in het monitoren van bewoners, maar is 
geen vervanging voor de warme zorg die alleen mensen kunnen geven.
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1.
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Wat biedt Vilans?

Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg, ontwikkelt vernieuwende en 
praktijkgerichte kennis en versnelt de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en 
goede voorbeelden succesvol door te voeren en te implementeren. Dat doen we samen 
met verpleegkundigen en verzorgenden, huisartsen en specialisten, bestuurders, 
beleidsmakers, management en patiëntenorganisaties. En in samenwerking met andere 
kenniscentra en onderzoeksinstituten.
Zo houden we met elkaar de langdurende zorg aan ouderen, gehandicapten en chronische 
zieken efficiënt, betaalbaar en van goede kwaliteit. 

Kenniscirkel domotica voor meer informatie over zorgdomotica 
Onze onafhankelijke kennis over zorgdomotica in de vorm wetenschappelijke publicaties 
delen we via de Kenniscirkel Domotica/Zorg op Afstand van Vilans. Daar gaan we ook 
dieper in op kenmerkende verschillen en voor- en nadelen tussen de in deze white paper 
besproken systemen en de onderliggende businesscase.

Deze white paper geeft een momentopname weer per eind 2015. Nieuwe ontwikkelingen, 
zoals andere systemen van de derde generatie dan tot nu toe onderzocht, zullen worden 
geëvalueerd op een overeenkomstige wijze vanuit de Kenniscirkel Domotica. Deze 
informatie komt alleen ter beschikking via het geabonneerde organisaties toegankelijke 
deel van deze website. Hetzelfde geldt voor eventuele nieuwe ontwikkelingen bij de al 
onderzochte systemen. 

Op het openbare deel van de website van de Kenniscirkel Domotica vindt u:
• Een Functiewijzer domotica voor groepswonen dementie. De mogelijke functies 

van in te zetten technologie zijn breder dan de in deze white paper besproken 
bewakingsfuncties, zoals uit bed-melding en verlaten kamer-melding. Deze 
functiewijzer is bedoeld als een handreiking voor het opstellen van een functioneel 
Programma van Eisen (PvE) samen met een werkgroep van uw organisatie. Een 
functioneel PvE kan u gebruiken als onderlegger voor het aanvragen van offertes bij 
domoticaleveranciers en voor het toetsen van deze offertes.

• De publicatie: Algemeen advies toezichthoudende domotica in de dementiezorg, 
december 2015.

• Onderzoek naar de GPS-lokalisatie-systemen voor dementiezorg en 
gehandicaptenzorg, december 2015.

Voor meer informatie zie: www.domoticawonenzorg.nl. 
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