
 

Imago-verbetering van sociale alarmering

Citation for published version (APA):
van Berlo, G. M. W. (1996). Imago-verbetering van sociale alarmering. (BMGT; Vol. 96.315). Technische
Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1996

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/6b5ee046-8be0-4cbc-b083-8981fc53d100


CENTRUM TECHNIEK OUDEREN ..... , ..... -
De Lismortel 3 
5612 AR Eindhoven 
Tel. (040) 245 29 47 
Fax (040) 245 38 50 

Imago-verbetering van 
ING Bank: 65 64 74 750 
kvk Eindhoven 93500 

Samenstelling: 

Drjr. A. van Berlo 
Centrum Techniek Ouderen 

Eindhoven, juni 1996 
IGT/CTO/96.315 

(c) Centrum Techniek Ouderen 

sociale alarmering 

Eindrapportage 



Voorwoord 

Begin 1995 hebben de ministeries van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport een gezamenlijk programma 
Ouderentechnologie van start laten gaan door middel van een totale subsidie van fl 1 
miljoen. De coordinatie van de uitvoering van de diverse beoogde projecten en voorbeeld
projecten werd in handen gegeven van het Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste ThuisZorg
vernieuwing (KITTZ) in Groningen. De drie ministeries stelden als eis dat drie onderwer
pen bijzondere aandacht zouden krijgen: distributie van produkten en diensten onder 
ouderen, ontwerp en vormgeving van nieuwe produkten, waarbij ook ouderen zelf 
betrokken zijn en sociale alarmering en veiligheid. 

Ben van de vele projecten, die werden uitgevaardigd betrof "Imagoverbetering van sociale 
alarmering". De uitvoering van dit pre-competitieve project werd gegeven aan het 
Instituut voor Gerontechnologie van de Technische Universiteit Eindhoven, dat op zijn 
beurt het werk geheel uitbesteedde aan het Centrum Techniek Ouderen te Eindhoven. 
Afgesproken werd dat eerst een aantal experts gelnterviewd zou worden en dat vervolgens 
diezelfde experts tesamen met een aantal ouderen in discussie zouden gaan in een 
afsluitende worskhop. Dit is de eindrapportage van de hierboven beschreven werkzaam
heden in het project. 

Dit project werd mogelijk gemaakt door middelen van de drie ministeries EZ, VRO¥ en 
VWS. KITTZ verleende uiteindelijk de opdracht voor dit project aan het Instituut voor 
Gerontechnologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit instituut besteedde de 
opdracht in zijn geheel uit aan het Centrum Techniek Ouderen. In de eerste plaats komst 
dank toe aan mevr. Marga van den Heuvel (KITTZ) en dr. Jan Rietsema (TUE) voor hun 
bemiddelende en initierende rollen in de tot standkoming van het project. 

Tenslotte komt speciale dank toe aan degenen, die ouderen genoemd worden, en die hun 
tijd gaven aan diverse activiteiten in het project. Het enthousiasme en de overtuigende 
deelname is een goed voorbeeld van succesvolle ouderenparticipatie. 

A. van Berlo 
Centrum Techniek Ouderen 
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Samenvatting 

Sociale alarmering is het meest bekend als apparaat met een bijbehorende rode knop op 
een halssnoer, waarop je in een noodsituatie kunt drukken en waama vervolgens ergens 
vandaan hulp komt. Doel van dit project was het verwerven en inzichtelijk maken van 
informatie over factoren en strategieen die er toe leiden dat apparatuur voor sociale 
alarmering als vanzelfsprekend onderdeel wordt gezien van een pakket gericht op veilig
heid en comfort in huis. Uitgangspunt daarbij was dat het imago van sociale alarmering 
verbetering behoeft, omdat het erop lijkt dat veel meer ouderen van sociale alarmering 
nuttig gebruik zouden kunnen maken, dan nu het geval is. 

Het project bestond uit twee onderdelen: een aantal gesprekken met experts voor het 
verkrijgen van een overzicht van de stand van zaken en mede ter voorbereiding van het 
tweede deel: een afsluitende workshop met experts en ouderen. 

Het bij zich moeten dragen van een zender aan een halssnoer wordt door de meeste 
experts nog steeds als belangrijkste stigma gezien. Slechts 40 % van de bezitters van een 
sociaal alarmeringssysteem hebben de zender elke dag bij zich. Van die 40 % draagt ook 
nog eens de helft die zender onder de kleren. Ben van de pogingen om dit stigma te 
doorbreken is om de rode knop aan de halssnoer ook de mogelijkheid mee te geven om er 
hands free de telefoon mee te kunnen opnemen, zonder dat men meteen in de buurt van de 
telefoon is. 
Verder is men volop bezig om de vormgeving te verbeteren, zowel esthetisch (mooi 
sieraad) of juist onopvallend (klein, neutraal) en om te voork6men wordt dat gemakkelijk 
vals alarm afgegeven wordt. Het bang zijn om per ongeluk een alarm te geven door 
erg ens aan te raken is een van de redenen die ouderen aangeven om de zender niet te 
dragen. 

AIle experts vinden dat ouderen beter ge"informeerd zouden kunnen worden. In elke 
gezondheidsvoorlichting zou alarmering als preventiehulpmiddel genoemd moeten worden. 
Sociale alarmering mag ook smaakvol gepresenteerd worden. Belangrijk is dat informatie 
over sociale alarmering continu en regelmatig herhaald moet wordt. Informatie wordt 
klaarblijkelijk aIleen maar geabsorbeerd, wanneer het nodig is. 

Het huren van alarmeringsapparatuur door ouderen wordt gesubsidieerd. Momenteel zelfs 
op drie verschillende wijzen: uit de sectoren welzijn, zorg of wonen. Dit veroorzaakt 
vooral ondoorzichtigheid en organisatorische problemen (bij de begeleiding van ouderen 
en rond de alarmopvang en -opvolging). 
In principe is er een afgrenzing tussen de subsidiering via de Welzijnswet, die plaats vindt 
op sociale gronden, en via de A WBZ, op grond van een medische indicatie. Maar er is 
sprake van een groot grijs gebied. Zo hanteren zorgverzekeraars weliswaar strenge 
medische indicatiecriteria; de een echter minder strict dan de ander. Gevolg: de ene 
zorgverzekeraar heeft tot nu toe een zeer gering aantal alarmeringstoestellen vertrekt, de 
ander relatief veel. Ook zijn er gemeenten die de financiering via de A WBZ aangrijpen 
om de welzijnssubsidiering van alarmering te beeindigen. Zo krijgen ouderen te maken 
met een toenemende onduidelijkheid en dreigt ongelijke behandeling. 

Verder is het zo dat zorgverzekeraars voor de verstrekking van sociale alarmerings-
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apparatuur contracten aangegaan zijn met landelijke leveranciers in plaats van met locale 
alarmeringsorganisaties. Bij alarmering is echter begeleiding van de gebruiker belangrijk. 
Het succesvol functioneren van de dienstverlening hangt ervan af. Ook komt het voor dat 
aansluiting op de plaatselijke centrale onmogelijk is vanwege verschil in apparatuur. 

De derde mogelijkheid is dat woningbouwcorporaties alarmeringsapparatuur "nagelvast" 
aanbrengen in ouderenwoningen. De kosten van het apparaat worden in de huur doorbere
kend. Het eerste financieel voordeel is dat de huur inclusief het apparaat onder de 
reikwijdte valt van de Individuele Huursubsidie. Maar het apparaat hoeft ook niet 
regelmatig verplaatst te worden en kan de afschrijvingstermijn voor de apparatuur langer 
zijn. Woningcorporaties zien de aanwezigheid van de apparatuur zelfs als sterk selling 
argument bij de verhuur. Overigens geven enquetes onder 55-plussers ook aan dat de helft 
een seniorenwoning met alarmeringsvoorziening wenst. 
Volgens de ouderenbonden behoort een alarmeringssysteem tot de standaarduitrusting van 
een woning in een woon-zorgcomplex. Dus zou die apparatuur ook, indien nodig, uit de 
Individuel Huursubsidie betaald moeten worden. Maar de opvolging zou dan uit de 
A WBZ gefinancierd moeten worden. 
Voor degenen die niet in een specifiek woon-zorgcomplex wonen dient volgens Johan van 
der Leeuw (BOZ Tilburg) de investering in woninggebonden alarmering door woningcor
poraties en andere verhuurders plaats te vinden, waardoor het in de meeste gevallen een 
locaal initiatief betreft. Hij suggereert om de subsidiering van de opvolging bij de WVG 
onder te brengen en hiervoor het geld uit de Welzijnswet te gebruiken. 

Momenteel kunnen in de diverse gemeenten eigen bijdragen van ouderen aangetroffen 
worden, varierend van fl 35,- per maand tot helemaal geen. Anderzijds bieden steeds 
meer PAC's abonnementen aan. Omdat sociale alarmering niet-gesubsidieerd ongeveer fl 
75,- per maand aan kostprijs zou bedragen, bieden beveiligingsbedrijven die ook een 
eigen centrale exploiteren, particulieren die bij hen een compleet veiligheidssysteem 
hebben laten inrichten tegen geringe extra kosten een sociale alarmering. Het betreft hier 
dan vaak niet-behoeftige ouderen, maar mensen die een integraal veiligheidspakket 
aantrekkelijk vinden. De klanten van deze bedrijven bevinden zich echter in het duurdere 
segment. 

Integrale alarmering lijkt een heel aardige manier om de factoren, die het minder 
pOSltleve imago van sociale alarmering bepalen, te ornzeilen: Men schaft in de eerste 
plaats inbraak- en brandmeldingsapparatuur aan en "krijgt er en passant" sociale alarme
ring bij. Maar er doet zich een heel scala aan problemen voor wanneer we sociale alarme
ring voor ouderen willen combineren met brand- en inbraakalarm. 
De kosten voor de nog experirnentele apparatuur liggen nu op het dubbele van die voor 
sociale alarmering. Installatie van brand- en inbraaksignaleringsapparatuur vergt het 
plaatsen van rookdetectoren, magneetcontacten en infrarooddetectoren. 
De opvang bij inbraak is ook niet eenvoudig. Bij een experiment in Amsterdam is 
gekozen voor het inschakelen van een particuliere beveiligingsorganisatie (75 gulden per 
bezoek, voorlopig betaald door het project). 
Het toevoegen van brand- en inbraaksignalering maakt de apparatuur weer ingewikkelder. 

De workshop heeft een bevestiging van het bovengeschetste beeld gegeven. Men is het 
erover eens dat de woorden "sociale alarmering" zouden moeten veranderen in een meer 
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dynamische begripsaanduiding. Verder dan herhaaldelijk terugkerende aandacht in de 
media kwam men niet, wat betreft betere en andere informatieverstrekking. 
De aanwezige ouderen bevestigden de "Wanneer het kalf verdronken is, ... " handelwijze. 
Men kon niet aangeven waarom men sociale alarmeringsapparatuur nu niet zou aanschaf
fen, maar gaf weI aan dit onmiddellijk te doen wanneer zelf of vrienden en bekenden iets 
overkomen is. 

Tijdens de workshop kwam vooral de mogelijke rol van verzekeringsmaatschappijen ter 
sprake. Sociale alarmering moet standaard in de pakketten opgenomen worden, zowel bij 
zaken als inboedeiverzekering (als het ook om inbraakalarmering gaat) als bij de ziekte
kostenverzekering. Ook zouden premiekortingen gegeven kunnen worden op de inbraak
of brandverzekeringspremie als men apparatuur in huis heeft. 

De algemene conclusies van dit project met betrekking tot een verbetering van het imago 
van sociale alarmering zijn: 

Voeg meer functies toe aan de zender (b.v. telefoon opnemen) en aan de appara
tuur (inbraak- en brandmelding, evt. informatie opvragen); 
maak de vormgeving van de zender zodanig dat hij heel mooi is of juist zo 
onopvallend mogelijk en zorg dat er geen kans meer is op per ongeluk indrukken; 
er is een latent aanwezige behoefte aan sociale alarmering bij vee! ouderen, 
die waarschijnlijk niet ingevuld wordt door aandacht in de massamedia, 
maar veeleer door sociale alarmering standaard aan te bieden in woningen 
of samen met andere apparatuur; 
woningcorporaties zouden sociale alarmering standaard moeten aanbrengen 
in seniorenwoningen; dit verlaagt de kosten en geeft de huurder de moge
lijkheid een tegemoetkoming te krijgen uit de huursubsidie; 
het aanbod van de huidige subsidiemogelijkheden draagt niet bij tot duide
lijkheid en houdt ook het huidige imago in stand; verzekeraars zouden het 
gebruik van alarmering wellicht stimuleren door premiekortingen aan te 
bieden. 
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1. Inleiding 

Sociale alarmering is het meest bekend als apparaat met een bijbehorende rode knop op 
een halssnoer, waarop je in een noodsituatie kunt drukken en waarna vervolgens ergens 
vandaan hulp komt. Het beeld wordt dus in belangrijke mate bepaald door een toestel, een 
stuk techniek en niet zozeer door de organisatie van de opvang, die erachter zit. Toch 
moet sociale alarmering vee leer gezien worden als een voorziening voor ouderen, niet een 
op zichzelf staande zaak, maar als een schakel in het geheel van gezondheidszorg- en 
welzijnsvoorzieningen. Het be staat in feite al een twintigtal jaren en zou op basis daarvan 
aIleen al een algemeen bekend fenomeen moeten zijn. 

Het beleid van de Nederlandse overheid is, zoals algemeen bekend, erop gericht om 
ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De Commissie Modernisering 
Ouderenzorg heeft dit beleid niet aIleen versterkt, maar daarbovenop nog eens een 
grootschalige substitutie voorgesteld, waardoor de ouderenzorg in de toekomst ook nog 
betaalbaar blijft. Tot de vereisten om het plan van de Commissie Welschen te laten slagen 
behoort o.m. een groter beroep op de mantelzorg en adequate woonomstandigheden voor 
ouderen om inderdaad langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

Dit project betreft sociale alarmering, sociale alarmering als instrument voor veiligheid 
van ouderen in en om het huis. Meer in het bijzonder wordt ingegaan op de factoren die 
het imago van sociale alarmering bepaJen, en welke maatregelen daarin eventueel de 
gewenste verandering kunnen aanbrengen. Uitgangspunt is dat het imago van sociale 
alarmering verbetering behoeft, omdat het erop lijkt dat veel meer ouderen van sociale 
alarmering nuttig gebruik zouden kunnen maken, dan nu het geval is. 

In dit rapport zal eerst een overzicht van de bevindingen van een aantal experts gepresen
teerd worden. Vervolgens worden de bevindingen van de afsluitende workshop gegeven 
en wordt het rapport afgesloten met een aantal conc1usies. 
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2. Doelstelling van het project 

Doel van het project: 

Motivatie: 

Opzet project: 

Verwerven en inzichtelijk maken van informatie over factoren en strategie
en die er toe leiden dat apparatuur voor sociale alarmering als vanzelfspre
kend onderdeel wordt gezien van een pakket gericht op veiligheid en 
comfort in huis. 

De sterke koppeling in de beleving van ouderen van apparatuur op het 
terrein van sociale alarmering met ziekte en hulpbehoevendheid heeft tot 
gevolg dat: 

in een laat stadium gebruik gemaakt wordt van de mogelijkbeden 
slechts een klein deel van de potentiele markt wordt bereikt 
er een barriere be staat voor zinvolle toepassingen. 

interviews met deskundigen 
workshop met deskundigen en ouderen 
rapportage 

Doelstelling van de workshop: 

Het geven van enkele concrete aanbevelingen met betrekking tot een 
mogelijke verbetering van het imago van sociale alarmering, met als 
uiteindelijke doel een beter en groter gebruik van sociale alarmeringspro
dukten door zelfstandig wonende ouderen. 
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3. Resultaten van de interviews met experts 

3.1 Inleiding 

Ten behoeve van dit project is een aanta! interviews bij experts afgenomen. De meeste 
experts waren ook deelnemer bij de workshop. Aan de experts werden globaal de 
volgende vragen gesteld: 

a. Wat is uw betrokkenheid bij het gebied/waarom bent u expert? 
b. Wat zijn de produktenldiensten van uw organisatie? 
c. Hoe ziet de markt van sociale alarmering er voor u uit? 
d. Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de aankoop/huur van toestellen voor 

sociale alarmering, met name 
zijn er stigma's? 
hoe zit het met uiterlijkldesign? 
hoe zit het met de kosten? 
hoe is de bekendheid en is er voldoende informatie? 

e. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van integrale alarmering? 
f. Zijn er verschillen ten aanzien van alarmering via de telefoonlijn of via dekabel? 

Hieronder worden de meningen van de geinterviewden samengevat per vraagstelling. 

3.2 Terminologie 

Op dit moment worden veel verschillende termen gehanteerd voor hetzelfde begrip. 
Sommige daarvan zijn verwarrend, zeker wanneer verschillende technische mogelijkbeden 
ontstaan en de financiering van de diverse systemen verschillend is. In de opzet van deze 
workshop is in eerste instantie gekozen voor de traditionele term sociale alarmering. 

Een sociaal alarmeringssysteem is, van de eerste ontwikkeling af, bedoeld om mensen met 
een verhoogd risico de mogelijkbeid te bieden om op afstand alarm te kunnen slaan in een 
noodsituatie. In de loop der jaren zijn alleenstaande zelfstandig wonende ouderen de 
grootste doelgroep geworden. In die zin heeft sociale alarmering zich ontwikkeld tot 
hulpmiddel dat bijdraagt aan de veiligheid en zelfstandigheid van de abonnee en langer 
zelfstandig thuis wonen mogelijk moet maken. Bij sociale alarmering gaat het echter om 
meer dan apparatuur en om meer dan een noodsignaal. Drie peilers zijn met name van 
belang: 

de apparatuur 
de alarmcentrale 
de organisatie van de 24 uurs hulpverlening 

Tijdens de ontmoetingen met experts zijn voor diverse zaken o.a. de volgende termen 
gebruikt: sociaal-medische alarmering, personenalarmering, persoonsalarmering, thuiszorg 
alarmering, welzijnsalarmering, inbraakalarmering, rookalarmering, brandalarmering, 
zorgsysteem, personnenbeveiligingssysteem, zusteroproepsysteem, integrale alarmering, 
sociale veiligheid, etc. 
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Gezien het thema van dit project, is het niet ondenkbaar dat later voor (andere) standaard
termen gekozen wordt. Dit zou tevens meer helderheid kunnen brengen in wat men 
precies bedoelt. 

3.3 Resultaten interviews 

a. Experts 

Met de volgende experts heeft een gesprek plaats gevonden: 

D. Bergvelt, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting te Rotterdam 
M. Binneweg, adj. directeur Teletechnicom b.v. te Raamsdonksveer 
W. v.d. Heijden, adviseur bij Van den Enden Groep te Valkenswaard 
Mevr. Th. Hermans, coordinator sociale alarmering van de SWO Eindhoven 
P. Kerklaan, sales manager City Com b.v. te Rotterdam 
A. Klumpers, sales manager Tunstall Care & Communications b.v. te Capelle aId IJssel 
Ing. J. Krekelberg, algemeen directeur Estafette b. v. te Susteren 
E. Kruijswijk, directeur Mextal b. v. te Nuenen 
A. van der Leer, marketing adviseur bij Siemens te Den Haag 
J. van der Leeuw, beleidsmedewerker ouderenhuisvesting bij BOZ te Tilburg 
M. Oostland, marketing medewerker KPN Risicom beveiliging te Groningen 
P. Schneiders, manager Verkerk Service Systemen te Zwijndrecht 
J. Slagboom, directeur van Tele aLarm b.v. te Rotterdam 
G. Tit, directeur Stichting Alarmering Thuiszorg te Amsterdam 
L. Vahlkamp, directeur Vahlkamp Handelsonderneming b.v. te Helmond 
A. Vermeulen, op persoonlijke titel, betrokken bij diverse alarmeringsprojecten 

d. Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de aankoop/huur van toestellen voor 
sociale alarmering, met name 

zijn er stigma's? 

Het gebruik van sociale alarmering als instrument om het onveiligheidsgevoel bij ouderen 
enigszins weg te nemen wordt door diverse factoren beperkt. Een ervan is het stigma van 
hulpbehoevendheid dat aan sociale alarmering hangt. 
Het bij zich moeten dragen van een zender aan een halssnoer wordt door de meeste voor 
deze workshop ge'interviewde experts nog steeds als belangrijkste stigma gezien. Slechts 
40 % van de bezitters van een sociaal alarmeringssysteem hebben de zender elke dag bij 
zich. Van die 40 % draagt ook nog eens de helft die zender onder de kleren. Dat betekent 
dus dat slechts een op de vijf bezitters van een zender, die ook daadwerkelijk zichtbaar 
draagt. Dit heeft dus alles te maken met stigmatisering: een dergelijk produkt maakt je 
hulpbehoevend en oud. En niemand vindt van zichzelf dat hij of zij oud is. 
Anderzijds zullen degenen, die medisch ge'indiceerd zijn er minder moeite mee hebben. 

Producenten hebben al op diverse manieren geprobeerd dit stigma te doorbreken. Een 
interessante poging is om de rode knop aan de halssnoer ook de mogelijkheid mee te 
geven om er gemakkelijk mee handsfree de telefoon te kunnen opnemen, zonder dat men 
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meteen in de buurt van de telefoon is. Het is zelfs mogelijk om bij die toestellen op grote 
afstand een gesprek te voeren. 

d. Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de aankoop/huur van toestellen voor 
sociale alarmering, met name 

hoe zit het met uiterlijk/design? 

De meeste experts vinden dat vormgeving van de zender, maar ook van het toesteI dat in 
de woonkamer staat, heel belangrijk is om iets van het eerder genoemde stigma weg te 
nemen. Bedrijven zijn dan ook bezig om een zodanige vormgeving aan de zender te geven 
dat draagfrequentie en draagmogelijkbeden vergroot worden. 

De zender zou wellicht als mooi sieraad uitgevoerd kunnen worden. Anderzijds mag hij 
ook niet te opvallend zijn en kiezen ontwerpers voor een zo neutraal mogelijk ontwerp. 
Het ontwerp moet klein zijn, gemakkelijk aan kleding te bevestigen of gemakkelijk om 
weg te stoppen. 
Verder is bij de vormgeving belangrijk dat voork6men wordt dat gemakkelijk vals alarm 
afgegeven wordt. Het bang zijn om per ongeluk een alarm te geven door ergens aan te 
raken is juist een van de problemen die ouderen hebben met het dragen van de zender aan 
een halssnoer of aan de pols. 

d. Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de aankoop/huur van toestellen voor 
sociale alarmering, met name 

hoe is de bekendheid en is er voidoende informatie? 

AIle voor deze workshop gei'nterviewden vinden dat ouderen ten aanzien van sociale 
alarmering slecht gei'nformeerd zijn. De stichtingen welzijn ouderen en de thuiszorgorga
nisaties zijn overaI actief, maar het lijkt weI of iemand zich eerst oud moet voelen om tot 
zich tot sociale alarmering aangetrokken te voelen. 
Kortom, er kan nog veel verbeterd worden in de informatievoorziening. In elke gezond
heidsvoorlichting zou alarmering als preventiehulpmiddel genoemd moeten worden. Socia
Ie alarmering mag echter ook smaakvol gepresenteerd worden. 
Belangrijk is dat informatie over sociale alarmering continu en regelmatig herhaald moet 
wordt. Informatie wordt klaarblijkelijk alleen maar geabsorbeerd, wanneer het nodig is. 

d. Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de aankoop/huur van toestellen voor 
sociale alarmering, met name 

hoe zit het met de kosten? 

Het huren van alarmeringsapparatuur door ouderen wordt gesubsidieerd. Momenteel zelfs 
op drie verschillende wijzen: uit de sectoren welzijn, zorg of wonen. Dit veroorzaakt 
vooral ondoorzichtigheid en organisatorische problemen (bij de begeleiding van ouderen 
en rond de alarmopvang en -opvolging). Ook schept het een situatie van stagnatie: 
betrokken partijen proberen de kosten op elkaar af te wentelen. 
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Financiering van alarmering is noodzakelijk omdat de huur van een apparaat tegen 
kostprijs voor veel ouderen te hoog is. Reeds geruime tijd wordt de aanschaf van sociale 
alarmeringsapparatuur gesubsidieerd door de gemeentelijke overheid vanuit de het 
flankerend ouderenbeleid uit de Welzijnswet. De apparatuur wordt verhuurd aan ouderen 
die dit op sociale gronden nodig hebben. De aanschaffer is de alarmeringsorgamsatie, 
veelal een instelling welzijn ouderen of een thuiszorginstelling. Deze locale instellingen 
verzorgden tot voor kort veelal ook de alarmering voor gehandicapten jonger dan 65 jaar, 
in opdracht van de GMD, de uitvoerder van de AAW. In 1993 is daarvoor de Wet 
Voorziemngen Gehandicapten (WVG) onder verantwoordelijkheid van de gemeenten in de 
plaats gekomen. Het onderdeel sociale alarmering is daarin echter niet opgenomen, maar 
in de regeling hulpmiddelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A WBZ); de 
zorgverzekeraars zijn hiervan de uitvoerdersfinanciers. Belangrijk is dat de A WBZ 
tegelijkertijd ook is opengesteld voor ouderen. Zij kunnen nu Of een uit de sector welzijn 
gefinancierd apparaat huren bij de instelling Welzijn Ouderen of de Thuiszorg, Of de 
huisarts laten zorgdragen voor AWBZ-verstrekking door de zorgverzekeraar. 

In principe is er een afgrenzing tussen de subsidiering via de Welzijnswet, die plaats vindt 
op sociale gronden, en via de AWBZ, op grond van een medische indicatie. Maar er is 
sprake van een groot grijs gebied. Zo hanteren zorgverzekeraars weliswaar strenge 
medische indicatiecriteria; de een echter minder strict dan de ander. Gevolg: de ene 
zorgverzekeraar heeft tot nu toe een zeer gering aantal alarmeringstoestellen vertrekt, de 
ander relatief veel. Ook zijn er gemeenten die de financiering via de AWBZ aangrijpen 
om de welzijnssubsidiering van alarmering te beeindigen. Zo krijgen ouderen te maken 
met een toenemende onduidelijkheid en dreigt ongelijke behandeling. 

Dan is er nog het afstemmingsprobleem. Zorgverzekeraars zijn voor de verstrekking van 
sociale alarmeringsapparatuur contracten aangegaan met landelijke leveranciers. Veelal 
dus niet met locale alarmeringsorganisaties. Bij alarmering is echter begeleiding van de 
gebruiker belangrijk. Het succesvol functioneren van de dienstverlening hangt ervan af. 
Ook komt het voor dat merk X via de A WBZ in een plaats verstrekt wordt, waar merk Y 
standaard is. Dit maakt aansluiting op de plaatselijke centrale onmogelijk. 
Eind '95 gaf Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke koepel van zorgverzekeraars, aan 
dat deze afstemmingsproblemen in de evaluatie van de regeling hulpmiddelen van de 
A WBZ door de Ziekenfondsraad meegenomen zou worden. Een telefoontje naar de 
Ziekenfondsraad, ter voorbereiding op deze workshop, leerde echter dat sociale alarme
ring niet apart geevalueerd is, en dat dus alles bij het oude blijft. 

In de discussie over financiering moet ook nog de derde mogelijkheid van financiering 
vermeld worden: via de sector wonen. Deze financiering is woningbouwcorporaties 
bekend en wordt ook toegepast, met name in aanleuncomplexen en in woon-zorgcom
plexen. Zo wordt dezelfde alarmeringsapparatuur die via de Welzijnswet en A WBZ wordt 
verstrekt "nagelvast" aangebracht in ouderenwoningen. Het apparaat hoort bij de woning 
en kan worden opgenomen in de inventarislijst bij het huurcontract. De kosten van het 
apparaat worden in de huur doorberekend. Het eerste financieel voordeel is dat de huur 
inclusief het apparaat onder de reikwijdte valt van de Individuele Huursubsidie. Maar het 
apparaat hoeft ook met regelmatig verplaatst te worden, zoals gebruikelijk is bij de 
persoonsgebonden alarmering via de Welzijnswetl A WBZ. Behalve be sparing op perso
neelskosten kan de afschrijvingstermijn voor de apparatuur langer zijn. Woningcorporaties 
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zien de aanwezigheid van de apparatuur zelfs als sterk selling argument bij de verhuur. 
Overigens geven enquetes onder 55-plussers ook aan dat de helft een woning met alarme
ringsvoorziening wenst. 

De financiering van de alarmering raakt ook het centrale punt van het rapport van de 
Commissie Welschen: de zorginfrastructuur van een woon-zorgcomplex en de financiering 
ervan. De gezamenlijke ouderenbonden (CSO) maken het volgende onderscheid: zorgin
frastructuur valt uiteen in enerzijds woninggebonden voorzieningen en anderzijds 
persoonsgebonden voorzieningenldienstverlening. De woninggebonden voorzieningen 
komen in principe voor eigen rekening. De persoonsgebonden dienstverlening in een 
woon-zorgcomplex zou bekostigd moeten worden uit de AWBZ. Volgens de ouderenbon
den behoort een alarmeringssysteem tot de standaarduitrusting van een woning in een 
woon-zorgcomplex. Dus zou die apparatuur ook, indien nodig, uit de Individuel Huursub
sidie betaald moeten worden. Maar de opvolging zou dan uit de A WBZ gefinancierd 
moeten worden. Vanuit deze zienswijze is het dus vreemd dat apparatuur, zoals nu 
gebeurt, uit de A WBZ betaald wordt. Temeer is dit vreemd, wanneer die apparatuur ook 
nog eens inbraak- en brandmeldingen kan doorgeven. 

Resteert dan nog de subsidiering van alarmeringsprodukten voor degenen die niet in een 
specifiek woon-zorgcomplex wonen. Volgens lohan van der Leeuw, medewerker 
ouderenhuisvesting en woon-zorg van het Brabants Ondersteuningsinstituur Zorg, dient de 
investering in woninggebonden alarmering door woningcorporaties en andere verhuurders 
plaats te vinden, waardoor het in de meeste gevallen een locaal initiatief betreft. De 
subsidiering van individuele alarmering moet volgens hem hierbij aansluiten, omdat de 
begeleiding ook op locaal niveau thuishoort. Hij suggereert daarom om die subsidiering 
daarom bij de WVG onder te brengen en hiervoor het geld uit de Welzijnswet te 
gebruiken. 

Momenteel kunnen in de diverse gemeenten eigen bijdragen van ouderen aangetroffen 
worden, varierend van fl 35,- per maand tot helemaal geen. Anderzijds bieden steeds 
meer PAC's abonnementen aan. Omdat sociale alarmering niet-gesubsidieerd ongeveer fl 
75,- per maand aan kostprijs zou bedragen, bieden beveiligingsbedrijven die ook een 
eigen centrale exploiteren, particulieren die bij hen een compleet veiligheidssysteem 
hebben laten inrichten tegen geringe extra kosten een sociale alarmering. Het betreft hier 
dan vaak niet-behoeftige ouderen, maar mensen die een integraal veiligheidspakket 
aantrekkelijk vinden. De klanten van deze bedrijven bevinden zich echter in het duurdere 
segment. 

e. Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van integrale alarmering? 

Integrale alarmering lijkt een heel aardige manier om de factoren, die het minder 
positieve imago van sociale alarmering bepalen, te ornzeilen. Maar er doet zich een heel 
scala aan problemen voor wanneer we sociale alarmering voor ouderen willen combineren 
met brand- en inbraakalarm. 

Kosten 
Is integrale alarmering voor een redelijke prijs te realiseren? De kosten voor de - nog 
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experimentele apparatuur liggen nu op het dubbele van die voor sociale alarmering. Als er 
meer vraag ontstaat zakt de prijs mogelijk tot anderhalf maal de prijs voor sociale 
alarmering. 

De Wet op de weerkorpsen en particuliere beveiligingsorganisaties schrijft voor dat 
inbraaksignalen binnenkomen op een centrale die een vergunning heeft. Die vergunning 
krijgt een centrale aIleen als hij aan allerlei voorwaarden voldoet: dubbel uitgevoerde 
communicatielijnen en computers, luchtverversing, beveiligd tegen sabotage en terrorisme 
etc. Dat drijft de prijs van deze centrales flink op. 

InstaUatie van brand- en inbraaksignaleringsapparatuur vergt het leggen van kabels en het 
plaatsen van randapparatuur zoals rookdetectoren, magneetcontacten en infrarooddetecto
ren. Vanuit een centraal punt moet de detectieapparatuur op scherp te stellen zijn. De 
installatie is dus bewerkelijk. De randapparatuur vraagt bovendien om meer onderhoud. 
Batterijen om de apparatuur draaiende te houden moeten zoveel mogelijk vermeden 
worden omdat vroeg of laat vervanging nodig is en er iemand naar toe moet. Draadloze 
montage van de randapparatuur, met behulp van zendertjes, heeft voordelen: de installatie 
gaat sneller en mensen stellen kabels niet op prijs. Maar er zijn ook nadelen: de appara
tuur is kostbaarder en er zijn batterijen nodig om de zenders te laten functioneren. 
Al met al dreigen de kosten van integrale alarmering een veelvoud te worden van die van 
sociaallmedische alarmering. Dan is snel het punt bereikt dat integrate alarmering niet 
meer levensvatbaar is. 

Wettelijke voorschriften voor alarmcentrales 
Particuliere alarmcentrales - de zogenaamde PAC's - moeten aan diverse kostenopdrij
vende voorwaarden moeten voldoen. Er zijn wat uitvluchten mogelijk. Centrales van 
weerkorpsen - brandweer, ambulance en politie - mogen inbraaksignalen opvangen. Vee I 
sociale alarmeringsapparatuur is al aangesloten op centrales van een GGD, en deze mag -
waarschijn1ijk - straffeloos de inbraakalarmen opvangen en afhandelen. Dit is de situatie 
die geldt in het enige experiment, dat momenteel op enige schaal plaats vindt (Amster
dam). 
Een andere mogelijkheid is de afhandeling van inbraaksignalen te beschouwen als een 
interne aangelegenheid. Het is natuurlijk niet verboden om signalen van inbraak aan je 
voordeur hoorbaar te maken in je slaapkamer. Op basis van die filosofie hoopt de 
thuiszorg in Den Haag de signalen van clienten die meedoen aan integrale alarmering te 
verwerken. 

Opvang 
Wie gaat er midden in de nacht op pad om de dief in de kraag te pakken? Een verzorgster 
van de thuiszorg of van een verzorgingshuis zal dat niet aandurven, zeker niet in de 
nachtelijke uren. Nachtelijke uitstapjes zijn al lastig te realiseren voor sociale alarmering. 
De politie werkt in ieder geval niet mee. Zij is niet bereid af te komen op een inbraak
melding die elektronisch is gegenereerd. WeI komt zij te hulp wanneer door een persoon, 
en niet door electronica, is gesignaleerd dat er sprake is van een inbraak. 

In Amsterdam is gekozen voor het inschakelen van een particuliere beveiligingsorganisa
tie. Zij brengen 75 gulden per bezoek in rekening, dief of geen dief. Deze kosten worden 
voorlopig betaald door het WonenPlus project, een initiatief van de gemeente Amsterdam 
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voor ouderen. 

Gebruiksgemak 
De inbreker moet ook gesignaleerd worden wanneer de oudere thuis is. De apparatuur 
moet dus op scherp staan. Maar de bewoner van het huis moet zich vrijelijk bewegen om 
bijvoorbeeld 's nachts naar het toilet te gaan. Om die reden lijken infrarooddetectoren, 
ook al staan deze aIleen gericht op de mantel van het huis, niet geschikt. Bovendien 
reageren infrarooddetectoren ook op huisdieren. Andere signaleringsmiddelen lijken beter 
geschikt, zoals magneetcontacten waarmee kan worden vastgesteld of een deur of raam 
wordt geforceerd~ en glasbreukmelders. 
Het toevoegen van brand- en inbraaksignalering maakt de apparatuur nog weer een graad 
ingewikkelder. We zouden het bedieningsgemak kunnen bevorderen door slechts een 
schakelaar op het alarmeringskastje of elders in de kamer aan te brengen: aan of uit. Een 
statusindicator is belangrijk. Een mogelijk alternatief voor deze constructie is het aanbren
gen van een elektronisch dag- en nachtslot op de voordeur die in verbinding staat met de 
apparatuur. Het schijnt te kunnen, maar ook weer tegen een flinke prijs. 

Toch valt er niet aan te ontkomen om ook wat flexibiliteit in de apparatuur in te bouwen: 
een resetknop, een instelbare resettijd, en een of andere testfunctie. 
Door mid del van het protocol - wat gebeurt er als het apparaat een inbraaksignaal 
waarneemt - moet ook een zo groot mogelijke duidelijkheid worden nagestreefd voor de 
oudere bewoner. In Amsterdam denkt men aan het volgende protocol: bij een inbraaksig
naal of het verlaten van de woning geeft het apparaat eerst een zacht geluidssignaal. In dit 
stadium is een reset nog mogelijk, omdat het immers vals alarm zou kunnen zijn. Dit 
stadium moet bovendien lang genoeg duren om de woning te kunnen verlaten. In Amster
dam heeft men dit uitgetest door de bewoners en toekomstige gebruikers van dit systeem 
daadwerkelijk het huis te verlaten en de daarvoor benodigde tijd op te meten. Sommige 
ouderen hadden daarvoor meer tijd nodig dan was voorzien. 
Vervolgens - tweede fase - geeft het apparaat een luid signaal waarop de inbreker hopelijk 
de benen neemt. Tegelijkertijd wordt een kiesverbinding met de centrale opgebouwd. 

In de spreeklluisterverbinding met de centrale eenmaal opgebouwd, dan valt het geluids
signaal weg. In de centrale is zichtbaar dat het om een brand- of inbraaksignaal gaat. De 
centralist probeert op de hoogte te komen van de situatie. Dit kan door inluisteren of door 
het trachten in gesprek te komen met de oudere. Over deze fase moet nog nagedacht 
worden, want enerzijds moet een echte dief als zodanig herkend kunnen worden, maar 
anderzijds moet vals alarm herkenbaar zijn. De functies sociale alarmering en brand
inbraakalarm moe ten in een apparaat en systeem gelntegreerd zijn. Dit is nodig om het 
systeem zo gebruiksvriendeJijk mogelijk te maken. Daarnaast moet het systeem voldoen 
aan voorwaarden als bedrijfscontinutteit e.d. 

Installatie randapparatuur 
Omdat er nogal veel randapparatuur moeten worden geYnstalleerd zijn de installatiekosten 
van integrale alarmering hoog. Bovendien moet rekening worden gehouden met het 
verwijderen van de apparatuuf als de gebruiker vertrekt of zijn abonnement opzegt. 
Dit probleem doet zich voor in het geval van complexgewijze alarmering. Daar kan de 
apparatuur vast worden aangelegd, met kabels, en verschillende generaties bewoners 
kunnen er van profiteren. 
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Sabotage 
Ais de bewoner de indruk heeft dat iedere beginneling het systeem kan saboteren duikelt 
daarmee zijn vertrouwen, en verliest het systeem zijn zin. 

Vals alarm 
Vats alarm is altijd storend. Bij sociale alarmering hebben we ermee leren leven en via de 
moderne spreeklluisterverbinding is vals alarm meestal uit te filteren. Maar vals inbraak
alarm is een hoofdstuk apart. Hoe reageren de bewoners er op? Hoe geschrokken zijn zij? 
hoe is vals alarm te onderscheiden van echt alarm? Zaken die de praktijk zal moeten 
uitwijzen. 

Sleutelbeheer 
We moeten niet vergeten om hulpverleners en familie die de woning binnenkomen te 
instrueren over het alarmsysteem. 

Algemeen 
Deze workshop gaat over de mogelijkheden om het imago van sociale alarmering te 
verbeteren. Toch is het volgens H. Nouws (RIGO, Amsterdam) de vraag of brand- en 
inbraakalarm ooit net zo populair worden als socia Ie alannering. Socia Ie alarmering is een 
voorzorg voor situaties die in de beleving van ouderen iedereen ooit kunnen overkomen. 
Is de mogelijkheid van een brand net zo reeel? Voor een kleine groep vergeetachtige 
ouderen is er een misschien verhoogd risico. Is de kans op inbraak zo groot? Uit 
onderzoek blijkt dat jaarlijks 3 % van de Nederlandse huishoudens het slachtoffer is van 
een woninginbraak. Ook blijkt uit cijfers dat in woningen met een elektronische inbraak
signaleringssysteem meer ingebroken wordt dan in woningen zonder zo'n systeem, maar 
dat het meestal blijft bij een inbraakpoging. Met andere woorden: de dief dringt het huis 
binnen, ziet of hoort dat hij is opgemerkt, en neemt de benen. 

f. Zijn er verschillen ten aanzien van alarmering via de telefoonlijn of via de kabel? 

Sinds de eerste experimenten met sociale alarmering via de kabel is er een discussie 
losgebarsten over de voor- en nadelen van beide systemen. Zo zou de kabel het voordeel 
hebben van een permanent openstaande verbinding, terwijl bij de telefoonlijn de kans 
be staat dat er juist een in-gesprek-toon is. Dit laatste gevaar is in praktijk echter nauwe
lijks aanwezig omdat de centrales vaak over tientallen lijnen beschikken. Bovendien stopt 
een apparaat niet na een bezettoon, maar gaat door met het kiezen van alarmnummers. 
Het voordeel van een alternatief via de kabel lijkt voornamelijk in de kostensfeer te 
liggen. Nu berekent de PTT tikken aan de klant voor dagelijkse controle van de appara
tuur en dat kost f1 5,- per maand. Bij concurrentie via de kabel ligt het voor de hand dat 
de PTT ook iets aan die tariefstelling gaat doen. 

In de experimenten met de kabel blijkt dat de kabelexploitanten hun kabelinfrastructuur 
bepaald niet gestandaardiseerd hebben. Daardoor zijn er nog maar weinig industrieen die 
alarmeringsprodukten voor de kabel ontwikkeld hebben. Om dezelfde reden zijn die 
ontwikkelde produkten dus ook nog duur. 

De ontwikkelingen in uitwisseling van electronische signalering of informatie staat in de 
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kinderschoenen. Een grote doorbraak is te verwachten wanneer de TV-kabel, medio 1997 
of eind 1997, door de minister van Verkeer en Waterstaat wordt vrijgegeven voor 
commercieel twee-wegverkeer. Oit geldt nog meer als de hoofdkabel vervangen is door 
glasvezelkabel. Diverse gebieden in Nederland hebben dit al gedaan of zijn ennee bezig. 
De gJasvezelkabeJ is automatisch geschikt voor twee-wegverkeer. Bij bovengenoemde 
doorbraak in electronische communicatie zal naar verwachting veeJ meer gebruik gemaakt 
gaan worden van de kabel, ook voor b. v. sociaJe aiarmering. 
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4. Resultaten van de discussies tijdens de workshop 

Tijdens de workshop werden de deelnemers in 3 groepen opgesplitst en kregen de 3 
groepen elk een aantal vragen voorgelegd. Hieronder volgen de resultaten van de 
afzonderlijke groepsdiscussies. 

1. Gee! een lijst met concrete actiepunten om het stigma van sociale alarmering uit de 
weg te ruimen. 

Groep 1: 
Sociale alarmering heeft een beladen klank en roept allerlei associaties op, zowel bij de 
gebruikers alsook bij de producent. Het begrip sociale alarmering komt uit de hoek van 
medische en sociale hulpverlening. De woorden "sociale alarmering" zouden moeten 
veranderen in een meer dynamische begripsaanduiding. De groep had geen concrete 
aanbeveling voor ander woordgebruik. 

Groep 2: 
Deze groep is zich ook zeer bewust van het aanwezige stigma. Het best zou dit stigma 
getackled kunnen worden door sociale alarmering te koppelen met niet-Ieeftijd gebonden 
produkten. Concrete voorbeelden heeft de groep niet gegeven. 

Groep 3: 
Volgens deze groep wordt het stigma van sociale alarmering door de volgende zaken in 
stand gehouden: Op beleidsniveau wordt het stelsel van financiering aangestuurd door de 
medische wereld en gemeentelijke diensten. Op gebruikersniveau ligt het accent v.nJ op 
specifieke doelgroepen en leeftijdsgebondenheid, waardoor de etikettering versterkt wordt. 
Op organisatorisch niveau, d.w.z. beheer en toegangkelijkheid, is de kwaliteit van interac
ties niet altijd even adequaat. De groep stelt de volgende actiepunten voor om het stigma 
op te heffen: 

zorg allereerst voor een functioneel goed produkt; 
vergroot de toegankelijkheid door gebruiksvriendelijkheid, heldere instructies, 
integratief gebruik en een uitbreiding van functies zodat het interessant wordt voor 
grote groepen in de samenleving; 
haal de financiele drempeis weg, stop met subsidies en sluit contracten met 
verzekeraars, woningbouwcooperaties, projectontwikkelaars etc.; 
zorg dat de organisaties goede kwaliteit leveren en vergroot de markt
werking van deze organisaties (concurentie); 
zet als experiment een proefproject uit in een nieuwbouwproject. 

2. Gee! een aantal concrete mogelijkheden om de bekendheid met het verschijnsel 
sociale alarmering onder het grote publiek te vergroten. 

Stigmatisering is volgens groep 1. een typisch Nederlands verschijnsel. Als gevolg 
hiervan is het spreekwoord Hals het kalf verdronken is, dempt men de put" zeer van 
toepassing. Het wegwerken van de stigmatisering zou misschien mede tot stand gebracht 
kunnen worden door sociale alarmering veel meer algemeen bekend te maken via gebruik 
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van de regionale media. 
De term sociale alarmering moet volgens groep 2. veranderen als het gaat om meer 
bekendheid te geven aan de mogelijkbeden die dergelijke systemen bieden. Ais voorbeeld 
werd genoemd een individueel meldapparaat. Vergroot het marktsegment door een dyna
mische beeldvorming te creeren rondom het direct gebruik en maak het los van leeftijds
gebondenheid. Vergroot de functies, laat ook commerciele organisaties meedoen door 
gebruik te maken van commerciele boodschappen. Wat betreft voorlichting, maak meer 
gebruik van dynamische teksten en koppel dit b.v. aan bekende Nederlanders. Geef een 
kwaliteitskeurmerk, (het K.B.O.H doet dit nu al). 
Belangrijk blijft ook om de bekende media (radio, TV en kranten) steeds opnieuw te 
bestoken met berichten. De vraag is of het niet tijd wordt om ook eens een nieuw verhaal 
te brengen. 

Essentieel is dat de noodzaak voor aanschaf van sociale alarmering bij iedere burger 
vanzelfsprekend is, zoals voorzieningen voor telefoon, kabel t.v., etc .. Dit betekent 
beleidsmatigipolitiek dat voorlichting en bepaalde mate van publieksbei'nvloeding wense
lijk is. Voor- en nadelen dienen kritisch onderzocht te worden. Maak sociale alermering 
minder bijzonder, populariseren is wellicht een goede invalshoek. 

3. Gee! aan welke financieringsbron volgens u het best past bi} sociale alarmering 
voor zelJstandig thuiswonenden (Welzi}nswet? AWBZ? Ind. Huursubs.-WVG? 
anders?) 

De huidige vergoedingen voor sociale alarmering dragen volgens groep 1. indirect ook bij 
aan de stigmatiserende tendens. Concrete aanbeveling van groep 1 is: 
Breng sociale alarmering in nieuwbouw seniorenwoningen en aanleunwoningen aan als 
basisvoorziening, net zo als telefoon, kabel en riolering en verdisconteer de kosten in de 
huur, zodat er indirect nog een vergoeding mogelijk is via de individuele huursubsidie. 

Groep 2 wil de verzekeraars inschakelen, want door gebruik te maken van sociale 
alarmering kunnen verzekeraars op allerlei kosten besparen. Sociale alarmering zou 
binnen het normale verzekeringspakket opgenomen moeten worden, zoals de brandverze
kering. Er zijn volop mogelijkbeden voor verzekeraars, zeker ook diverse doelgroepen 
dezelfde zijn en dus al in het be stand zitten. 
Laat gebruikers vanuit de marktwerking de vrije keuze. Segmenteer ook blijvend op 
specifieke doelgroepen, schakel ter informatie ook zorginstellingen hierbij in. 

Ook voor groep 3 zorgen de subsidies voor sociale alarmering op zich zelf al voor een 
stigma. Daarom zou sociale alarmering niet meer door subsidies uit de welzijns- or 
zorgwereld betaald moeten worden, maar moet sociale alarmering in de bouwverordening 
opgenomen worden. 
Volgens groep 3 moeten verzekeringsmaatschappijen sociale alarmering gewoon standaard 
in hun pakket opnemen, zowel bij zaken als inboedelverzekering (als het ook om 
inbraakalarmering gaat) als bij de ziektekostenverzekering. 
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4. Stel dat integrale alarmering de oplossing is om bi} veel meer zeljstandig wonende 
ouderen het onveiligheidsgevoel te doen verminderen en uiteindeli}k bi} veel meer 
mensen standaard ook een sociaal alarmtoestel in huis te doen hebben. 
Wat moet er volgens u dan gebeuren met 
a. de kosten? Wat is maximaal toelootbaar per maand? Wie zou die kosten 

(gedeelteli}k) moeten vergoeden? 

Bedragen van maximaal toelaatbare kosten zijn slechts sporadisch genoemd. Gedacht 
wordt aan kosten van maximaal f1 25,- tot f1 30,- per maand voor integrale alarmering. 
De kosten zouden gedeeltelijk door verzekeringsmaatschappijen betaald moeten worden 
door een korting te geven, b.v. 10 % op de premie. Hiermee kunnen de extra jaarlijkse 
kosten van f1 300,- tot f1 400,- evenwel bij lange na niet gedekt worden. 

b. de opvolging van een inbraaksignool? Mag of moet dit signaal eerst noor 
de buren? Mag of moet dit signaal naar een paniculiere centrale? Zou de 
politie ook op electronische inbrookmeldingen moeten afgoon (uiteraard na 
automatische controle op valsmeldingen)? 

Verreweg het grootste deel van de huidige electronische inbraakmeldingen en brandmel
dingen zijn valse meldingen. Dit zal bij integrale alarmering naar verwachting niet anders 
zijn. Verificatie van een melding, voordat politie of brandweer in actie komen, is dus heel 
belangrijk. Deze verificatie zou voor een belangrijk deel gedaan kunnen worden door de 
eerste melding naar een buur, kennis of familielid toe te laten zenden. 

c. het sleutelbeheer? Zi}n hulpverieners en familie wei volledig te instrueren 
over het alarmsysteem en is dit wel wenseli}k? 

Het is wenselijk om hulpverleners en familieleden een sleutel in beheer te geven. Zij zijn 
ook goed te instrueren over de werking van het alarmsysteem. WeI moet niet onderschat 
worden dat veel mensen een mnke schroom zuHen hebben om hun sIeuteI en de instructie 
over het bedienen van het alarmsysteem door te geven aan derden. 

5. Gee! aan of u het met de volgende stellingen eens of oneens bent en argumenteer 
zo mogeli}k uw keuze: 

Opmerking: De hieronder ingevulde kruisjes bij "eens" of "oneens" zijn na uitvoerige 
discussie ingevuld door een van de groepen en vervoIgens in de plenaire 
discussie besproken. Tijdens de plenaire discussie werden geen wijzingen in 
de wijze van invuHen voorgesteld. WeI dient aangetekend te worden dat 
niet aHe kruisjes unaniem bij "eens" of "oneens" zijn geplaatst. De plaatsen 
indiceren de keuze van de meerderheid. 
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1. "Geef moeder of oma een alarmtoestel met moederdag" of "Moederdagcadeautip: 
Geef je moeder of oma meer zekerheid met een alarmtoestel van .... " zijn slogans 
die geen zoden aan de dijk zetten. Sociaallmedische alarmering is te zeer door
drongen van het stigma van hulpbehoevendheid. Alleen een totaal nieuwe media
campagne met een positieve benadering met de technische mogelijkbeden (b. v . 
handsfree telefoon opnemen en spreken van grote afstand) zou enig succes kunnen 
hebben. 

[x] eens 

[ ] oneens 

2. Sociale alarmering zou juist zijn stigma verliezen als het als algemene poort tot 
welke zorg- en dienstverlening dan ook gezien wordt. 

[xl eens 

[ ] oneens 

3. Naast de technische aspecten wordt de kwaliteit vooral bepaald door de medewer
kers, die vanuit de organisatie de instrumenten aangereikt moeten krijgen. 
Nodig zijn een klantgerichte benadering met een grote mate van communicatieve 
vaardigheden, stressbestendigheid en resultaat gericht werken. Er dient vee I verbe
terd te worden aan de opleiding van centralisten bij de niet commercieel gerunde 
centrales. Ouderen worden vaak niet klantvriendelijk te woord gestaan. Soms 
weten centralisten ook niet goed om te gaan met een echte alarmmelding. 

[ ] eens 

[xl oneens 

4. Het gebruik van sociale alarmeringsapparatuur zou juist aangemoedigd kunnen 
worden door er een aparte knop voor service en/of informatie toe te voegen. Dit 
vereist aansluiting op de een-Ioketgedachten, die momenteel verder geconcretiseerd 
worden. 

[x] eens 

[ ] oneens 

5. De helft van woningzoekende ouderen verwacht ook sociale alarmering in de te 
betrekken seniorenflat of -woning. Woninggebonden sociale alarmering is juist in 
strijd met "zorg op maat". 
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[x] eens 

[ ] oneens 

6. Comrnercieel opererende alarmcentrales kunnen niet concurreren met de door de 
overheid gesubsidieerde alarmcentrales, zoals de CPA's. Indien gemeenten dit 
soort alarmcentrales zou verzelfstandigen zou de markt voor sociale alarmering 
voor veel bedrijven interessant worden, hetgeen uiteindelijk weer ten goede komt 
aan de individuele consument. 

[ ] eens 

[x] oneens 

7. Betaalbare opvolging via inbraakalarm vraagt om: 
* Veilige woonomgeving 
* Buurtrelatiepatronen 
* Buurtverantwoordelijkheidsgevoel. 

[x] eens 

[ ] oneens 

8. Beveiligingsapparatuur in huis verhoogt het veiligheidsgevoeJ, maar roept ook 
afzonderings- en eenzaamheidsgevoelens op en verzwakt de mantelzorgstructuur. 
Hier Jigt een spanningsveld voor beleidmakers, maar evenzeer ook voor de 
gewone consument. 

[x] eens 

[ ] oneens 

9. Ben landelijke centrale wordt een anoniem "06-11" nummer. Ben landelijke 
centrale is weliswaar snel in hulpverlening, maar onpersoonlijk in menselijk 
opzicht en schept afstand. 

[x] eens 

[ ] oneens 

10. Inbraakalarmering via de CAl -kabel is momenteel niet aan te raden: de kabel is 
namelijk zeer gevoelig voor sabotage. Het is vrij simpel met de vele sleutels die in 
omloop zijn of anderszins met een klein apparaat het netwerk met alle op de kabel 
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aangesloten worungen te ontregelen en plat te leggen. Aldus kan een een handige 
inbrekersbende gemakkelijk zijn slag slaan in een reeks van woningen. Beter is het 
bij alarmering via de kabel altijd een combinatie met de telefoon te maken. 

[ ] eens 

[x] oneens 

11. Een alarmtoestel moet regelmatig getest worden. Met modeme centrales en 
alarmtoestellen gebeurt dit automatisch, doordat het toestel b. v. eenmaal per 24 
uur zelf naar de centrale belt, zonder dat de bewoner dat merkt. Indien particulie
ren ervoor kiezen alleen met opvolging naar buren of familieleden te werken, is 
een regelmatige test ruet mogelijk. 

[x] eens 

[ ] oneens 

12. Maak van het beveiligingssysteem een statussymbool. Immers de aanwezigheid van 
een beveiligingsinstallatie geeft aan dat "er wat te halen valt" . 

[ ] eens 

[x] oneens 

23 



Resultaten van discussies in de plenaire bijeenkomst: 

Discussiepunten in willekeurige volgorde: 

Meldstations moeten niet overbelast raken; overbelasting is nu soms al een 
probleem; 
voor aanbieders van sociale alarmering moet het marktmechanisme gaan 
werken; 
er zijn geen duidelijke verschillen aan te geven tussen gebruikers en niet 
gebruikers m. b. t. psychologische factoren, zoals weerstand; 
er is een duidelijke vraag naar meer algemene alarmering; dit vraagt naar 
het inbouwen van meer functies in de apparatuur. 

Voorgedragen oplossingen: 

biedt via woningbouwverenigingen een nagelvast basispakket sociale 
alarmering aan en zorg voor zeer beperkte extra kostenverhoging; 
laat socia Ie alarmering via gemeentelijke voorzieningen aanleggen en breng 
het onder in de standaard infrastructuur, zoals telefoonaansluiting, gas, 
water en licht en riolering; 
neem sociale alarmering beleidsmatig op in de bouwverondeningbesluiten, 
zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau, te beginnen met aIle nieuw
bouwprojecten; 
stimuleer de vraag naar sociale alarmering in allerlei sectoren waardoor de 
klant kan anticiperen; 
schrijf een prijsvraag uit voor een goed in het oor liggende altematieve 
naam voor sociale alamering (eerste suggestie: eco-alarmering) 

Project buurtpreventie: 

In de plenaire discussie werd een concreet project voor buurtpreventie besproken, waarbij 
het gaat om 350 woningen. De praktijk leert dat men het niet moet zoeken in een duur 
compleet systeem, maar in een eenvoudig gemakkelijk hanteerbare en betaalbare techniek. 
Geavanceerde techniek creeert ook onveiligheid, terwijl sociale controle ontbreekt. 
Techniek dient als ondersteuning voor onveilige situaties. 

Alarmcentrale: 

Zorg voor voldoende capaciteit van de alarmcentrale. Maak meer gebruik van sociale 
controle voor verificatie van alarmmeldingen. Gebruik ook de techniek van passieve 
alarmering voor: 

observaties 
inkijk 
beveiliging van b. v. kinderen 

Wat is er tot nu toe voor sociale alarmering op de markt als het gaat om systemen, 
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functies en technische ontwikkelingen. Kortom inventariseer, ook internationaal, aIle ont
wikkelingen. 
Integrale alannering schijnt het draagvlak te vergroten, maar regelgeving en beleid hierin 
zijn dringend gewenst. 

Algemene conclusies van de workshop: 

De algemene concIusies van dit project met betrekking tot een verbetering van het imago 
van sociale alannering zijn: 

Voeg meer functies toe aan de zender (b.v. telefoon opnemen) en aan de appara
tuur (inbraak- en brandmelding, evt. infonnatie opvragen); 
maak de vormgeving van de zender zodanig dat hij heel mooi is of juist zo 
onopvallend mogelijk en zorg dat er geen kans meer is op per ongeluk indrukken; 
er is een latent aanwezige behoefte aan sociale alannering bij veel ouderen, 
die waarschijnlijk niet ingevuld wordt door aandacht in de massamedia, 
maar veeleer door sociale alannering standaard aan te bieden in woningen 
of samen met andere apparatuur; 
woningcorporaties zouden sociale alarmering standaard moeten aanbrengen 
in seniorenwoningen; dit verlaagt de kosten en geeft de huurder de moge
lijkheid een tegemoetkoming te krijgen uit de huursubsidie; 
het aanbod van de huidige subsidiemogelijkheden draagt niet bij tot duide
lijkheid en houdt ook het huidige imago in stand; verzekeraars zouden het 
gebruik van alarmering wellicht stimuleren door premiekortingen aan te 
bieden. 

/ 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Programma van de workshop 

Datum: 8 mei 1996 

Tijd: 13.45 - 17.30 

Plaats: Technische Universiteit Eindhoven, Dorgelozaal, Bestuursgebouw 

Organisatie: Centrum Techniek Ouderen 

Opdracht van: KITTZ 

13.45: 

14.00: 

14.10: 

14.45: 

15.00: 

16.00: 

16.45: 

(in het kader van het overheidsprogramma ouderen en technologie) 

Ontvangst 

Welkom 

Imago-factoren en aanzetten voor discussie 
Dr.ir. A. van Berlo 

Pauze 

Opzoeken van de zalen 

Groepsdiscussies 
De aanwezigen worden verdeeld in drie groepen. Eike groep dient 
aan de hand van een aantal vragen en stellingen tot enkele concrete 
aanbevelingen te komen. 

Dorgelozaal en zalen 2 en 3 

Plenaire presentatie groepsdiscussies, eindconclusies en 
afsluiting 

Dorgelozaal 

Borrel 
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Bijlage 2: Samenstelling leden groepsdiscussies 

Groep 1: 

G. Barnt 
P. Eggers 

Dorgelozaal 

W. van der Heijden 
A. Klumpers 
J. Beurskens 
R. Houppermans 
J. Hermann 
Mevr. Van Gennip 
Dhr. Hoek 
Mevr. v.d. Gevel 
Dhr. Freriks 
Mevr. Termeulen 
Mevr. M. van Os 

Groep 3: Zaal3 

M.Oostland 
J. Krekelberg 
A. van der Leer 
L. Vahlkamp 
Mevr. Th. Hermans 
Mevr. M. van de Heuvel 
Mevr. C. Schrijvers 
Hr. De Pon 
Mevr. De Pon 
Dhr. Wijnberger 
Mevr. Van de Grinten 
Dhr. Withoos 
Dhr. Van de Broek 
P. Segers 

Groep 2: 

E. Kruijswijk 
J. Slagboom 
H. Hanssen 
M. Binneweg 
R. Vrencken 

Zaal2 

Mevr. Y. Cornelissen 
F. Smulders 
Mevr. Arts 
Mevr. Dingen 
Dhr. Ten Brink 
Mevr. Rietveld 
Dhr. Tjon A Hie 
P. Broerse 
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Bijlage 3: Deelnemerslijst Workshop "Imago·verbetering sociale alarmering" 
dd. 8 mei 1996 te Eindhoven 

G. Bamt Technisch adviseur Verkerk 
Service systemen 
Postbus 49 
3330 AA Zwijndrecht 
Tel 078-6101999 
Fax 078-6105210 

M. Binneweg Commercieel adj.dir. Teletechnicom 
Communicatie Systemen 
Ramgatseweg 17 
4941 VN Raamsdonksveer 
Tel 0162-517100 
Fax 0162-514062 

J. Beurskens Netwerkinspecteur Politie W oensel Zuid 
Postbus 1535 
5602 BM Eindhoven 
Tel 040-2333721 
Fax 040-2333799 

Mevr. Y. Cornelissen Medewerkster Preventie Brandweer Eindhoven 
Deken van Somerenstraat 2 
5611 KX Eindhoven 
Tel 040-2608616 
Fax 040-2608658 

P. Eggers Account manager Isolectra 
Postbus 37100 
3005 LC Rotterdam 
Tel 010-4619245 
Fax 010-4619307 

H. Hanssen Medewerker Alarmcentrale 
Varel Security 
Kronehoefstraat 14 
6522 AC Eindhoven 
Tel 040-2441355 
Fax 040-2445635 

Mevr. Th. Hermans Coord. sociale alarm. Stichting Welzijn Ouderen 
Zernikestraat 4 
5612 HZ Eindhoven 
Tel 040-2450445 
Fax 040-2454125 
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Mevr. M. van de Heuvel Directeur De Communicatie Centrale 
Postbus 4050 
9701 EB Groningen 
Tel 050-3120737 
Fax 050-3686303 

W. van der Heijden Adviseur Van den Enden Beveiligi~g 
Postbus 678 
5550 AR Valkenswaard 
Tel 040-2017413 
Fax 040-2045310 

R. Houppennans Stagiair Stichting Welzijn Ouderen 
Zernikestraat 4 
5612 HZ Eindhoven 
Tel 040-2450445 
Fax 040-2454125 

A. Klumpers Sales manager Tunstall 
Care & Communications 
Postbus 5111 
2900 FC Capelle aId ljssel 
Tel 0104516099 
Fax 0104519010 

lng. J. Krekelberg Directeur Estafette 
Handelsweg 48 
6114 BR Susteren 
Tel 0464492963 
Fax 0464491015 

E. Kruijswijk Managing director Mextal 
Postbus 282 
5670 AG Nuenen 
Tel 040-2839380 
Fax 040-2839620 

lng. A. van der Leer Marketing adviseur Siemens Nederland 
Postbus 16068 
2500 BB Den Haag 
Tel 070-3332739 
Fax 070-3333838 

M.Oostland Marketing medewerker KPN Risicom beveiliging 
Postbus 16000 
9700 CH Groningen 
Tel 050-5852702 
Fax 050-3181051 
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Mevr. C. Schrijvers 

J. Slagboom 

L. Vahlkamp 

R. Vrencken 

Mevr. Arts 
Dhr. Ten Brink 
Dhr. Van den Broek 
Mevr. Dingen 
Dhr. Freriks 
Dhr. Herrmann 
Mevr. Van Gennip 
Mevr. Van de Gevel 
Mevr. Van de Grinten 
Dhr. Hoek 
Dhr. De Pon 
Mevr. De Pon 
Mevr. Rietveld 
Dhr. Smulders 
Mevr. Termeulen 
Dhr. Tjon A Hie 
Dhr. Withoos 
Dhr. Wijnberger 

A. van Berlo 
P. Broerse 
Mevr. M. van Os 
P. Segers 

Studente Industr. Ontw. 

Directeur 

Directeur 

Wnd. directeur GGD 
Directeur CPA 

Technische Universiteit Delft 

Tele A Larm 
Stolwijkstraat 2b 
3079 DN Rotterdam 
Tel 010-4831145 
Fax 010-4836937 

Vahlkamp handelsondememing 
Gasthuisstraat 108 
5708 HP Helmond-Stiphout 
Tel 0492-528975 
Fax 0492-553697 

GGD Eindhoven 
Postbus 2357 
5600 CJ Eindhoven 
Tel 040-2384014 
Fax 040-2116647 

Centrum Techniek Ouderen 
De Lismortel 3 
5612 AR Eindhoven 
Tel 040-2452947 
Fax 040-2453850 
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Bijlage 4: Centrum Techniek Ouderen 

Het Centrum Techniek Ouderen is een onafuankelijke non-profit stichting met als 
doelstelling: bevordering van de kwaliteit van het leven van ouderen; meer in het 
bijzonder: de ontwikkeling en toepassing van techniek en technologie in en omtrent 
produkten en diensten, alsmede het testen en demonstreren van produkten en diensten die 
bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van het leven van ouderen. De stichting is 
medio 1995 opgericht met ondersteuning van de volgende instellingen: 

* Gemeente Eindhoven 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Technische Universiteit Eindhoven 
Hogeschool Eindhoven 
Akademie IndustrH!le Vormgeving Eindhoven 
Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven 
Stichting Thuiszorg Eindhoven 
Overleg van Ouderenorganisaties Eindhoven 

Het Centrum is voorlopig gehuisvest op het terrein van de Technische Universiteit 
Eindhoven. In een kleinschalige behuizing bevindt zich naast enkele kantoren voor de 
medewerkers een ontvangstruimte voor paneldiscussies met ouderen. Verder beschikt het 
Centrum over een modelwoning (schaal 1:1), waarin allerlei zaken met betrekking tot 
veilig en comfortabel wonen zijn aangebracht. Het betreft zowel bouwkundige voorzienin
gen uit het Seniorenlabel als inrichting en consumentenartikelen. De modelwoning heeft 
als bijzondere eigenschap dat hij relatief eenvoudig transportabel is en dus ook op verzoek 
uitgeleend kan worden aan derden. 

De stichting probeert zijn doelstellingen met de volgende middelen te verwezenlijken: 
Inbreng en gebruikmaking van kennis van ondersteunende instellingen, b. v. via 
tijdelijke detachering van personeel, studenten en ad-hoc adviezen. 
Kennis, expertise, ervaring en inzet van ouderen; dit betreft zowel het meewerken 
van individuele ouderen als proefpersoon in onderzoeken voor derden als het 
meewerken van ouderen als vrijwilliger in interviews met andere ouderen en in 
voorlichtende activiteiten 
Subsidies van overheden, zowel landelijk, regionaal als lokaal, teneinde de 
voorlichtende taken te kunnen financieren. 
Projecten voor bedrijven; steeds meer bedrijven gaan ertoe over om het CTO in te 
huren om kennis van en over de doelgroep ouderen te betrekken bij nieuwe 
produktontwikkelingen. Hiervoor worden marktconcurrerende tarieven berekend. 

Voorbeelden van projecten, waaraan het Centrum Techniek Ouderen werkt of gewerkt 
heeft: 

Ontwerp en testen van badkamerprodukten via ouderenparticipatie 
Ontwerp en testen van meubilair 
Sociale alarmering 
Ondersteuning van mantelzorgers van dementerenden met technische voorzieningen 
Informatievoorziening bij openbaar vervoer 
Ben-Ioket 

Neem voor meer informatie contact op met drs. P. Broerse of dr.ir. A. van Berlo. 
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Bijlage 5: Instituut voor Gerontechnologie 

Het Instituut voor Gerontechnologie is opgericht voor het verder ontwikkelen van een 
onderzoek- en onderwijsprogramma "gerontechnologie". Dit instituut van de Technische 
Universiteit Eindhoven initieert, stimuleert en coordineert de aktiviteiten op dit vakgebied 
binnen de zeven technische faculteiten. Gerontechnologie kan worden omschreven als de 
studie van het raakvlak tussen technologie en ouderen, waarbij de ontwikkelingen in de 
technologie worden gestuurd vanuit de behoeftes en mogelijkbeden van ouderen. Het 
belang van Gerontechnologie komt voort uit de toenemende sturende rol van de technolo
gie in de huidige samenleving waarin het aantal ouderen sterk stijgt. 

Omdat in de Gerontechnologie het volwaardig functioneren van ouderen in de praktijk van 
het dagelijks leven voorop staat, is dit vakgebied per definitie toepassingsgericht. 
Resultaten van gerontechnologisch onderzoek dienen dan ook zichtbaar te worden in 
aangepaste, c.q. betere leef en werkomstandigheden en, waar nOdig, betere zorgsituaties. 

Hoewel de onderste leeftijdsgrens voor "ouderen" geheel arbitrair is, wordt deze 
doorgaans bij 55 jaar gelegd. Daarmee wordt niet gesteld dat de chronologische leeftijd de 
belangrijkste parameter zou zijn voor het individueel-psychologisch dan weI sociaal-maat
schappelijk functioneren van ouderen en voor de wijze waarop zij omgaan met prooucten 
van technologische ontwikkelingen. 

De onderzoek en onderwijs aktiviteiten van het instituut vinden voomamelijk plaats 
gedistribueerd over de verschi11ende faculteiten. Een centrale stafgroep houdt zich bezig 
met het coordineren van aktiviteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennis
overdracht. Een uitgebreid nationaal en intemationaal netwerk is opgebouwd, van waaruit 
de benodigde samenwerkingen worden georganiseerd. Deze samenwerkingen worden 
benut om belangrijke expertise, die niet voorhanden is in de eigen instelling, in te 
brengen in de projecten die veelal een multi-disciplinaire benadering vragen. 

Het onderzoek is opgedeeld in vier kemgebieden: 
* wonen en stedebouwkundige planning 
* mobiliteit binnens- en buitenshuis, transporttechnologie en robotica 
* cognitie, perceptie, informatie- en communicatietechnologie 
* gezondheid (inclusief voeding), zorg en medische technologie 

Voor het Instituut voor Gerontechnologie is de Stichting "Centrum Techniek Ouderen" 
(CTO) een belangrijke partner voor interactieve kennisoverdracht en voor toegepaste 
projecten. 

Directeur: prof. dr. H. Bouma 
Inlichtingen: dr. J. Rietsema, teL 040 - 247 3904 
Secretariaat: Postbus 513, W&S 2.05, 5600 MB Eindhoven, tel. 040 - 247 4658 
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