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Bijlage I Informatieverwerking Desk Research 

In het eerste stadium is een literatuuronderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de zorgsector. De 

belangrijkste rapporten en artikelen zijn eerst samengevat in mindmaps welke in deze bijlage I zijn 

bijgevoegd, waardoor informatie beknopt werd weergegeven met steekwoorden. Vervolgens is met 

deze input de informatie middels de KJ methode gecategoriseerd. De gevonden informatie is in kreten 

op post-its geschreven, waarna een grove onderverdeling is gemaakt naar woonwensen, problemen 

ouderen, technologie en implementatie. Binnen deze categorieën is wederom een categorisatie 

gemaakt met dezelfde methode naar subcategorieën. Het voordeel van deze wijze van 

informatieverwerking is dat deze makkelijker te gebruiken is voor verder onderzoek door de verdeling 

naar (sub)categorieën. Ook zijn onderlinge overeenkomsten en verschillen in de (sub)categorieën 

gemakk_elijk te herkennen. In de volgende subparagrafen van deze bijlage vindt u een digitale 

weergave van de categorisatie. 

I.i Mindmaps 

I.ii Kl-methode 
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Ministerie van VWS 
Wwvl.minvws.nl 

Toekomst: alleen onverzekeroare 
zorg en zorgfuncties bij mensen 

thuis vergoed 

Vert>lijffunclîe naar 
woonsector 

Stimulans 
marktwerking 

Huishoudelijke 
verzorging naar WMO 

Extramurale GGZ-zorg en 1e jaar intramurale 
GGZ-zorg naar zrogverzekerîngswet 

Veranderingen 

Algemene Wet BijZondere 
Ziekteko-sten 

Persoonsgebonden budget 
o ·oneel naast de hul 'In natura' 

Zorg & Begeleiding bij langd.urige 
ziekte, handicap of ouderdom 

Indicatie RIO 

Huishoudelijke verzorging 

Persoonlijke verzorging 

Verpleging 

Ondersteunende begeleiding 

Verblijf 
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Documentatie ouderen & 
technologie KITIZ Deel 1 

Toename eigen 
woningbezit 

Stijging 
opleidingsniveau 

Financ.iêle situatie 
verbetert 

Project 
ouderentechnologie 

Groei ouderen 

1,9 miljoen 65+ nu 

4,3 miljoen ln 2040 

Ir. PJ Stork 
(onderzoeker) 

Onderzoek 

Voomeelprojecten ontwerp
en distributieproces 

Publiciteit 

Kennis 

Geen homogene markt, 
grote onderlinge versetlillen 

1 &95 start 

Ministerles van EZ, VWS en VROM 

Groeiende leeftiidsgroep 

Technologie ilan op simpele wijze 
comfort en zelfredzaamheid verhogen 

KITTZ 

Kwaliteitslnslituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing 

Geen communicatie- en dlstril>utiekanafen 
gericht op alle ouderen 

V 



Documentatie OUderen en 
Technologie KITlZ OeeJ 2 

Verschulving zorg -+ 
algemene zelfredzaamheid 

Rekening houden met zwakkere I 
niet-gemiddelde gebruikers 

Kan no.olt met alle doetgroepen 
rekening gehouden worden 

DESIGN FOR ALt. 

.Intelligente producten te moeilijk te 
hanteren enlof te begrijpen 

Gebruikera inschakelen 
t~~ens ontwerpproces tbv 

ERGON. MIE 

Gebruiker centraal 

Stijging 
toepassingen •cT 

Te weinig oog voor 
raadplegen gebruikers 

Toegevoegde waarde entVIerpers 

Acceptatie product 

Ouderen (mn hoogbejaarden} 
ondervinden aanzienlijke 

belemmeringen in het dageUjks 
leven 

Functionaliteit 

Comfortabel gebrujk 

Uiterlijk 

----- - - __ .:._ ___ _ __ -'--- ---''--------- ---- - ----------- --- ·- -
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Documentatie Ouderen en 
Teclmologie, KITTZ deel3 

Domotica 

Introductie dmv 
modelwoning 

Informatie 

I Mondelinge/sc.hriflelijke 
enquêtes 

1'---..,;",_--

l~ Panelsessies 

\.. Gebrulkstest I evaluatieonderzoek 

r~tarileting is GEEN 
functionele anal''fSe product 

Gel>ruiksonderzoek 
nodig 

Ouderen klagen vaak niet over 
gebruiksonvriendelijke producten 

c~ het aan zichzè:f 

Gebrulk~onderzoek ~-+Gebrulkersonderzoek 

Gebruik product 
~ door mens 

Kenmerken 
gebruikers 
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LevensJoopbestendige woningen 
- concept- domotica, Ae<Jes 
ActiZ ouu 2006) 

Viedome 

CamCare 

Thuiszorg Online 

Uitluistersysteem 

Kleinschalige projecten 

Meer bewoners 

Minder personeel 

Zorg op afstand 

camera's 

Verpleeghuis aan huis 

Aanvullende diensten 

Inzet personen 

Mobiele meetapparatuur 

Mobiele telefonie 

Plaatsbepaling 

Personen volg systeem 

Telethuisz.org 

Combinatie 

DEFINITIE 

Woninggebonden technologische toepassingen ter bevordering 
van kwaliteit van leven, in samenhang met zorg en diensten 

ICT 

Doel 

Toepassing-en van ICT 

Woonhuis automatisering 

Samenhangende elementen en 
bediening op afstand 

Leven veraangenamen 

Hulp inroepen 

Verzor9ing vergemaJ\kelijken 

Efficiënte inzet personeel in de zorg 

Grootschalige Inkoop technologische 
voorzieningen 
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HealthOns - RG Bushko 
(2005) 

Adaptlveness 

Exp!ain on human level 

ICC 

Exampres 

Memory Glasses 

Robopet 

Surgical injection (Philips Medica! Systems) 

Friendship 

Medica! role 

Intelligent Caring Creaturee 

ErroJfess, lnv!slble, continuous end infrastructure-free healthcare 

Conslsts of Healthons 

Carry in the body 

Carry on thelr body {intelligent health environment) 

Embedded In home-s, offices, cars, plans, robo-petassistents 
(extelligent heatth environment} 

In 2050 like vitamines and tooth brush.es 
'broadl available and used b· everybody) · 

NURSES 

Remind on 
medicatien I exerclse 

New Unilied Resource Systems Engineers 
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Homelab Philips 

Important 

Differences in culture 

Differences in individual preferences 

Personalized 
relationships 

lntemction 

HomeLab 

Technolgies 

Miniaturized 

ln1angib!e 

Research facility 

Human Interaction 

Located at High Tech campus Eindhoven 

Ambient lntell.igence 

Eledronic environments that are sensitive 
and responsive to the presence of people 

Intelligent 

Personafized 

lnterconnected 
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Min_ VWS 

Beleidsregel zorginfrastructuur 

Doel: verlenging 
zelfstandig blijven wonen 

Subsidieregeling diensten bij 
wonen met zorg 

Per 2007 in WMO 

Tot 2015 395.000 extra 
nu,tredenwoning en 

Corporaties & zorginstellingen verantwoordelijk voor het aanbieden 
van domo-ti cavooJZieningen 

financiering thuis •Nonen met zorg 
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Aedes Arcares, 
Toekomstscenar1o's 
Singelenbetg 2004 

213 thuiszorg 

17% mentale/ 

1 f3 intramurale zorg 
In 2000 47% 75+ runctiebepellling 

LeeftijdsveJWachting verstandelijk 
ehandicapten groeit 

2000: 170.000 dementerenden 

2010:207.000 dementerenden (+2 2% per jaar) 

2030: 255.000 dementerenden (+3,6% per jaar) 

Dementie 

Groei verstandelijk/ 
menteal gehandicapten 

Nu 1 op de 6 7S+ers dement (17%) 

Nu 1 op de 3 8S+ers dement 

Alzheimer 

Vierde leeftijd • 75+ 

31% thuiszorg 

Van 75+ers ontvangt 15% verofijf verzorgingtvewleeghuis 

2003: 16,2 mPjoeo inwoners Nederland 

6,2% 75+ {1 ,0 miijoen) 

2015: 17,0 mil aen inwoners Nederland 

compressieQleorie 

Betere gezondheidszorg en gezondere 
leefgewoonten leidt tot minder frequent 

beroep op zorg bij 75+ 

- --· ---------~------
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Ae<les Arcares, 
Singelenberg 2004 

Ver.vachting 

Een van de problemen van trage 
extramurallsering: 

Investeringen die nodig zijn in ICT en 
Domotica (door zorgaanbieder} 

1 t% verpleeghuiscapaciteit naar 
verzorgingshuis in vonn van zorgunits 

dementie (in komende 10-15 jaar) 

50% verzoJ9inglhuisplaatsen verdwijnt 
(îpv 75% volgens STAGG), overige 25% 

naar de zor units dementie 

Koploper extramuralisering in 
Nederland zit op 113 deel 

(Zorggroep Noord-Limburg} 

In Scandinavie 70% \'d 
verpleeghulscapaciteit extramuraal 

Nu een te omvangrijk aanbod 
(semi- jintramurale voorzienin en 

Ouderen wensen en kunnen 
decentraaien extramuraal in de 

wijk wonen 

STAGG-scenario 

Verzorgin-gshuizen: 

Verpleeghuizen: 

Mits handhaving huidige 
zorgintensiteit 

ExtramuraLisering 20·15 voor 75% 
ellenten licht/matige problematîek 

Extramurallsering 2015 voor 33% 
van de huidige groep tlcht!matig 

In 2015 45% over 

Na verbouwing naar privacynomt 
blijft 67% tot 2015 in stand 
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Monk(2006) 
Technology to support 

independent living 
Consequences 

Psychologicaland soclol hann 

Oependency 

Loneliness 

Fear 

Dept 

Physlcal h8rm 

Dlstress pain fear worry 

LOS$ of confidence 

Costly medlcal treatment 

Huge potentiel to 
Imprave the quality 
of care and reduce 

costs 

Death UK Parlisment 

Technology-paekages tor 
every personal sltuatlon 

(cr.ënt centered) 

Tectmology..fed lnstead 
of needs-led 

Rlsk Management 

Determlne risks by: 

Orten forgotten 

Physiological needs 

Desirabie needs 

Determine activiUes 
of daî!y I ving 

Detennîne types ot 
hann 

Physical harm (fall-s) 

Soclal/ Psychological harm 

loneUness 

fear 

i)OVerty 

beredom 

depression 
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Aedes Arcares, 
Toekomstscenario's 
Singelenberg 2004 

Scenario's ABF 
Research 

(min.VROM&'·~WS> 

Komst plivate 
ontwikkelaars 

Voorheen normen '/,'et 
Ziekenhuisvoorzieningen 

Toenemende 

ST AGG scenario te 
'IOOrspoedig 

Extramuralisering 
verzorgingshuizen 

geremd door: 

Boekwaardeprobleem (functioneel 
verouderde zor9gebou•~t.•en) 

samen werkingsd ichth ei d 
woningcorporaties. en zorgaanbieders 

Toenemende zorgzwaarte 

Oplopende wachtlijsten 
dementerenden 

Gebrek aan bou~vlocaties 

'I\' conlasten voor ouderen met 
laag inkomen 

overgang Av~·az 
(onzekere situatie) 

XV 



Aedes Actiz •trends aan de 
vraagzijde' (3 juli 2006) 

Allochtone ouderen 

Toename allochtone ouderen 
met laag inkomen 

Kritische consument 

Z..O'"""'mten •~ Wenoen 

Groeiende vraag publiek geflllancierde zorg e:!:\ 
privaat gefinancierde dienstverleningfwoonruimte 4/ 

Vergrijzing 

Dementie 

Inkomenspositie 

Top in 2040 

33% meer 75+ in 2015 

Toename 2% per jaar 

T0oename voor thuiszorg en 24-
uurs zorg 

40% toename tot 20 15 

Verbetert komende tS jaar 

Meer koopkracht 
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WMO 

Ouderdom 

Handl~ap 

Chronische klachten 

Ondersteuning voor 
mensen met 

beperkingen door 

Psychisch probleem 

Psychosociaal probleem 

Ouders en kinderen met opvoedproblemen 

Opvang verslaafden 

Op•tang vrouwen 

Gemeenten 
verantwoord eHjk 

'IOOrWMO 

Langdurige en intensieve 
zorg blijft onder de AlNBZ 

2007 

Samenvoeging 'vVelzijns•~~o•et, 'vVet 
voorzieningen gehandicapten en 

huishoudelijke verzorging uit de AWBZ 

Doel: dee~name aan de samenfevin 

xvii 



Wonen voor het leven, 
Verkenning Levensloop (2002) 

STAGG 

6-8% van de bevolking heeft aangepaste 
Vloningen in woonzorgzones nodig 

500 van de 1{).000 mensen zal intramuraal en 
beschut moeten wonen (merendeel zelfstandig) 

Vraag naar 
multifunctionele woningen 

neemt toe 

Flexibiliteit 

2De eeuw: ouderen gemiddeld 20 
jaar langere levensverwachting 

gekregen, wens zo lang mo.gelijk 
· zelfstandl wonen 

SEV 

Maatwerk 

StiR Vraaggestuurd 

lndividualîsering 

Variëteit en diversiteit (geen duidelijke 
doel roe te onderscheiden) 

Discrepantie met 
werkwijze bouw 

Technologische vernieuwingen 
intra (I CT in huls I domotk:a) 

Massaproductie vs IFD 

Kloof 'vraa!f en •aani>Od' 
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Zorg, Gezondheid en 
Levensloop, Verkenning 

levensloop (2002) 

Kwalitert publieke voorzien.ingen 
zijn maatstaf voor private 

voorzieningen 

4e Levensfase voldoende 
mentale, sociale en financiële 

reserves om zelfStandig hulp in 
te schakelen I kiezen 

5e Levensfase 
gezondheidsklachten 

Personeeltekort 

Beleid gericht op 
marktwerking 

Toename zorgvraag {professioneel), 
maar aanbod kan niet aan vraag voldoen 

Ouderen zoeken 
ontplooiing 

.Ass.eröviteit ouderen 

Vraag om individueel maatwerk 

. Toename aantal gezonde 
levensjaren 
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ACTIVITEITEN · 

11 

. GEMAK 

11 

VEIUGHEID 

MENTALE 
ONDERSTEUNING TAKEN GEVOEL VAN VEIUGHEID 

ONDERSTEUNING 

SOCIALE CONTACTEN 
FYSIEKE 

HULP BIJ NOOD 
ONDERSTEUNING 

EIGEN HUIS 'THUIS' ZELFREDZAAMHEID ZELFSTANDIGHEID 

XX 



BEPERKING VERMINDERDE 
HUISHOUDELIJKE TAKEN HANDFUNCTIE 

BEPERKINGEN IN 
ALGEMEEN DAGELIJKS MINDER SPIERKRACHT 

LEVEN 

AAN- EN UITKLEDEN PROBLEMEN MET 
TRAPLOPEN 

IN- EN UIT BED STAPPEN ACHTERUITGANG 
GEHOOR 

WONING VERLATEN EN 
ACHTERUITGANG ZICHT BINNENGAAN 

MINDER UITHOUD!NGS-
ONDERSTEUNING NODIG 

BIJ WASSEN EN 
VERMOGEN 

AANKLEDEN 

VERGEETACHTIG 

I 
DEPRESSIE 

I 

VERLIES VAN 
ZELFVERTROUWEN 

MOEILIJKER LEREN 
NIEUWE DINGEN 

BEPERKING 
HUISHOUDELIJKE TAKEN 

I 

I 

I 

PROBLEMEN 
OUDEREN 

DIABETES 

CARDIOVASCULAIRE 
PROBLEMEN 

ARTROSE & 
BOTONTKALKING 

TROMBOSE 

DIEET 

VEEL MEDICATIE NODIG 

DEMENTIE 

SNEL VERLIES VAN ONDERSTEUNING NODIG 
VERTROUWEN IN MOEILIJK TE ACTIVEREN BIJ WASSEN EN 

I 
TECHNIEK AANKLEDEN 

I I 

NIEUWE TECHNIEKEN 
KRITISCH ONBEKEND; MEN KAN DAGRITME STOORNIS 

HIER NIET MEE OMGAAN 

VEREENZAMING 

I 
ONRUST 

I 
NACHTELIJK DWALEN 

I 

VERMINDERD GEVOEL 

I 
DWALEN 

I 

GEEN AANDACHT VOOR 
VAN VEILIGHEID BINNENKLIMAAT 

I 

GEEN HOMOGENE VERGETEN TE ETEN EN 
BEGELEIDING NODIG 

DOELGROEP DRINKEN 

ANGST VOOR TECHNIEK 

ENERGIEBEWUST 
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I I 
Resldental Gateway AUTOMATISCHE 

ALARMLAMP OF 

! I 
BASISPAKKET (blackbox In meterkast) ZONWERING 

OPUCHTEND VALDEll:CTIE AAN/UIT KNOP WONING MONITORING 

4e GENERATIE PAS, HUISNUMMER BU ALARM 

ELEKTRISCH SLOT, 
VIDEO/DEURTELEFOON, 

STANDEN BEWONER KAN ALARMCENTRALE 2000,- voor netwerk INACTIVITEITSMETING 
· 3000,- voor pakket 

'Ik ben weg"lk slaap"lk VOORDEUR OPENEN AAN/UIT KNOP KEUKEN CONSULT OP AFSTAND 
ben thuls"lk wil rust' VANUIT SLAAPKAMER WATERVERBRUIK 

le GENERATIE: FALEN TECHNIEK MAG OPENEN TOEGANGSDEUR 
UmETTEN RADIO/TV BU 

E-DOMOTICA GEEN PROBLEMEN ALARM TBV SPREEK/ INACTIVITEITSMETING DAG/NACHT KNOP MEDISCHE INFO AAN 

(REGELMATIG FALEN) OPLEVEREN 
VANUIT WONING 

LUISTERVERBINDING SENSOREN SLAAPKAMER HUIS 

2e GENERATIE: 2e GENERATIE: AFZUIGING KEUKEN 

I I 
POLSBANDJE RFID: 

ICT-DOMOTICA GEKOPPELD AAN INBRAAKALARMING DEURSIGNALERING 
-persoonlijke verlichting ZORG OP AFSTAND 

(breedband en software) 1: dom. Servlee provider KOOKPLAAT 
-toegang tot leefcirkel 
-automatisch daglicht 

2: breedbandinternet 
3: open !CT platform 

AFZUIGING BADKAMER! 

I I 

(Resldental gateway) SENSOREN VOOR 

2e GENERATIE: 4: software applicaties TOILET GEKOPPELD AAN BRANDALARMING GELUIDSIGNALERING OVERMATIG TELETHUISZORG 
BEWEGINGSSENSOR WATERVERBUIK 

-verbeterde nooddetectie 
-geen bedlening nodig 

TOEGANGSDEUR DOOR 

I 11 I 

-voor grotere doelgroep AUTOMATISCHE 
VERWARMING 

ALARMCENTRALE TE BEWEGINGSDETECTIE CAMERA'S TELEMEDIC! NE 
OPENEN 

AUTOMATISCHE 
VIDEO/ . 

I I 

VAN FUNCTIECREËREND 

LOOPVERUCHTING 
SPRAAKVERBINDING PERSONENVOLGSYSTEEM GASDETECTIE NAAR VOORWAARDEN 

ZORGVERLENER CREËREND 

AUTOMATISCHE 
PASSIEVE 

VERUCHTING 
PERSOONSALARMERI;NG UffiUISTERSYSTEEM VIDEOFOON VOORDEUR 

(SENSOREN) BEDMAT 
(UITSCHAKEU NG 

I I 

INBRAAKALARM EN 

AUTOMATISCH OPENEN/ 
ACTIEVE VERUCHTING 

SLUITEN GORDUNEN 
PERSOONSALARMERING DWAALSYSTEEM LOOPROUTE) 

(DOOR GEBRUIKER) 
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Bijlage II Onderzoeksproces 

A 
A 
N 
L 
E 
I 

VERGRIJZING 

groeiende druk op woonmarkt voor senioren en op zorgsector CARE 

D Extramuralisatie (beleid & wens) 
Zorgondersteunende technologie 

Afbouw intramuraal wonen gaat langzaam 
Terughoudendheid investeren in vernieuwing 

I Groei investering in huisvesting 
N Discrepantie 

----~---------- - ---------------------------------------------~-------------------- ·--------------------------------------~~~~~rt1.1 
: ,~,~~~~~Jr~6~J;~~j~&~IT~{/~~~~~i~~lf~Wt,~~iih~~~~~~~~1~"j~~~~i~tébûrf;~t~1~J;~~~~~f~t~~~~~id··~ · 

.-, ye~ni ~uwing ya,p :cie zpr~vo.ogi .~.pin .g i~t~.fif-sttrrqJe.ciogzyanJ ~Xt,~~.myx~!!~,~~i,e, :·!Woq~ .c:l~ .. tq~ n ~. rp.~.n .çl .~ iY~rgriJz,iqg, h,èf~ 
0 •· · tekort aan· geschoold ·personeeJl: in>'deTzorçfr'en de verar;rderenä.e::iw.et1T:en :rêgelgeving: g r:o~eit d.e ''dru k op de 'f_._,~ .t;.-

i i· ~k!f*1~~f!1~~~~ii~~!fl~Î!~~~~~:i~i~~~~~~!~~~~,~~~~~~~~~g~~~~~~:!Y~~1 
___ -~- ______________________________________________________ -1- ____________________________________________________ R:~~~~ ~ ~1- ~n 1. 3 

D 
0 
E 
L 

0 
N 
D 
E 
R 
z 
0 
E 
K 

DEEL 
A 

DEEL 
B 

M 
0 
D 
u 
L 
E 
R 
E 
N 

DEEL 
c 

Hoe kan op een innovatieve manier met zorgondersteunende technologie een oplossing worden 
geprogrammeerd voor de groeiende woon- en zorgbehoefte van ouderen in Woensel Noord in 2015 
en hoe kan dit worden gerealiseerd? 

Een programma voor de zorgvoorziening met zorgondersteunende technologie voor ouderen in Woense/ Noord voor 
2015 met een beschrijving van een bedrijfsconceot om dit orogramma te realiseren. 

GEBIEDSANAL YSE 

Intern (zorgbehoefte) 
kengetallen Tympaan Instituut 
demografische gegevens 

Extern (PEST-factoren) 
desk research 
onderzoeks/ eva I u a tierapporten 

Rapport hoofdstuk 3 

I 

I I 

Ordening middels Ishikawa 

ON DERZOEKSCONCLUSIES 

TOEKOMSTVERKENNING 
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Bijlage III Projectanalyse 

Evaluatierapporten PON en IWZ 

In evaluatierapporten van dometicaprojecten komen een aantal kenmerken van het traject van 

vernieuwing in bouwen voor ouderenzorg terug [Bronnen: IWZ, PON] . Deze paragraaf behandelt de 

belangrijkste conclusies uit deze rapporten. In het besluitvormingstraject zijn de volgende punten 

belangrijk: 

Woningbouwcorporaties nemen een centrale rol in bij de ontwikkeling van vernieuwende 

bouwtrajecten . 

Het belang van de corporaties ligt bij het behalen van hun maatschappelijke doelstellingen op 

gebied van zorg, energie en duurzaamheid. 

Ouderen worden steeds vaker betrokken bij het opstellen van programma's van eisen. 

Steeds vaker worden voorafgaand aan de technische ook functionele programma's van eisen 

opgesteld, het belang van vraagsturing wordt onderstreept. 

De keuzeafwegingen voor apparatuur en toepassingen kosten veel tijd . 

Financiële ondersteuning door subsidies spelen een belangrijke stimulerende rol. 

Financiering is vaak een hekelpunt. 

Doordat het bouwproces verder gevorderd is bij het ter sprake komen van techniek zijn vaak 

beperkte toepassingen mogelijk en hangen keuzes af van eerder gemaakte ontwerpkeuzes. 

In de beheerfase en gebruikersfase komen de volgende punten naar voren : 

Voor het opvolgen van alarmmeldingen is vaak niet alleen samenwerking met zorginstellingen 

nodig, maar ook met politie en brandweer. 

Het informatietraject naar de gebruiker werd in pilotprojecten vaak onderschat. Hierin ging meer 

tijd en geld zitten dan op voorhand was begroot. 

Bij storing van de systemen worden veel problemen ondervonden. 

Ervaringen projecten Van Aarle De Laat 

Een tweetal projecten van Van Aarle De Laat zijn gekozen om hun extreme situaties. De Hoven is een 

project wat behoudend is in de herontwikkeling van hun locaties en terughoudend in het investeren in 

innovaties. Ook de betrokken woningbouwcorporatie kent dezelfde terughoudendheid. Diafaan is echter 

een zorgaanbieder die sterk gericht is op vernieuwing en het toepassen van innovaties op hun locaties. Zij 

hebben ervoor gekozen om hoog innovatieve toepassingen te gebruiken, waarbij de ontwikkeling van 

enkele toepassingen zelfs plaats heeft gevonden tijdens het bouwtraject. De betrokken 

woningbouwcorporatie is tevens enthousiast over vernieuwing en heeft financiële middelen over om dit te 

bekostigen. Tot slot zijn ook de resultaten uit de workshops bij de M&P-groep meegenomen. 

De Hoven - Lelystad 

Door de verandering in de wetgeving was De Hoven gestimuleerd om hun vergunningsaanvraag voor 1 

januari 2007 in te dienen. Daardoor is het traject van vlsievorming, definitiefase en ontwerp snel 

doorlopen. Dometica werd in deze fasen genegeerd. Ook de betrokken woningbouwcorporatie is weinig 

geïnteresseerd in innovaties en is daardoor geen pushfactor. De directie van De Hoven heeft besloten om 

de bestaande gebouwen te renoveren en de bestaande technische infrastructuur te behouden. Zij zijn bang 

dat zij de meerinvestering in hun huisvesting niet zullen terugverdienen wanneer over enkele jaren de 

huisvesting wordt vergoed uit een normatieve huisvestingscomponent. Aanvullende investeringen willen zij 

daarom laten wachten tot een bewoner behoefte krijgt aan extra voorzieningen. [F. Rauwerda, november 

2006] 
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Diafaan - Lobede 

Deze stichting is bezig met de herontwikkeling van verschillende locaties . Zij hebben gekozen voor een 

vooruitstrevende visie en zijn gericht op het toepassen van nieuwe technologieën. Hierin gaan zij erg ver, 

waarbij nieuwe toepassingen zelfs ontwikkeld worden tijdens het bouwtraject. De opgedane kennis en 

ervaring worden vervolgens weer gebruikt voor andere locaties van Diafaan. In heet Nederland fungeert dit 

project als toekomstbeeld voor de ouderenzorg. Diafaan wit met haar zorgconcept haar concurrentiepositie 

in de regio verbeteren en uitbreiden. 

De ontwikkeling van nieuwe toepassingen gebeurt in samenwerking met KPN en een leverancier. Enkele 

problemen hierbij waren dat KPN toepassingen heeft aangeboden die nog niet ontwikkeld waren. Dit heeft 

geresulteerd in wat problemen bij de ingebruikname van de toepassingen, wat vooral voor de 

zorgverlening vervelende gevolgen had. Als noodoplossing is overgegaan op bestaande systemen om de 

zorgverlening zo min mogetijk te belemmeren . Ook is gebruik gemaakt van demo's, die nog verder 

ontwikkeld moeten worden voor deze op de gehele locatie toegepast kunnen worden. 

Domotica kwam ook in dit project laat ter sprake, toch heeft dit niet geleid tot problemen tijdens de bouw. 

Vooral het hoog niveau van innovaties in combinatie met een innovatieve samenwerkingsvorm tussen KPN 

en leverancier hebben voor wat problemen gezorgd. Zo was het onduidelijk in hoeverre de ontwikkeling 

van eindproducten in de aanbesteding was meegenomen, waren de bedragen alleen voor de eindproducten 

of ook voor het ontwikkelingstraject. Omdat bij de presentaties tijdens de aanbesteding de indruk werd 

gegeven dat toepassingen al gebruiksklaar waren, was dit een discussiepunt voor de opdrachtgever en 

leveranciers. 

Een extra pushfactor bij Diafaan is de houding van de woningbouwcorporatie, die door een gunstige 

aanbesteding financiële middelen had voor meerinvesteringen. Ook de vooruitstrevende houding van de 

vertegenwoordigers van de corporatie heeft hierbij een rol gespeeld. De adviseur geeft aan dat de situatie 

van Diafaan een zeer optimistische houding is, waarbij de investeringen waarschijnlijk niet terugverdiend 

zullen worden. Zij hebben per woning € 10.000 geïnvesteerd, wat neerkomt op een totale meerinvestering 

van € 3.000.000. De houding van De Hoven is meer behoudend. [F. Rauwerda, november 2006] 

M&P-groep - Eindhoven 

Bij de besluitvormingssessies van de M&P groep zijn onderstaande punten meermalen aangehaald: 

-verdeling-naar doelgroep heel -lasti(il - ---- ------ - - -- -- - - -- ---

veiligheid van systemen (kwetsbaarheid) 

afhankelijkheid van systemen 

beleid omvat 'normaal wonen' ... hoever moet je dan gaan met technologieën. 

Angst voor techniek (je wilt zelf ook niet dat je moeder je in de gaten houdt met een camera) 

Privacy 

Positieve ervaring met bewaking omdat nachtdienst nu vervangen is door technologie. 

Keuzevrijheid voor cliënten heel belangrijk 

Gevoel van veiligheid 

Communicatie 

Aandacht voor gezondheidsmeting (epilepsie) 

Duidelijk werd wel dat het heel lastig is om goed gefundeerde afwegingen te maken, vooral omdat 

iedereen al een mening over alle toepassingen heeft en voomarnelijk naar zijn/haar cliënten kijkt wat daar 

nodig is. Het voordeel daarvan is echter dat discussie op gang komt, waardoor voors en tegens goed 

worden doorgesproken. 
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Bijlage IV Kosten en Financiering 

De totale zorgbehoefte tot 2015 zal een groei kennen van 2% per jaar. [Singelenberg 2004] Het 

overheidsbudget voor ziektekosten zal een stijging van 1 tot 2% per jaar kennen. [Beekum W.T. van 

2001] De totale uitgaven van de ziekenfondswet en AWBZ zijn tussen 1998 en 2003 met ruim 50% 

gestegen tot 37,0 miljard. [College voor Zorgverzekeringen 2004] In 2004 was van de totale 60 miljard 

aan uitgaven voor de zorg 21% bestemd voor verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg. [CBS 

(2) 2005] 

De AWBZ uitgaven zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, zonder wijzigingen zal de situatie niet financieel 

houdbaar zijn . Vergrijzing heeft een stijging van de AWBZ zorg tot gevolg, terwijl er door ontgroening 

minder mensen zijn die deze kosten moeten opbrengen. [VWS 2006] De financiering van de extramurale 

zorginfrastructuur vanuit de AWBZ is voor: 

• ruimten voor het halen en brengen van extramurale AWBZ-zorg, waarbij de mogelijkheid bestaat 

deze ruimten ook te gebruiken buiten de AWBZ; 

• ruimten en/of technologische voorzieningen (domotica) voor het leveren van onplanbare zorg op 

afroep met een hoge frequentie. 

De kapitaalslasten voor zorginfrastructuur werden tot 31 december 2005 gefinancierd door de 

overgangsregeling kapitaalslasten. Met het in werking treden van de nieuwe beleidsregel zorginfrastructuur 

is de overgangsregeling kapitaalslasten 2006 op dit punt aangepast. Huisvestingskosten voor 

dagverzorging/behandeling en dagactiviteiten voor niet-verblijfscliënten blijven nog wel onder deze 

regeling vallen omdat het niet haalbaar is gebleken om op dit moment een normeringvoorstel te 

formuleren voor deze kapitaalslasten. [Aedes Actiz 2006] 

Uitgaven Care-sector 

In onderstaande tabel IV.i wordt een overzicht gegeven van de uitgaven aan zorg voor verpleeghuizen, · 

verzorgingshuizen en thuiszorg in 1998 en 2004. De verpleeghuiszorg wordt voornamelijk bekostigd uit 

sociale verzekeringen (96%). Verzorgingshuizen worden eveneens voor een groot deel bekostigd uit 

sociale verzekering (91 %) en voor een klein gedeelte door de overheid. Thuiszorg wordt voor 91% 

bekostigd uit sociale verzekeringen en voor een klein gedeelte door de overheid, particuliere 

zorgverzekeringen en eigen betaling . [CBS 2006] 

Verpleeg- 1998 2.928 95 286 2.392 

huizen 

2004 4 .803 153 460 3.957 

Verzorglngs 1998 2.692 137 95 2.555 

-hulzen 

2004 3.944 250 153 3.694 

Thuiszorg 1998 2.021 502 137 171 1.186 

2004 3.976 1.012 270 308 2.349 

Tabel IV./: Totale uitgaven aan zorg In de CARE-sector [CBS 2006} 

De kosten voor de verpleging zijn in 6 jaar tijd met 28,2% gestegen, voor verzorging geldt een stijging 

van 9,1% en thuiszorg heeft een enorme groei gehad met 43,6%. [CBS 2006] De totale uitgaven aan 

verpleging en verzorging ouderenzorg zijn met tussen 1998 en 2003 met 9,7% gestegen van 7.068 

miljoen tot 11.216 miljoen. [CBS (2) 2005] 
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Cijfers van het CBS (2005) geven aan dat uitgaven in 2003 het zwaarst zijn voor verpleeg en verzorging, 

met een totaal van 72%. Figuur IV.ii laat de sterke stijging van de uitgaven tussen 1998 en 2003 zien. Het 

aandeel thuiszorguren kent de sterkste stijging. [CBS (2) 2005] 

Figuur W.i: Uitgaven verpleeg & verzorging naar 
instelling in 2003 [CBS (2) 2005] 

Figuur W./1: Uitgaven en productie verpleeg & 
verzorging (1998=100) [CBS(2) 2005] 

Het aandeel zorguitgaven van het Bruto Binnenlands Product is gestegen van 10,4% in 1998 naar 12,3% 

in 2004, een toename van 1,9% in 6 jaar tijd. Per hoofd van de bevolking komt dit neer op €2.343 in 1998 

naar €3.692 in 2004. [CBS 2006] Van dit percentage wordt 4,2% besteedt aan de Care-sector, wat in 

2020 gestegen zal zijn naar 6,3%. Concreet komt dit neer op een totale zorgpremiestijging van € 1.058 in 

2004 naar € 4.596 in 2020 per persoon per jaar. [Bron: CBS, RIVM, NBER Technologie uit Scheepsbouwer 

A. 2006] 

Zelfmedicatie is gestegen van 28,5% in 1995 tot 39% van 2005 [CBS 2006] Dit bevestigd het beeld dat de 

kloof tussen patiënt en zorgverlener kleiner wordt en dat de patiënt een zelfstandige positie inneemt. Men 

is minder afhankelijk van huisarts en ziekenhuis en beter in staat zichzelf te helpen. 

Personeelslasten 

Onderstaande tabel IV.ii geeft de kostenontwikkeling en personeelskosten voor de CARE-sector. Hierin is te 

zien dat de personeelslasten een aanzienlijk percentage vormen van de totale kosten, zo'n 69% bij 

verpleeghuizen en zo'n 84% bij thuiszorg. Er valt dan ook een grote besparing te behalen wanneer 

personeel efficiënter ingezet kan worden. [CBS 2006] 

2000 3.349 174 2.339 69,8 

Thuiszorg 1990 1.366 100 1.165 85,3 

2000 2.342 165 1.936 82,6 

Tabel W.ii: Kostenontwikkeling en personeelskosten CARE-sector [CBS 2006] 

Financiering technologische voorzieningen 

Bij de Beleidsregel Zorginfrastructuur CTG/ZAio1 is een lijst opgesteld ter afbakening van de grenzen 

tussen financiering door de AWBZ, Zorgverzekeringswet, gemeente en woningaan bieder/bewoners. Deze 

afbakening is nodig omdat niet alle kosten voor technologie in huis kunnen worden verkregen via de 

AWBZ. De lijst is verdeeld in vier onderdelen, te weten [CBZ 2006]: 

1 College Tarieven Gezondheidszorg/de Zorgautoriteit In oprichting (CTG/ZAio) Is een zelfstandig bestuursorgaan dat de 

Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) uitvoert. Eén van haar taken Is het vaststellen van budgetten en tarieven In de 

gezondheidszorg. [CTG/ZAio 2006] 
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1. Financiering door AWBZ: technologische voorzieningen die bijdragen aan de doelstellingen van de 

beleidsregel zorginfrastructuur; 

2. Financlering door WMO: technologische voorzieningen die bijdragen aan het compenseren van 

beperkingen van gemeentelijke inwoners en ondersteuning door mantelzorg; 

3. Financiering door Zorgverzekeringswet: technologische voorzieningen voor zelfstandig wonende 

cliënten die voor vergoeding in aanmerking komen; 

4. Financiering door woningaanbieder of bewoner: technologische voorzieningen die betrekking 

hebben op het wonen of het meer comfortabel maken van het wonen. 

Ad 1. De doelstellingen van de beleldsregel zorginfrastructuur zijn: 
bestaande of geplande intramurale plaatsen kunnen worden omgezet naar zelfstandig wonen met zorg en 
dienstverlening; 
personen met een indicatie voor AWBZ-zorg zijn in staat, ondanks relatief ernstige beperkingen, langer 
zelfstandig te blijven wonen. 

Het Bouwcollege beoordeelt de aanvragen voor technologische voorzieningen per project en voorziet het 

van een advies aan CTG/ZAoi over de investeringskosten. Ook houdt het Bouwcollege ontwikkelingen in de 

voorzieningen bij, zodat geadviseerd kan worden over de mogelijke normering van technologische 

voorzieningen . [CBZ 2006] 

Baten van extramura/isering 

In een onderzoek in opdracht van het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) is gekeken naar de gevolgen 

van extramuralisering. In onderstaande tabel IV.iii worden de baten van extramuraal wonen per persoon 

per jaar weergegeven, waarbij is uitgegaan van twee scenario's. Scenario 'matig beperkt' vergelijkt matig 

beperkte 'oude' senioren in een intramurale woning met matig beperkte 'jonge' senioren in een 

extramurale woning. Scenario 'oud' vergelijkt matig beperkte 'oude' senioren in een intramurale woning 

met zwaarder beperkte 'oude' senioren in een extramurale woning. [Kok L. 2004] 

Binnen de gezondheidszorg 
AWBZ 

verzorgingshuis 
thuiszorg 

Wet Voorzieningen Gehandicapten 
ZFW en particuliere ziektekostenverzekering 

hulpmlddelen 
over 

Buiten de gezondheidszorg: de !Çiebruiker 
Geluk 
Kosten zorg en wonen 
Eigen bijdrage zorg 
Administratieve lasten 
Buiten de gezondheidszorg: overig maatschappij 
Huursubsidie 
Welzijnsvoorzieningen gemeente 
Mantelzorg 
Vermlnderde verstoring belasting- en premieheffing 
Tabel IV.iii: Baten van extramuraal wonen [Bron: SED/SCP uit Kok L. 2004] 

5.824 
9.194 

16.000 16.000 
-1.801 -4.351 

179 -1.620 

103 -215 
565 -620 

-210 -210 
+ + 

-6.000 -6 .000 
5.790 5 .790 

408 -3.160 
-420 -1.450 

-64 -13 
-620 -2.500 

1.512 803 

Uit tabel IV.ili blijkt dat maatschappelijk gezien winst te behalen valt met extramuralisering. Bij het 

scenario 'matig beperkt' wordt een voordeel behaald van bijna € 16.000 per persoon per jaar. Voor de 

gebruiker blijven de kosten per saldo gelijk. Bij het saldo 'oud' valt minder winst te behalen door de 

behoefte aan intenslevere en duurdere verpleging. [Kok L. 2004] Teleconsulting (tweezijdige beeldtelefonie 

tussen de woning en de zorgcentrale) blijkt tevens een flinke kostenbesparing met zich mee te brengen. 

Het blijkt mensen gerust te stellen en het aantal visites van thuiszorg te reduceren. De exploitatiekosten, € 

3.000 per woning per jaar, vallen ruimschoots weg tegen de kostenbesparing in vergelijking met opname 

in een verpleeghuis, € 10.000 per jaar. Deze exploitatielast is gebaseerd op 100 woningen gekoppeld aan 

een zorgcentra Ie, wat een grootschalig project is. [ Singelenberg J. 2004] 
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Bijlage V Actorenanalyse ontwikkeling zorgcomplex 

De actoreninventarisatie bestaat uit drie stappen, te weten de 3 B's, het arenamodel en het 

relatiekwadrant. Deze analyse wordt vervolgens in Bijlage VI gebruikt voor de krachtenveldanalyse. 

3 B's 

In onderstaand schema worden de 3 B's per actor besproken. Hierbij wordt vastgesteld van wie het 

initiatief afhangt en zich verder ontwikkeld, wie in aanraking komen met het initiatief en wie het uitvoert. 

Vervolgens worden per actor zijn bedoelingen, belang en bijdrage geïnventariseerd. 

Samenhang tussen Belangenbehartiging. Besluitvorming. 
Zorgaanbieder huisvesting, beleid en Opzetten en behouden van Mandaat. 
Raad van Bestuur, organisatie opzetten. kwalitatief goed organisatie Kennis van eigen organisatie. 
MT I beleidsmedewerkers Belangen van en efficiënte uitvoering van 

medewerkers, cliënten en het beleid. 
directie vertegenwoordigen 
en uitvoeren In beleid. 

Concurreren met andere Core business. Zorgverlening, service en 
Zorgaanbieder aanbieders. Personeeisbeiangen. aiarmopvolglng. 
algemeen Competente organisatie. Efficiency. Investering In systemen. 

leveren van goede zorg en Bieden van 
kwaliteit aan cliënt. keuzemogelijkheden. 

leveren van goede zorg en Goede werksituatie. Kennis van systemen. 
Zorgverlener kwaliteit aan cliënt. Tijd voor de cliënt. Adequate zorgverlening en 

aiarmopvolglng. 

lang genieten van goede Langer zelfstandig 'thuis' Bijdrage aan diensten. 
Eindgebruiker kwaliteit van leven 'thuis' . wonen. Servleekosten. 

Comfort en veiligheid. Input wensen en etsen. 

Coördineren en sturen van Omzet genereren. Juiste partijen op juiste 
Bouwprocesmanager bouwproces. Goede naam behouden of moment Inschakelen. 

Advles naar organisatie. opbouwen. Informatievoorziening en 
Inbreng kennis 1 ervaring in 
bouwproces. 
Aansluiting invulling gebouw 
op organisatie. 
Sturing en bewaking proces 
en bouwtraject. 

Samenhang tussen Omzet generen. Advisering hulsvesting en 
Organisatieadviseur huisvesting, beleid en Goede naam behouden of beleidsvoering naar visie en 

organisatie bieden. opbouwen. missie van organisatie. 
Informatievoorziening. 

Creëren van gebouw naar Omzet genereren. Informatlevoor:Ziening en 
Architect wensen gebruikers. Goede naam behouden of Inbreng kel1hts·rervärlng-tn 

Esthetische waarde. opbouwen. bouwproces. 
Uitwerking PvE In gebouw. 

Opstellen PvE en uitwerken Omzet genereren. Informatievoorziening en 
Installateur I naar bestek. Goede naam behouden of Inbreng kennis I ervaring In 
Adviseurs E I W Advisering opdrachtgever. opbouwen. bouwproces. 

Uitwerking PvE. 

Opleveren project volgens . Omzet genereren. Informatievoorziening en 
Aannemer bestek binnen budget en Goede naam behouden of Inbreng kennis I ervaring In 

tijdsplanning. opbouwen. bouwproces. 

Ontwikkelen van nieuwe Winst uit beleggingen. Projectontwikkeling, 
Projectontwikkelaar/ en/of verbeterde (nieuwe) markt aanboren. ontwikkeling van (nieuwe) 
Belegger woningen/complexen. woon markt. 

Gericht op bovenkant van Financiële Input. 
de markt met comfort en Kennis markt en proces. 
gemaksdiensten 

leveren van onderdelen en Omzet genereren. Mogelijke 
Leverancier systemen naar opdracht. Goede naam behouden of Informatievoorziening. 

opbouwen. 

Aanbieden van veiligheid, Huurders blijven langer. Investering In 
Woningbouwcorporatie zorg en keuzevrijheid. Maatschappelijke functie. basisinfrastructuur en 

Ontwikkelen en Bieden van kwaliteit. coördinatie tijdens de bouw. 
onderhouden van Verhuurbaarheld vergroot. Stimulerende rol. 
~ortefeullle. Prestatleveld 'wonen&zorg'. 
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Organiseren van adequate 
Overheid Landelijk zorg In Nederland. 

Overheld Provinciaal 

Overheld Gemeentelijk 

Zorgverzekeraar I 
Zorgkantoor 

Bouwcollege 

Uitgaven naar zorg zo 
effectief mogelijk Inzetten. 
Stimuleren Initiatieven. 

Organiseren van adequate 
zorg In provincie. 
Uitgaven naar zorg zo 
effectlef mogelijk Inzetten. 
Stimuleren initiatieven. 

Organiseren van voldoende 
zorg In gemeente. 
Uitgaven aan zorg zo 
effectlef mogelijk inzetten. 
Stimuleren Initiatieven. 
Openbare ruimten 
toegankelijk, vellig en met 
voldoende voorzieningen. 

Bekostiging zorg aan 
verzekerden. 

Faciliteren van bouwen In 
de zorgsector. 

Tabel V: Actorenanalyse aan de hand van 3 B's 

Arenamodel 

De actoren worden in vier categorieën ingedeeld: 

·· .. : . ·.. ,. . . :· r~ ~ ~ 

Maatschappelijk belang. 
Uitvoeren van 
kabinetsbeleid. 

Maatschappelijk belang . 
Uitvoeren van 
kabinetsbeleid. 
Provinciegeiden 
verantwoord besteden. 

Maatschappelijk belang . 
Uitvoeren kabinetsbeleid en 
Invulling geven aan WMO. 

Uitvoeren van 
kabinetsbeleid en AWBZ 

Uitvoeren van WTZI en 
AWBZ 

~i~~~:·~: ·Ll~- . -:;;'J:;l':;i~u 
Subsidiering van Innovatieve 
projecten en zorgverbetering. 
Wet- en regelgeving die geen 
beperkingen geven. 
Stimuleren en faciliteren. 
Informeren en kennisdeling . 

Subsidiering van Innovatieve 
projecten en zorgverbetering. 
Stimulerende, aanjagende en 
faclilterende rol. 
Monitoring nieuwe 
ontwikkelingen . 

Subsidiering van innovatieve 
projecten en zorgverbeterlng . 
Invloed op bouwprocedures. 
Lokale woonplannen/vlsles. 
WMO ondersteuning. 
Opnemen van voldoende 
voorzieningen In 
bestemmingsplan. 
Inrichten openbare ruimte. 
Prestatieafspraken over de 
woningopgave met 
corporaties. 

Zorg In natura. 
Uitkeren persoonsgebonden 
budget. 

Afgeven vergunningen. 
Stimuleren I Informeren over 
vernieuwing In de sector. 

a. Initiatiefnemer: opdrachtgever, Ideehebber en procesmanager 

b. Betrokkenen: partijen die worden geraakt door het initiatief 

c. Politieke tribune: partijen die beslissingen nemen over het initiatief 

d. Publieke tribune: partijen die een mening hebben over het initiatief, deze wel ventileren 

maar niet rechtstreeks van invloed is op de beslissing 

• WBC • Zorgaanbieder 

• Projectontwikkelaar 

• Bouwcollege 

• Zorgverzekeraar 

• Overheld 

• Procesmanager 

• Organisatieadviseur 

Aannemer 

• Architect 

• Installateur 
Leverancier 

Figuur V: Arenamodel actorenclusters rondom planvorming en besluitvorming 

• Beleid & Management 

• Zorgverlener 

• Eindgebruiker 
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Uit het Arenamodel komt naar voren dat de eindgebruikers en zorgverleners de actoren zijn die het meest 

worden geraakt maar de minste invloed kunnen uitoefenen. De bouwwereld van architect, aannemer, 

installateur en leverancier hebben een beperkte invloed maar worden niet geraakt, noch zijn 

initiatiefnemer voor het aanbrengen van domotica. Volgens het model zijn de woningbouwcorporatie en 

zorgaanbieders de belangrijkste initiatiefnemers als opdrachtgever. De procesmanager en 

organisatieadviseur nemen in mindere mate initiatief en hebben geen directe invloed op de beslissing. Wel 

hebben zij enige invloed door hun adviserende rol. 

Relatiekwadrant 

De actoren worden naar rol gewaardeerd naar de mate van invloed. Deze mate van invloed wordt 

weergegeven door de cirkels, de meest invloedrijke worden geplaatst in de binnenste cirkel en de minder 

invloedrijke in de cirkels erbuiten. Deze methode maakt het mogelijk partijen te clusteren in groepen met 

een gelijksoortige relatie tot het initiatief en de invloed te beschrijven. 

Beslissers 

• Procesmanager 

Leveranciers Afnemers 

Uitvoerders 

Figuur V: Relatiekwadrant actorenclusters rondom Innovatieve zorgcomplexen In de ouderenzorg 

Het kwadrant clustert de partijen in groepen met een gelijksoortige relatie tot het initiatief in combinatie 

met de dimensie invloed. Uit het relatiekwadrant valt af te leiden dat de belangrijkste actoren de 

woningbouwcorporatie, zorgaanbieder en beleid & management zijn. Deze partijen stellen de middelen 

beschikbaar en voeren de besluitvorming. 
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Bijlage VI Krachtenveldanalyse 

De krachtenveldanalyse wordt gebruikt om de relatie tussen en invloed van de actoren te bepalen. De 

analyse bestaat uit de volgende stappen: 

1. Rechtbankmodel: dit model wordt gebruikt om te bepalen welke actor daadwerkelijk invloed gaat 

uitoefenen. Drie vragen worden daarbij beantwoord, namelijk: 

a. Motief: heeft de actor er belang bij? 

b. Middel: heeft de actor de middelen om invloed uit te oefenen? 

c. Mogelijkheid: is er een situatie mogelijk waarin de actor de middelen kan inzetten om 

invloed uit te oefenen? 

2. Beïnvloedingsmatrix: deze matrix clustert de actoren naar gelijkgericht belang, gelijksoortige 

informatiebehoefte en gelijke beïnvloedingsmogelijkheden. Hiervoor wordt de invloed op het 

initiatief afgezet tegen de beïnvloedbaarheid. 

Wensen en behoeften van Beslultvorming Vormgeving visie en 
Zorgaanbieder personeel, organisatie en Financiële Inbreng uitwerking beleid 
Raad van Bestuur, cliënten vertalen naar Personeel 
MT /beleidsmedewerkers beleid. Organisatie zo Beleid 

efficiënt en effectlef 
mogelijk vorm geven 
Concurrentiekracht 

Efficiëntie In zorg vergroten Personeel, gebouw, Visie ontwikkeling organisatie 
Zorgaanbieder Hulpverlening aan cliënten organisatie en technische Uitwerking huisvestlngsbeieid 
algemeen applicaties 

Kennis zorgsector 

Zorgverlener Hulpverlening aan cliënten Stem (Team)overleg 

Behouden van goede Stem Cliëntenraad 
Eindgebruiker kwaliteit van leven Financiële bijdrage 

Wensen en behoeften van Stem Bouwproces waarbij hij wordt 
Bouwprocesmanager organisatie vertalen naar Financiële consequentles betrokken 

gebouwconcept en dit Kennis 
binnen budget en tijd 
realiseren. Wenst eigen 
kennis te gebrulken en 
klanten te binden door 
visles op juiste manier uit 
te werken 

Wensen en behoeften van Stem Voortraject, visie vorming 
Organisatieadviseur organisatie vertalen .naar Financiële consequentles 

een visie en beleid. Wenst Kennis 
eigen kennis te gebruiken 
en klanten te binden door 
tevredenheld en kwaliteit 

Programma's van eisen Stem Definitie en ontwerpfase 
Architect omzetten naar Kennis bouwproces 

gebouwontwerp, wenst 
eigen kennis te gebrulken 
en weinig complicaties 

Technische programma van Stem Definitie en ontwerpfase 
Installateur I eisen opstellen, wenst Kennis bouwproces 
Adviseurs E I W eigen kennis te gebrulken 

en weinig complicaties 

Bestek binnen budget en Stem Ontwerp en uitvoeringsfase 
Aannemer tijd uitvoeren naar gebouw, Financiële consequentles bouwproces 

wenst standaardisatie (meerwerk I minderwerk) 

Projectontwikkelaar/ Winst uit Investering. Financiële Inbreng Initiatiefnemer 
Belegger Aanboren van (nieuwe) Grond/bouwlocatle 

markt. 

Leverancier Levering producten 

Verhogen verhuurbaarheid Financiële Inbreng Samenwerking met 
Woningbouwcorporatie en huurders langer als dienstenleveranciers 

klant houden Woningtoewijzing 
Bouwen en exploiteren 
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Overheid Landelijk 

Overheld Provinciaal 

Overheld Gemeentelijk 

Stimuleren extramurallsatle 
om zorgvraag op te vangen 
Efficiëntie In de zorg 
verhogen om 
personeelstekorten op te 
vangen en zorgniveau in 
provincie op peil te houden 
t .b.v. versterking van de 
regJonale economie 

Subsidie 
Wet- en regelgeving 
Vergoedingsregeling 
Streekplan 
Monitoring en controle 

Stimuleren extramurallsatle WMO 
om zorgvraag op te vangen Bestemmingsplan 
Efficiëntie In de zorg Procedures 
verhogen om 
personeelstekorten op te 
vangen en zorgniveau In 
gemeente op peil te 
houden 

Provinciale staten 

Gemeenteraad 
Ben W 
Vergunningverlening 
Woningtoewijzing 

Zorgverzekeraar I 
Zorgkantoor 

Kosten voor verzekerden 
beperken. 

Verzekeringspremie 
Budgetbepaling 

Overleg en samenwerking 
met andere partijen In proces 

Bouwcollege 
Stimuleren extramuralisatle Vergunningverlening 
om zorgvraag op te vangen AWBZ bouwmaatstaven 

Verlening vergunning 
Informeren partijen vla 
Internet, documentatie, etc. 

Tabel VI.i: Rechtbankmodel actoren 

Uit de beïnvloedingsmatrix (figuur x) valt te concluderen dat de belangrijkste partij in het proces de 

zorgaanbieder en zijn management Is. Deze partijen beschikken zelf over beperkte inhoudelijke kennis, 

waardoor zij enigszins afhankelijk zijn van het advies wat hen wordt gegeven door andere partijen in het 

proces. De zorgverlener en eindgebruikers zijn belangrijke partijen omdat de toepassingen direct invloed 

hebben op hun werkzaamheden en/of levenswijze. Toch is de stem van deze partijen beperkt in het 

proces, besluitvorming ligt niet bij hen. Uiteraard kunnen zij wel enige invloed uitoefenen op de 

zorgaanbieder en management, waardoor zij indirect een stem hebben in het proces. 

- ---- ·Landelijke overheid 

Provinciale overheid 

Procesmanager 

Projectontwikkelaar/Belegger 

Zorgverzekeraar en Bouwcollege 

BELANGRIJKE PARTIJ 

Leverancier 

Aannemer 

Installateur 

Architect 

LAAGSTE PRIORITEIT 

Figuur VI. I: Beinvloedingsmatrlx ter benadering van actoren in 

Woningbouwcorporatie 

Gemeentelijke overheid 

HOOGSTE PRIORITEIT 

Zorgverlener 

Eindgebruiker 

MAKKEUJK SUCCES, 
MAAR WAT ZIJN BATEN 
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Bijlage VII Externe analyse 

Techniek 

Sociaal 

(Effect op) Gebruikers 

Ontwikkeling 

Communieatle systemen en flexibiliteit 

Implementatie In de bouw 

Transparantie In de markt 

Kennis 

Marktbenadering 

Organisatie bouwtraject 

Organisatie zorgverlening en beheer 

Vermaatschappelijking van de zorg 

Ethisch verantwoord 

Figuur VII. i: Factoren bij de ontwikkeling van nieuwe zorgvoorzieningen 

Technische factoren 

Gebruikers 

Politiek 

Wetgeving 

o AWBZ 

o WMO 

o WRO 

o WTZI 

Economie 

Financiële Impact 

Ervaring kosten en baten 

Vergrijzing en ontgroening 

Ondernemen v.s. uitvoeren 

Er bestaat bij de oudere doélgroep terughoudendheid voor het gebruik van innovatieve toepassingen. Ten 

eerste hebben zij een beperkt vertrouwen In techniek wat enerzijds te wijten valt aan mankementen van 

technologie en een beperkte gebruiksvriendelijkheid. Zeker voor senioren speelt gebruiksgemak en 

comfort een belangrijke rol. Anderzijds schort het aan instructie en voorlichting, waardoor technologie niet 

goed wordt begrepen en fouten worden gemaakt in de bediening met als gevolg ontevredenheld en 

afnemend vertrouwen. [Rietveld 2000] Wanneer gebruikers in grotere mate afhankelijk worden van 

technologie dient deze feilloos te werken. Als dit niet het geval is zal de acceptatiegrens snel overschreden 

worden en technologieën worden afgestoten. [Rogers 2003] Technische toepassingen werken alleen als het 

zowel zinvol en bruikbaar als welkom is, de gebruiker moet erachter staan en ermee om kunnen gaan. 

[Wolthuis 2005] 

Daarnaast bestaat de angst dat technologie de zorgverlener zal vervangen, wat vereenzaming tot gevolg 

kan hebben. Of deze angst gegrond is, is niet bewezen. Andere geluiden zijn dat technologieën ouderen 

meer zelfvertrouwen bieden, waardoor zij juist contacten zullen onderhouden. Dit laatste kan worden 

ondersteund door communicatiemogelijkheden via ICT en audio/ videotoepassingen . 

Tot slot wordt vaak niet voldaan aan de individuele vraag van de gebruikers, omdat geen 

keuzemogelijkheden worden geboden. Meestal wordt in woningen een standaard pakket ingebouwd, 

waardoor niet wordt voldaan aan specifieke zorgbehoeften. Gebruikers krijgen dan te maken met 

toepassingen die zij niet nodig hebben of niet In hun woning wensen. 

Ontwikkeling 

De ontwikkeling van technologie gaat snel, wat de onzekerheid voor investeerders aanzienlijk maakt. 

Daaruit voort groeit een terughoudendheid bij de investeerders en gebruikers. Wanneer vandaag de dag 

iets wordt aangeschaft bestaat de kans dat het over enkele maanden verouderd is, ontwikkelingen volgen 

elkaar op. Een woningcorporatie of zorginstelling is daarom terughoudend om een forse investering te 

doen, omdat de kans bestaat dat na enkele jaren een achterhaald systeem is geplaatst in hun nieuwbouw. 
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[Schouwstra 2001] Hiermee samen hangt een korte afschrijvingstermijn, waardoor men terughoudend is 

in het maken van grote investeringen. 

Communicatie en flexibiliteit 

Op dit moment heeft men te maken met een communicatieprobleem tussen de bestaande systemen. Er 

zijn tal van systemen op de markt die niet met elkaar te combineren zijn. Het ontbreekt dan ook vaak aan 

keuzevrijheid en flexibiliteit. [Schouwstra 2001] Ook wordt vaak gekozen voor de goedkopere stand alone 

en niet voor integrale systemen, waardoor de flexibiliteit en communicatievoordelen verloren gaan. Er zijn 

echter ontwikkelingen waarbij een universeel communicatiestation tussen de systemen wordt gebruikt. Dit 

is te vergelijken met de breedbandreuters die communiceren met verschillende software, hardware en 

internetaanbieders. Zo wordt het mogelijk om verschillende systemen met elkaar te koppelen, 

standaardisering is daarmee niet meer nodig. [Interviews dhr. van der Vleuten, dhr. Rauwerdal 

Een andere ontwikkeling is een stap naar standaardisatie met de Europese norm EN 50090, welke 

bijdraagt aan toekomstvaste en fabrikantonafhankelijke techniek. Deze norm gaat uit van de KNX 

standaard en maakt het mogelijk om verschillende gebouwgebonden installaties te koppelen. Daarnaast 

moeten producten op drie manieren kunnen communiceren: draadloos (radiofrequent en infrarood), 

twisted pair (utp-bekabeling) en powerline (elektriciteitskabels 230V netwerk). [Bijeenkomst Kenniscirkel 

ICT in Wonen, Zorg en Welzijn, 9 juni 2005] 

Implementatie in de bouw 

De bouwwereld in Nederland kent een hoge mate van standaardisering en starre werkwijze. Dit zorgt 

ervoor dat de implementatie in de bouw geremd wordt en massaproductie uit blijft. Om prijsdaling te 

kunnen bewerkstelligen is grotere productie nodig. Een standaard inpassing van voorzieningen bij 

nieuwbouw zou daarom ideaal zijn. Echter in Nederland wordt in de reguliere woningbouw hierover weinig 

gerept. Bij bijvoorbeeld onze zuiderburen is woonhuisautomatisering meer geïntegreerd in de bouwwereld 

en wordt de consument bij een nieuwbouwproject gewezen op de mogelijkheden. De ontwikkelingen op 

gebied van woonhuisautomatisering in België lopen dan ook ver voor op die in Nederland. [Schouwstra 

2001 en Beekurn 2001] 

Transparantie in de markt 

De markt van zorgtechnologie en woonhuisautomatisering kent tal van systemen en leveranciers en is 

daardoor ondoorzichtig. Daarbij bestaat geen aangewezen partij die optreedt als coördinator. Door: de 

veelzijdige toepassingen kunnen allerlei partijen worden gezien als de initiator van de doorbraak op de 

consumentenmarkt. Energiebedrijven, woningbouwcorporaties, internetproviders, zorginstellingen en 

aanbieders van huishoudelijke apparatuur zijn allemaal potentiële initiators. [Schouwstra 2001] 

Kennis 

De hulpverlener heeft vaak onvoldoende kennis van de technologie, waardoor niet functioneel en effectief 

gewerkt wordt. Huidige opleidingen besteden gaan aandacht aan de werking van en omgang met 

technische apparatuur. [Rietveld 2000] 

Ouderen, met name hoogbejaarden, ondervinden aanzienlijke belemmeringen in het dagelijks leven. Voor 

hen zijn nieuwe technologieën moeilijk te hanteren en te begrijpen. Het inschakelen van gebruikers tijdens 

het ontwerpproces Is daarom cruciaal. Hoewel nooit met alle doelgroepen rekening gehouden kan worden, 

is het een feit dat iets waar een ondergemiddelde gebruiker mee kan werken ook altijd te gebruiken is 

door de jongere, sterkere of bovengemiddelde gebruiker. Door de focus te leggen op de zwakkere 

doelgroep kan 'design for all', te gebruiken door eenieder, worden bereikt. [Poelman W.A. (1) 2001] 
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Sociale factoren 

Marktbenadering 

De markt van senioren is een sterk differente doelgroep, wat marktbenadering bemoeilijkt. [Stork 2001] 

Om senioren aan te spreken is een individuele benadering nodig. Ontmoeten, zin geven aan het leven en 

leven in het nu zijn de belangrijkste pijlers voor de benadering van de senioren markt. Wat betreft 

gezondheidszorg is het opvallend dat de doelgroep niet pro-actief is voor de eigen gezondheid. Dit komt 

voort uit het leven vanuit positieve emotie, het niet willen denken over problemen die kunnen voorkomen. 

Een ander zeer belangrijk aspect voor de benadering van de doelgroep is serviceverlening en denken 

vanuit behoeften en niet vanuit het product. [Agewise, Vastgoedsymposium oktober 2006] 

De inkomenspositie van ouderen is sterk verbeterd en ook de komende 1S jaar zal de koopkracht van 

ouderen toenemen. Mede hierdoor hebben ouderen zich ontwikkeld tot kritische consument. Er is een 

groeiende vraag naar zorgconsulenten en naar publiek gefinancierde zorg en privaat gefinancierde 

dienstverlening en woonruimte. [Aedes Actiz 2006] Van het hulshoudinkomen van SS-plussers wordt 40% 

besteedt aan zaken in en om de woning. De trend is dan ook steeds vaker het houden van een luxe 

woonvorm en daarbij privé inkopen van zorg. De nieuwe generatle senioren is gezond en vitaal, welvarend, 

jonger, wijs en ervaren, koopkrachtig en consumptie-uitbundig. Genieten en vrije tijd maken een 

belangrijk onderdeel uit van hun leven. [de Roo 2001, 't Hart 2004] Trendwatcher Bakas (2006) weet dit 

als volgt te omschrijven: "Ze willen naar het theater, golfen, tennissen en lekker uit eten. Ze willen 

cursussen volgen .... En in ieder geval willen ze niet worden weggestopt in een luizig kamertje in het 

verzorgingstehuis". De oudere consument is mondiger, kritischer en gesteld op autonomie en 

keuzevrijheid. De wens naar meer zelfstandigheid, zelfzorg en eigen verantwoordelijkheid verhogen de 

vraag naar technologie die hen onafhankelijker maakt van specialist, ziekenhuis of andere zorgverleners. 

[Quak 200S] 

Ouderen krijgen te maken met afname van de cognitieve en fysieke capaciteiten, waardoor zij minder 

concessies kunnen en willen doen. Comfort is daardoor essentieel. [Poelman (2) 2001] Hedendaagse 

technieken vragen vaak nog een verandering in leefgewoonten, omdat de gebruiker zelf actie moet 

ondernemen en knoppen moet bedienen om apparatuur te besturen. Idealiter is de ondersteunende 

zorgtechnologie een intelligent, zelfsturende systeem, waarvan de gebruiker de aanwezigheid niet op hoeft 

te merken. 

Hoewel vraagsturing een zeer belangrijke factor Is in marktbenadering van senioren, blijkt het moeilijk om 

wensen en behoeften te formuleren voor producten die onbekend zijn. Technologische zorghulpmiddelen 

en dometica zijn relatief nieuw, waarmee men geen of zeer beperkte kennis en ervaring heeft. Daardoor is 

het onduidelijk voor de gebruiker welke wensen en eisen gesteld kunnen worden. 

Tot slot is niet de gebruiker maar de technologie leidend. Bij een ouderen doelgroep zal de klant centraal 

moeten staan bij de ontwikkeling van technologie die voldoet aan de wensen, eisen en 

gebruikersmogelijkheden en -beperkingen. Producenten zijn vaak niet op de hoogte van de behoeften en 

ontwikkelen producten op basis van eigen Interesses en persoonlijke beleving. [Rietveld 2000] 

Organisatie bouwtraject 

Bij het doorlopen van het beslissingstraject tijdens het bouwproces wordt de beslissing rondom technische 

toepassingen laat genomen. Een eerste oorzaak hiervan Is een gebrek aan informatie, mede door de 

beperkte ervaringen. Een tweede oorzaak is de geringe bekendheid met het product, er bestaat geen 

showroom waar de systemen en toepassingen worden gepromoot. Tot slot komt het te laat ter sprake 

tijdens het bouwproces en komt de informatie laat in het proces naar voren, waardoor grote aanpassingen 
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niet meer mogelijk zijn. Keuzes hangen dan af van de vooraf gemaakte beslissingen voor het gebouw en 

de organisatie. Dit is mede het gevolg van het missen van een algehele expert, een rol die op dit moment 

vaak wordt ingevuld door de installateur. Deze heeft echter niet de expertise om een advies uit te brengen 

en is niet de juiste bron voor de informatieverstrekking. 

Ten tweede wordt vaak gestart met het omschrijven van een technisch programma van eisen. Daarmee is 

techniek, en niet de gebruikerswens, leidend. Om wel aan de gebruikerswensen te voldoen is het starten 

met een functioneel programma van eisen aan te raden. 

Ook worden door de faciliterende partijen (de woningbouwcorporatie en zorgaanbieder) organisatorisch 

veranderingen en verbeteringen die bewerkstelligd kunnen worden door de technologie niet meegenomen 

in het beslissingstraject. De informatievoorziening komt van de installatieadviseur, die enkel technische 

kennis heeft en weinig inzicht kan geven in de organisatorische veranderingen en veranderingen ten 

aanzien van beheer en exploitatie. 

Organisatie zorgverlening en beheer 

Implementatie van technologie brengt verandering in de organisatie met zich mee. Het zou een bijdrage 

kunnen leveren aan het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van een organisatie of instelling. Een 

eerste probleem is echter dat de keuze voor systemen en toepassingen op dit moment nog voornamelijk 

ligt bij de leverancier en niet zozeer bij de woningbouwcorporatie of zorginstelling. Ook het onderhoud blijft 

bij de leverancier liggen wat tot gevolg heeft dat aanpassingen in het systeem, om te kunnen voldoen aan 

individuele wensen, erg duur zijn. Wanneer deze aanpassingen op een simpele manier kunnen worden 

ingevoerd, door bijvoorbeeld de zorgverlener, gebruiker of familieleden, kan makkelijker en goedkoper 

worden voldaan aan de individuele ondersteuningsvraag. 

Daarnaast zijn er problemen ten aanzien van het beheer. Het regelen van de klachtenafhandeling, 

contracten voor onderhoud en opvolging van alarmeringen kost tijd en inspanning. Daarbij vormt service 

een cruciale rol in de acceptatie door de gebruiker. Het goed organiseren van deze zaken is daarom zeer 

belangrijk. Daarbij dienen de toepassingen aan te sluiten bij de zorgorganisatie die de meldingen verwerkt. 

[Wolthuis 2005] 

Tot slot speelt het gebrek aan ervaring een rol in de implementatie. Er bestaat een tekort aan inzicht in 

zowel de directe als indirecte consequentiesvoor de zelfstandigheid en zorgvraag van de gebruiker en 

organisatorische consequenties bij de zorgaanbieders. Ook zijn er geen concrete gegevens over 

onderhoud, investerlngslast en opbrengsten voor de faciliterende partijen. 

Vermaatschappelijking van de zorg 

Het besef groeit dat zorg in de eigen woonomgeving moet worden verleend, mensen met een zorg- of 

hulpbehoefte moeten ook een 'zo normaal mogelijk leven' kunnen opbouwen, dit wordt omvat in de term 

vermaatschappelijking van de zorg. De zorgvraag wordt daarmee als centraal uitgangspunt genomen en 

niet het zorgaanbod. Voor zorgaanbieders betekent dit echter een omslag voor hun organisatie en 

dienstenaanbod. Dit kan kansen bieden voor vernieuwende concepten, maar tegelijkertijd ook 

terughoudendheld door alle veranderingen en onzekerheden. 

Ethiek 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van zorgondersteunende technologie kunnen ethische bezwaren 

ontstaan. Zo zijn de elektronische patiënten dossiers een veelbediscussieerde ontwikkeling, niet alleen 

door de wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens) maar vooral ook omdat men het beschikbaar zijn 
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van zeer persoonlijke gegevens als medische status van personen gevoelig ligt in de maatschappij. De 

beveiligingseisenzullen daarom ook hoog moeten komen te liggen voor deze initiatieven daadwerkelijk van 

de grond komen. In Noord-Brabant is eind 2006 een proef gestart onder een aantal huisartsen met 

internetdossiers van hun patiënten. De ontwikkelingen op dit gebied vinden ondanks de bezwaren toch 

doorgang. [NOS journaal 14 november 2006] 

Een ander ethisch aspect is de angst voor vervanging van de persoonlijke zorgverlening. Er bestaat een 

angst dat het persoonlijk contact met zorgverleners of mantelzorg verloren gaat als men gebruik maakt 

van zorgtechnologie. Dit wordt echter bestreden door het idee dat de technologie het zelfvertrouwen van 

de gebruiker kan vergroten en de mogelijkheid om op verschillende manieren te communiceren met de 

buitenwereld worden vergroot. 

Tot slot is er de vraag in hoeverre vertrouwd kan worden op technologie en belangrijker wie 

verantwoordelijk is voor de werking of alarmopvolging van apparatuur en sensoren. Wie neemt de 

verantwoordelijkheid op zich wanneer apparatuur faalt, bijvoorbeeld wanneer een apparaatje voor 

hartmonitoring geen alarm slaat bij een noodsituatie en de patiënt overlijd. Dit soort onzekerheden kan de 

terughoudendheid van initiators versterken. 

Politieke factoren 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

De overheid werkt aan een omslag in de zorg, van aanbodsturing naar vraagsturing. Modernisering van de 

AWBZ maakt deze omslag mogelijk. Voorheen werden de aanspraken van de AWBZ bepaald door het 

zorgaan bod. [Quak 2005] Functiegerichte afspraken, bijbehorende indicatiestelling en het 

persoonsgebonden budget zijn maatregelen die een groot deel van de modernisering van de AWBZ 

verwezenlijken. De vernieuwing heeft als doel marktwerking te stimuleren door het creëren van meer 

keuzemogelijkheden, grotere keuzevrijheid en meer zeggenschap. Voor zorgaanbieders betekent dit echter 

ook een omslag In het denken en doen, van uitvoerende instellingen naar ondernemer. De AWBZ is 

daardoor enerzijds een stimulerende, maar anderzijds ook een remmende factor in de ontwikkeling van 

innovatieve zorgconcepten. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

De WMO maakt onderdeel uit van het voornemen om de AWBZ alleen te bestemmen voor langdurige en 

onverzekerbare zorg, waardoor intramuraal verblijf voor mensen met een lichtere zorg minder aan de orde 

zal zijn. De WMO voorziet in het overhevelen van de niet-zorg-onderdelen uit het verzekerde AWBZ-pakket 

richting verantwoordelijkheid van de gemeente. [CBZ 2006] Het doel van de WMO is participatie in de 

maatschappij door Iedereen. Het kabinet wil de eigen verantwoordelijkheid en inzet van burgers en 

organisaties stimuleren, de WMO kan ondersteuning bieden. [Quak 2005] 

Om ondersteuning te krijgen van de overheid is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ingesteld, deze 

bepaalt de zorgvraag van de cliënt en zoekt daarbij voorzieningen. In de toekomst wordt de 

verantwoordelijkheid bij de burger gelegd, men zal de eigen mogelijkheden moeten bekijken en kan zich, 

wanneer men zichzelf niet meer kan redden, richten tot de gemeente voor maatschappelijke ondersteuning 

en arrangementen van wonen, zorg en welzijn via de WMO. Bij een vraag naar zwaardere zorg kan het CIZ 

weer worden ingeschakeld. De gemeente krijgt daarmee een grote verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van leven van mensen met beperkingen. [VROM 2003] 
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Wet Ruimtelijke Ordening 

Met de WRO kunnen overheden en marktpartijen beter inspelen op actuele ontwikkelingen en betere 

afspraken met elkaar maken. Het zwaartepunt ligt bij de gemeente. De kaders van provincie en het rijk 

worden vooraf gesteld. Verder betekent de WRO onder meer [Vastgoedmarkt, oktober 2006]: 

Een verkorte bestemmingsplanprocedure van ruim een jaar naar ongeveer 26 weken; 

• Verplichte digitalisering van bestemmingsplannen; 

• Niet langer goedkeuring van bestemmingsplannen door provincies; 

• Provincies en het Rijk kunnen in de bestemmingsplanprocedure wel een aanwijzing geven; 

• Een snelle procedure om te bouwen (het projectbesluit); 

• 2% eigen risico voor een planschadevergoeding; 

• De mogelijkheid om vergunningsprocedures te coördineren en te bundelen In één beroeps- en 

bezwaarprocedure door de vergunning verlenende partij (coördlnatieregeling); 

• Verplichte actualisering of verlenging van bestemmingsplannen eens in de 10 jaar. 

Wet Toelating Zorginstellingen 

Sinds 1 januari 2006 is de Wet Ziekenhuisvoorzieningen vervangen door de WTZi. Met deze wet wordt het 

proces van liberalisering van de bouw in de gezondheidszorg in gang gezet. Voor zorginstellingen betekent 

dit een afname van het aantal vergunningsplichtlge projecten en een grotere vrijheid bij de bouw. 

Vooralsnog blijft de nacalculatie van de kapitaallasten intact. Rond 2010 wordt de liberalisering voltooid, 

dan zullen productprijzen gelden voor de zorgsector, waarvan een deel bestemd is voor de financiering van 

de huisvestingskosten . De vergunningplicht wordt als gevolg hiervan afgeschaft en instellingen dragen 

volledige verantwoordelijkheld voor de bouw en onderhoud van hun gebouwen. Instellingen zullen daarom 

strategisch met hun vastgoed moeten omgaan. [CBZ 2006] De WTZI moet voorkomen dat instellingen de 

focus leggen op winst en daarmee onrendabele diensten en patiënten gaan vermijden, hoge prijzen in 

rekening gaan brengen en weinig kwaliteit bieden. Instellingen die met gemeenschapsgeld worden betaald 

mogen In principe geen winst maken. Instellingen die niet met collectieve middelen worden betaald mogen 

wel winst maken. Dit is nodig om meer marktwerking in de zorg te creëren . [Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg 2004] Het belangrijkste doel van de WTZi is het geven van meer vrijheden en 

verantwoordelijkheden aan de intramurale sectoren in de gezondheidszorg. (de Grave 2005] 

Voor de zorgvertenende organisaties betekent dit het volgende [Peters-van Dommelen 2006]: 

• Het (exploitatie) .risico van het vastgoed komt bij de zorginstelling te liggen; 

• Er vindt in toenemende mate marktdifferentiatie plaats waardoor instellingen zich moeten 

onderscheiden van concurrenten. Hu isvesting speelt hierin een sleutelrol; 

• Zorginstellingen zullen intensief samenwerken met woningcorporaties en andere dienstenaan bieders. 

Woningcorporaties kunnen realisatie, eigendom en beheer van het vastgoed op zich nemen, maar zullen 

eisen stellen aan het huurprijsniveau. 

Procedures 

De procedures bij het Bouwcoilege, gemeente en subsidieverlening vanuit de overheid verlopen vaak 

langzaam, wat de ontwikkeling en voortgang niet ten goede komt. 

Overheidsbeleid 

Het overheidsbeleid is gericht op het scheiden van wonen en zorg, in de financiële zin. Dus dit betekent 

niet alleen het uit eikaar brengen van de woonvoorziening en zorgvoorziening, de scheid ing kan ook 

plaatsvinden als iemand in een intramurale instelling verblijft via een woningbouwcorporatie en de zorg 

afneemt van de zorginstell ing waar hij/zij in verblijft. Toch wordt veel gericht op het scheiden van de twee 
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voorzieningen, omdat vanuit vraagsturing het zo lang mogelijk zelfstandig 'thuis' wonen als zeer wenselijk 

wordt ervaren. 

Ook zien we een opkomst van kleinschalige woonvormen voor dementerenden, tussen 2005 en 2010 zal 

dit 144% groeien, tot 10.834 kleinschalige woonvoorzieningen. [Vastgoedmarkt 14 november 2006] Dit is 

een resultaat van de nieuwe regeling kleinschalig wonen, waarbij het voor zorgaanbieders aantrekkelijker 

is geworden om deze woonvorm te gebruiken. 

Economische factoren 

Vergrijzing en ontgroening 

De bevolking in Nederland wordt steeds ouder. In 2015 is het aantal 75-plussers al met 33% toegenomen, 

een toename van 2% per jaar. Ook het aantal dementerenden neemt tot 2015 toe met zelfs 40%. [Aedes 

Actiz 2006] De grijze druk bedraagt op dit moment 22%, wat wil zeggen dat op elke honderd potentiële 

arbeidskrachten tweeëntwintig 65-plussers zijn. Kort na 2010 wordt een versnelling in de toename van het 

aantal ouderen verwacht met de aankomende generatie babyboomers. In 2040 wordt het hoogtepunt 

bereikt met een grijze druk van 43%. [CBS 2004] Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM 

2006] beziet de gevolgen van de geboortegolf van de jaren '50. Zij geeft aan dat de vergrijzing een 

groeiende vraag naar gezondheidszorg met zich meebrengt wat door de inzet van meer personeel zou 

kunnen worden opgevangen. De kans is echter groot dat het arbeidsaanbod in de toekomst niet toereikend 

zal zijn . 

Opnameduur in ziekenhuizen is de afgelopen tien jaar steeds korter geworden. In combinatie met de 

ontwikkeling van behandelingstechnieken voor thuis kunnen mensen steeds eerder naar huis om daar te 

revalideren. Echter, door het personeelstekort in de thuiszorg krijgen ziekenhuizen steeds vaker te maken 

met ' doorstroom problematiek'. Patiënten die medisch-technisch gezien ontslagen kunnen worden, moeten 

in het ziekenhuis blijven omdat de nazorg in de thuissituatie nog niet geregeld is. [Putte L.B.A. van de 

2000] 

Met name op gebied van verpleging en verzorging ontwikkeld zich een personeelstekort. Verwacht wordt 

dat het aanbod van verpleegkundigen tussen 2003 en 2007 met nog geen 5% groeit, terwijl 8% nodig is 

om gelijke tred te houden met de groeiende vraag. Ook het aanbod van verzorgenden groeit onvoldoende 

met 6% tegenover een vraag van 11%. Daarbij neemt de zorgvraag niet alleen toe in volume, maar ook in 

complexiteit. [Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging 2004] 

Financiële impact 

Financiële consequenties zijn belangrijk voor zowel de faciliterende als consumerende partij. Een eerste 

probleem is het gebrek aan inzicht in de werkelijke kosten en opbrengsten. [van Nispen 2004] Oorzaak 

hiervan zijn onduidelijke geldstromen door de verschillende financieringsbronnen vanuit de overheid, 

AWBZ, woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Daarbij komen de revenuen niet toe aan de 

investerende partijen. De partijen die moeten investeren in de systemen zijn vaak niet de partijen die de 

financiële voordelen (efficiëntere personeelsbezetting bij zorgaanbieder, vermindering van zorgkosten voor 

zorgverzekeraar en overheid) ontvangen. 

Ten tweede kosten aanvullende technologische voorzieningen en uitbreidingsmogelijkheden (in de vorm 

van leidingen/netwerk) geld. Zo zijn de ministeries van VWS en VROM evenals de overkoepelende 

woningcorporatie Aedes van mening dat domotica duur is, en dit zijn naar verwachting de investerende 

partijen. [van Nispen 2004] 
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Ervaring kosten en baten 

De kosten in financiering komen niet direct terug in kostenbesparingen maar eerder in 

kwaliteitsverbetering. [Willems 2003] Ook wordt de investering gezien als extra maatschappelijke 

investering, vergelijkbaar met extra investeringen in een politiekeurmerk en duurzaam bouwen. Daarbij is 

het onduidelijk hoe voorzieningen betaald gaan worden. [interviews uit van Nispen 2004] 

Ondernemen versus uitvoeren 

De concurrentie op de huurmarkt is zeer laag, wat innovatie en investerlngsgraad niet ten goede komt. 

Daarnaast zijn zorgaanbieders jarenlang gewend overheidsbeleid uit te voeren. Ongeacht de resultaten 

werden kosten gedekt door de overheid. Met de vernieuwingen in de wetgeving wordt echter van 

zorginstellingen verwacht dat zij zich gaan omvormen van uitvoerende instelling naar ondernemer. Zij 

zullen worden afgerekend op de bezetting van hun bedden, wat betekent dat zij zich moeten profileren als 

competente en concurrerende organisaties. [VWS 2006] 
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Bijlage VIII Aandachtspunten Proces 

Uit de evaluatierapporten [IWZ, PON], de ervaringen van Van Aarle De Laat en interviews met betrokken 

partijen in het ontwikkelingstraject van zorgvoorziening voor ouderen [Bouman 2004] zijn knelpunten en 

succesfactoren benoemd. Onderstaand worden de knelpunten en succesfactoren aangegeven, categorisatie 

van de factoren is aangebracht met behulp van de KJ-methode. Vervolgens is aan de hand van 18 

expertmeningen, 6 onderzoeksrapportenen 6 evaluatierapporten een kwantitatieve analyse gemaakt, 

welke is bijgevoegd in deze bijlage. 
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Aantal 
malen Benoemd 
genoemd In/door: 

BOUWTRAJECT 

3 Rauwerda Willems Quak 
(2006) (2003) (2005) 

4 
Ba etsen Meijer Nispen Akkermans 
(2006) (2006) (2004) (2003) 
Rauwerda Lapré Kelder 
(2006) (2006) (2006) 
Ba etsen 
(2006) 

2 
Bosch Nispen 
(2001) (2004) 
Meijer Vollebregt Schuurman Schouw Willems 
(2006) (2006) s (2006) (2003) (2003) 

10 
NI ZW Bosch SIGRA Nispen Lapré Kelder de Jong Bos (2005) 

WHlems Quak 
(2005) (2002) (2005) (2004) (2006) (2006) (2005) (2003) (2005) 

2 Kok (2004) 
Willems 
(2003) 

Nispen 
(2004) 
Rauwerda Kelder Willems 
(2006) (2006) (2003) 

6 
NI ZW 

JW2 (2004) 
Vleuten Ploegmake 

Kok (2004) 
Willems 

(2005) (2006) rs (2006) (2003) 

3 
Ba etsen Vollebregt Schouw 
(2006) (2006) (2003) 

9 
Vleuten Vollebregt Dorrestein Bosch Nispen Kelder de Jong Willems Quak 
(2006) (2006) (2001) (2002) (2004) (2006) (2005) (2003) (2005) 

2 
Nispen Quak 
(2004) (2005) 

7 
NI ZW Vollebregt Schuurman Schouw Bosch Nispen Lapré 
(2005) (2006) s (2006) (2003) (2002) (2004) (2006) 

7 
NI ZW Vollebregt Schuurman Nispen Lapré Zandvliet Willems 
(2005) (2006) s (2006) (2004) (2006) (2003) (2003) 

Nispen 
den 

Quak 
3 Biessen 

(2004) (2004) 
(2005) 

6 
Vollebregt Ploegmake Klerk Dorresteln Nispen van Loon 
(2006) rs (2006) (2006) (2001) (2004) (2003) 

4 
NJZW Meijer Klerk Smits 
(2005) (2006) (2006) (2003) 

3 
Wervenbos Kelder Bos (2005) 
(2006) (2006) 

10 
Schouw Dorresteln Bosch Rietveld SJGRA Nispen Kelder 

Bos (2005) 
Willems Quak 

(2003) (2001) (2002) (2000) (2005) (2004) (2006) . (2003) (2005) 

2 
Vollebregt Nispen 
(2006) (2004) 

10 
NI ZW Vollebregt Ploegmake Klerk Schouw Bosch Rietveld Nispen de Jong WHlems 
(2005) (2006) rs (2006) (2006) (2003) (2002) (2000) (2004) (2005) (2003) 

8 
NI ZW IW2 (2004) Kammeyer Rauwerda Bosch Nispen van Loon Willems 
(2005) (2006) (2006) (2002) (2004) (2003) (2003) 

4 
Meijer Vollebregt Rietveld van Loon 
(2006) (2006) (2000) (2003) 
SIGRA Nispen Kelder 

Bos (2005) Quak 
(2005) (2004) (2006) (2005) 

11 
NI ZW 

IWZ (2004) t Land Vleuten Meijer Bosch Nispen Lapré van Loon de Jong Wlllems 
(2005) (2005) (2006) (2006) (2002) (2004) (2006) (2003) (2005) (2003) 

12 
NJZW Vollebregt Schuurman Schouw .Dorrestein Bosch Nispen Lapré van Loon de Jong Willems Quak 
(2005) (2006) s (2006) (2003) (2001) (2002) (2004) (2006) (2003) (2005) (2003) (2005) 

9 
Vollebregt Ploegmake Klerk Dorrestein Lapré Kelder van Loon Akkermans Bos (2005) (2006) rs (2006) (2006) (2001) (2006) (2006) (2003) (2003) 

Rauwerda Wervenbos Forumdlsc 
Bosch SIGRA Nispen Lapré de Jong 

9 ussle Bos (2005) (2006) (2006) 
(2006) 

(2002) (2005) (2004) (2006) (2005) 

Meijer 
(2006) 
Nispen 
(2004) 

Rauwerda 
den 

de Jong 
3 Biessen 

(2006) (2004) (2005) 

Forumdisc 
Quak 

2 ussle 
(2006) 

(2005) 

Kammeyer 
van der 

2 Leeuw 
(2006) (2003) 

NI ZW Kammeijer Vollebregt Schouw Nispen 
den 

Quak 
7 Biessen 

(2005) (2006) (2006) (2003) (2004) 
(2006) (2005) 

Nispen 
van der 

2 Leeuw 
(2004) 

(2003) 

2 Bos (2005) Quak 
(2005) 

Meijer 
(2006) 

4 
NI ZW Ploegmake Schouw Nispen 
(2005) rs (2006) (2003) (2004) 

NI ZW 
Forumdisc 

2 (2005) 
ussle 
(2006) 

IW2 (2004) 
Meijer Wervenbos SIGRA de Jong 
(2006) (2006) (2005) (2005) 

den Biesen 
(2004) 

8 
NI ZW t Land Rauwerda Bosch Nispen Kelder 2andvliet de Jong 
(2005) (2005) (2006) (2002) (2004) (2006) (2003) (2005) 

2 
Lapré Willems 
(2006) (2003) 

t Land Vleuten Schuurman Kelder 
van der 

de Jong 
6 Leeuw 

(2005) (2006) s (2006) (2006) 
(2003) 

(2005) 

4 
Nispen Kelder Willems Quak 
(2004) (2006) (2003) (2005) 
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t Land Vleuten Kammeyer Schuurma NI ZW 
11 (2005) (2005) (2006) (2006) ns (2006) 

Willems 
(2003) 
NI ZW Rauwerda Meljer Wervenbos Klerk 

11 (2005) (2006) (2006) (2006) (2006) 

4 
NI ZW Kammeyer Vollebregt Kelder 
(2005) (2006) (2006) (2006) 

IWZ (2004) 
Kelder van Loon 
(2006) (2006) 

2 
Nispen Quak 
(2004) (2005) 

2 
Rietveld Quak 
(2000) (2005) 

2 
Nispen Lapré 
(2004) (2006) 

Wervenbos 
Forumdisc 

2 ussie 
(2006) 

(2006) 

Forumdisc 
de Jong 

2 ussie 
(2006) 

(2005) 

Quak 
(2005) 

Nispen Kelder Quak 
(2004) (2006) (2005) 

4 
Nispen Lapré Kelder Willems Quak 
(2004) (2006) (2006) (2003) (2005) 
Nispen Lapré Kelder de Jong Quak 
(2004) (2006) (2006) (2005) (2005) 

2 
Meijer Nispen 
(2006) (2004) 

4 
NIZW Kammeyer Schouw van Loon 
(2005) (2006) (2003) (2004) 
Lapré 
(2006) 
Vleuten Meljer Nispen 
(2006) (2006) (2004) 

5 
Kammeyer Klerk Dorrestein Kelder Wlllems 
(2006) (2006) (2001) (2006) (2003) 

4 Nispen Bos (2005) 
Willems Quak 

(2004) (2003) (2005) 

4 
Kammeyer Vollebregt de Jong Quak 
(2006) (2006) (2005) (2005) 
Vleuten Meijer van Loon 
(2006) (2006) (2003) 
Kammeyer 
(2006) 
Kammeyer Vollebregt Schouw 
(2006) (2006) (2003) 
Dorresteln Bosch Nispen 
(2001) (2002) (2004) 

Bronnen: 
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den Biessen R., Valstar Simonis installatie adviesbureau, interview d.d. 21 januari 2004 uit afstureerverslag Bouman (2004) 

Bos J.T. e.a., Monitor invoering videonetwerken in de thuiszorg, NIVEL 2005 

Bosch A., P. van Daal en A. Dorrestein, Thuis met domotlca: de ervaringen van ouderen In zes Brabantse domotlcaprojocten, PON 
2002 
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Klerk B. de, Slmac ViCasa, Nationale Dag Domotica en Slim Wonen d.d. 22 november 2006 
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Klerk 
Forumdisc 
ussie 

(2006) (2006) 

Schuurman Dorresteln 
s (2006) (2001) 

expert mening 

expert mening 

evaluatierapport 

evaluatierapport 

evaluatierapport 

expert mening 
rapport 
rapport 
expert mening 
expert mening 

expert mening 
expert mening 
artikel 
expert mening 
expert mening 
expert mening 

expert mening 
rapport 
rapport 
expert mening 
rapport 
expert mening 
evaluatierapport 

evaluatierapport 
expert mening 
evaluatierapport 

expert mening 
expert mening 
expert mening 

rapport 

expert mening 

Nispen 
(2004) 

Nispen 
(2004) 

Kelder 
(2006) 

Kelder 
(2006) 

·~totaal: 
18 

6 

6 

Zandvliet de Jong 
(2003) (2005) 

Zandvliet Wlllems 
(2003) (2003) 

artlkel(s) 

evaluatierapporten 
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Bijlage IX Zorgbehoefte 

De verwachting van de zorgbehoefte kent twee theorieën. De expansietheorie gaat ervan uit dat de extra 

levensjaren van de senioren in Nederland voornamelijk ongezond zullen zijn. De zorgbehoefte zal voor deze 

groep sterk groeien. De compressietheorie gaat er echter vanuit dat door betere gezondheidszorg en gezondere 

leefgewoonten een minder frequent beroep zal worden gedaan op de zorg door 75-plussers. [Singelenberg 

2004) 

In 2000 ondervond 47% van de 75-plussers een functiebeperking, waarbij tweederde ondersteund werd door 

thuiszorg en eenderde door intramurale zorg. Van deze 47% bestaat 17% uit een mentale of meervoudige 

beperking en 30% uit een fysieke beperking. [Singelenberg 2004] De gezondheids-klachten voor senioren zijn 

te verdelen in drie categorieën. Ten eerste mobiliteit; de mobiliteit van senioren zal verminderen ten gevolge 

van osteoporose, artrose en vallen met breuken tot gevolg. Ten tweede cardiovasculair; de kans op 

hartstoornissen en hartinfarct stijgt met het ouder worden. Ten derde cognitie; door vereenzaming kan 

depressie worden veroorzaakt en door ziekte of andere aandoeningen aan de hersenen neemt de kans op 

dementie toe. [van Beekurn 2001] 

Uit tabel IX.i blijkt dat het aantal patiënten met diabetes, beroerten, hartziekten, astma en COPD2, ziekten van 

het bewegingsapparaat en ernstige gevolgen van een ongeval extra doen toenemen door de trend In 

prevalentie. Alleen bij ziekten van het zenuwstelsel compenseert de afnemende trend in de prevalentie de 

gevolgen van groei en vergrijzing grotendeels. [Berg A. van den 2004] De groeiende zorgbehoefte naar 

aanleiding van de trends in ziekten worden in onderstaande subparagrafen nader toegelicht. 

Kanker 42 91.000 137.000 50,5 Geen trend 137.000 

Diabetes mellltus 98 211.000 312.000 48,1 +23 386.000 

Psychische aandoening• 93 200.000 .. 288.000 44,1 Trend onbekend 288 .000 

Ziekten zenuwstelsel • 21 45.000 69.000 51,8 -5 51.000 

Beroerte 59 127.000 188.000 47,4 +9 217.000 

Hartziektene 140 301.000 447.000 48,5 +16 497.000 

Astma/COPD 125 268 .000 397.000 48,1 +37 515 .000 
Ziekten 
bewegingsapparaat • 423 911.000 1.311.000 43,9 +6 1.331.000 
Ernstige gevolgen van 
een ongeval 29 62.000 88.000 42,4 +6 107.000 

Dementie 94 203.000 281.000 39,0 Trend onbekend 281.000 

• overspannen, depressie, nervositeit 
b o.a. multiple sclerose en ziekte van Parkinson 
c gevolgen hartinfarct, angina pectorls, hartfalen, vernauwing bloedvaten In bulk of benen 
d artrose van heupen of knieën, chronische gewrichtsontsteking, ernstige of hardnekkige aandoening van rug, nek, 

schouder, elleboog, pols of hand 
• berekend op basis van leeftijd- en geslachtspecifieke prevalentiecijfers 
r Inclusief 30.300 verpleeghulspatiënten met dementie (peildatum 1-1-2000); ERGO-gegevens hebben alleen betrekking 
op zelfstandig wonende ouderèn en verzorgingshuisbewoners 
9 omdat een leeftijdspecifieke verdeling van de verpleeghulspatiënten ontbreekt, Is aangenomen dat deze categorie 
patiënten ook met 39% toeneemt (los van de vraag of zij In 2020 ook daadwerkelijk In een verpleeghuls zijn 
opgenomen) · 

Tabel IX. i : Demografische projectie van het aantal patiënten van 65+ voor tien ziekten en preva/entie bij het doortrekken van 
de trend in prevalentie uit het verleden [Bron: SCP-AVO; SCP-OII; ERGO: CBS-bevolklngsprognose 2002 uit Berg A. van den 
2004] 

2 COPD Is chronische bronchitis en emfyseem 
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Mobiliteit 

De vermindering van mobiliteit valt te wijten aan ziekten aan het bewegingsapparaat zoals reumatische 

aandoeningen, artrose en osteoporose. Ook hartfalen en beroerten kunnen invloed hebben op de mobiliteit, 

welke nader worden toegelicht onder het kopje cardiovasculair. 

Reumatoïde artritis (RA) is een van de ernstigste reumatische aandoeningen. De ziekte wordt gekenmerkt door 

chronische ontstekingen van meerdere gewrichten. Het aantal personen met RA in 2000 werd op basis van 

bevolkingsonderzoek geschat op 43.400 mannen en 114.700 vrouwen. Aan de hand van huisartsenregistraties 

werd het aantal personen met RA In 2000 geschat op ruim S1.800 mannen en 89.900 vrouwen. [Nationaal 

Kompas Volksgezondheid (NKV) 2006] 

Artrose is de meest voorkomende gewrichtsaandoening. Op basis van bevolkingsonderzoek is de schatting dat 

artrose van de heup in 2000 bij ongeveer 2S7.400 personen boven de SS jaar voorkwam (71.100 mannen en 

186.300 vrouwen). Artrose van de knie kwam voor bij ongeveer 33S.700 personen boven de SS jaar (72.900 

mannen en 262.800 vrouwen). Er werden in 2000 door huisartsen naar schatting 20.000 nieuwe gevallen van 

heupartrose gediagnosticeerd, 31.800 van knieartrose en 27.600 gevallen van overige vormen van artrose van 

de ledematen. [NKV 2006] 

Osteoporose is een ziekte van het skelet waarbij sprake is van een lage botmassa en een verstoorde opbouw 

van het botweefsel, met brosheid en snel breken tot gevolg. Het totaal aantal gevallen van osteoporose in 

Nederland werd op basis van bevolkingsonderzoek geschat op 52 per 1.000 mannen en 166 per 1.000 vrouwen 

van 55 jaar en ouder (absoluut ca. 87.700 mannen en ca. 344.200 vrouwen in 2000). Ook zijn letsels door 

ongevallen (vaak in en om het huis) een oorzaak van verminderde mobiliteit. Op latere leeftijd treden 

heupfracturen steeds vaker op na een gewone val vanuit staande positie. [ NKV 2006] 

Cardiovasculair 

Naar verWachting zal het absoluut aantal personen met hartfalen tussen 2005 en 2025 met 46,9% stijgen. 

Deze trend is afhankelijk van de ontwikkelingen in risicofactoren, zoals bloeddruk, diabetes, roken en verhoogd 

cholesterol. Coronaire hartziekten en verhoogde bloeddruk worden als de belangrijkste risicofactoren voor het 

optreden van hartfalen beschouwd. Ook diabetes mellitus, COPD, roken en ernstig overgewicht spelen een rol 

bij het optreden van hartfalen. [NKV 2006] 

In 2000 werden naar schatting .. 27.100.personen getroffen door een eerste beroerte. Volgens 

huisartsenregistraties kregen ongeveer 168.000 mensen die thuis of in een verzorgingshuis wonen ooit een 

beroerte. Daarnaast wonen nog eens 10.300 personen die een beroerte hebben gehad in verpleeghuizen. Op 

basis van alleen demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het absolute aantal per-Sonen met 

beroerte tussen 2000 en 2020 met 43,6% zal stijgen. [NKV 2006] Een beroerte kan een verminderde mobiliteit 

en verminderde cognitieve vaardigheden tot gevolg hebben. 

Cognitie 

Van de groep 75-plussers is op dit moment 1 op 6 (17%) dementerend. Voor SS-plussers is dit zelfs 1 op de 3. 

De ziekte van Alzheimer is de grootste oorzaak van de dementie in Nederland. Tot 2010 wordt een groei van 

het aantal dementerenden van 2,2% per jaar verwacht, met een aantal van 207.000. Tussen 2010 en 2030 

neemt deze groei toe tot 3,6% per jaar, naar 355.000. Ook de leeftijdsverwachting van deze mentaal 

gehandicapten groeit. [Singelenberg 2004] 

De belangrijkste typen dementie zijn de ziekte van Alzheimer (ongeveer 70%) en vasculaire dementie 

(ongeveer 15%). Het aantal mensen met dementie dat zelfstandig woont of in een verzorgingshuis, wordt voor 
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2000 geschat op 179.200 (52.700 mannen en 126.400 vrouwen). Daarnaast zijn er ongeveer 30.300 personen 

met dementie opgenomen in een verpleeghuis. In 2000 kregen ongeveer 30.800 personen dementie (9.000 

mannen en 21.800 vrouwen). De verwachting is dat het aantal personen met dementie in de periode 2000-

2020 zal toenemen met ongeveer 41%. [NKV 2006] 

Diabetes 

In 2005 zijn 500 .000 diabeticipatiënten in Nederland. Per jaar komen hier ruim 60.000 patiënten bij. Er wordt 

tussen 2000 en 2020 een stijging van 35% verwacht. In 2025 zal 5% van de wereldbevolking diabeticipatiënt 

zijn. Een belangrijke aanleiding voor diabetes is overgewicht en obesitas. In het actieprogramma van minister 

Hoogervorst wordt onder meer aandacht besteedt aan de ontwikkeling van innovaties en ondersteunende ICT 

om het zelfmanagement van de patiënt te vergroten en de zorgvraag zoveel mogelijk te beperken. Voor deze 

ondersteunende technologieën rekent de diabetici zorggroep op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars 

omdat hier een wederzijds voordeel te behalen valt. [Taakgroep Programma Diabeteszorg 2005] 

VII.i Zorgvraag 

A. Monk e.a. (2006) hebben onderzoek gedaan naar de belangrijkste risico's voor ouderen, door enerzijds te 

kijken welke fysiologische hulp nodig en gewenst is voor de dagelijkse activiteiten en anderzijds te kijken welke 

schade opgelopen kan worden, zowel fysiek als sociaal/psychologisch. Fysieke schade kan zijn een verwonding, 

een niet behandelde medische conditie en verslechtering van de fysieke conditie. Psychologische en sociale 

schade kan zich ontwikkelen uit afhankelijkheid, eenzaamheid, angst en een crisissituatie. Consequentles van 

deze schade kunnen zijn verdriet (pijn, angst, zorgen), verlies van zelfvertrouwen, dure medische 

behandelingen en sterven. 

Beperkingen Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 

Knook (2001) heeft ouderen in drie categorieën ingedeeld naar beperking. De eerste categorie bestaat uit 

ouderen zonder beperkingen, welke geen of geringe beperkingen ervaren in hun activiteit. Onderzoek van het 

SCP (2002) geeft aan dat 23,8% van de 65-plussers, 480.000 personen, een lichte beperking ervaren. Luxe en 

kwaliteit zijn belangrijk voor deze groep. De behoefte is comfort, communicatie, veiligheid en activiteit. 

Toepassingen die bij kunnen dragen aan deze behoeften zijn tijdsturingsfuncties, afstandsturingsfuncties, 

monitoring van de woonomgeving en toegang tot alarmeringsmogelijkheden. 

De tweede categorie bestaat uit ouderen met beperkingen, welke verschillende lichamelijke beperkingen 

ervaren in de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Van de 65-plussers ondervindt 20,6%, 415.000 

personen, een matige beperking [SCP 2002] Te denken valt aan verminderde spierkracht, beperkt 

uithoudingsvermogen, geringe verplaatsingsmogelijkheden, valrisico en beperking in bewegingsvrijheid. Zij 

hebben behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van een taak, communicatie, alarmering, veiligheid en 

activiteit. Toepassingen die bij kunnen dragen aan deze behoeften zijn ergonomische indeling, aangepaste 

keuken en badkamer, verlichting en afstandsturing. 

Tenslotte de categorie ouderen met beperking en mobiliteitsbeperkingen, welke naast de bovengenoemde 

beperkingen ook problemen hebben met de mobiliteit. Van de 65-plussers ondervindt 15,7%, 316.000 

personen, een zware beperking. Zij hebben behoefte aan intensievere communicatie en intensievere 

mogelijkheden tot communicatie. Toepassingen die bij kunnen dragen aan deze behoeften zijn diensten in/aan 

huis brengen, ondersteuning van sociale contacten via communicatievoorzieningen en informatiediensten. 
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Hulpbehoefte 

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) (1997) zijn zware huishoudelijke handelingen het meest 

problematisch. Voor deze taken hebben de meeste senioren professionele of vrijwillige hulp. De zelfstandigheid 

wordt door deze beperkingen slechts in lichte mate aangetast. Het niet zelfstandig uit bed kunnen komen of 

opstaan uit een stoel vormen een grotere inbreuk op de zelfstandigheid. 

Clever (2003) heeft de hulpbehoefte verdeeld naar leeftijdscategorie. Dit geeft een duidelijke behoeftestijging 

weer bij 75-plussers. De beperkingen die mensen ervaren neemt toe naarmate zij ouder worden. Met name 75-

plussers ervaren beperkingen in het dagelijks leven door chronische aandoeningen. Ook heeft deze groep een 

groot aandeel in het gebruik van AWBZ voorzieningen. 

Uit onderzoek van J. van der Leeuw (2003) blijkt dat 65-plussers behoefte hebben aan alarmering. Ook hulp 

aan huis neemt bij deze leeftijd toe evenals maaltijdvoorziening, zorg, verpleging, alarmering en de behoefte 

aan gemeenschappelijke ruimte voor recreatie en hobby's. Ook dit onderzoek laat een aanzienlijke 

behoeftestijging zien vanaf de 75 jaar. Op dit moment heeft 33,2% van de 65-plussers lichamelijke 

beperkingen kent 4,5% chronische psychische problemen als dementie. Behoefte aan ondersteuning blijkt voor 

de groep lichamelijke beperking vooral gericht op het voeren van het huishouden, toegankelijkheid van 

gebouwen en mobiliteit. Sommigen hebben een ondersteuningsbehoefte voor sociale contacten, voor de groep 

chronisch psychische problemen is deze ondersteuning vaker van belang. Sommigen hebben ook behoefte aan 

ondersteuning op gebied van het verzorgen van het huishouden. [Quist 2006] 

Behoefte aan persoonlijke verzorging, opname verzorging en opname verpleging zullen tot 2020 sterk 

toenemen. Deze toename valt te wijten aan een oververtegenwoordiging van ouderen met aandoeningen, 

oudere mannen en niet-verweduwde alleenstaanden. [van den Berg 2004] Gegevens van het CBS en GAK 

geven weer dat het aantal gebruikers van thuiszorg explosief is gestegen tussen 1997 en 2003, het aantal 

gebruikers van verpleeg- en verzorgingshuizen is nagenoeg gelijk gebleven of zelfs gedaald. [ Gameren 2006] 
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Bijlage X Bestaande technische toepassingen en ervaringen 

Ouderen leven routinematig, het wonen in een domoticawoning kan vragen om een andere leefroutine. Er is 

een gewenningstijd noodzakelijk om de omgang met domotica in de dagelijkse handeling op te nemen. De 

'aan-uit knop woning', wat alarmering en apparatuur in- of uitschakelt, blijkt problemen op te leveren in het 

gebruik. De gevolgen van deze functie worden niet altijd overzien door de gebruiker. [Dorrestein 2001] Met 

regelmaat komt het voor dat mensen toepassingen uitschakelen of met tegenzin gebruiken. Dit wordt 

voornamelijk ingegeven door gebrekkige informatie in combinatie inet kinderziekten van de apparatuur. Uit een 

project in Eindhoven is gebleken dat een goede voorlichting grote invloed heeft op de beleving. Daar zijn loze 

alarmeringen door een systeemfout niet van invloed geweest op de beleving en het gebruik. [Dorrestein 2001] 

Comfortfuncties en omgevingsbesturing (verlichting looproute toilet, klimaatcontrole, automatische bediening 

apparatuur) worden positief ervaren door de gebruikers. Het met één knop bedienen van alle lichten en 

apparatuur wordt als prettig ervaren. Automatische verlichting geeft echter regelmatig klachten door een te 

licht afgestelde sensor waardoor het licht bij elke beweging aangaat of te vroeg uit gaat. Betere afstemming 

van sensoren en lichtduur zijn van belang, evenals de mogelijkheid om ook handmatig een lamp te kunnen 

bedienen. [Dorrestein 2001] 

De video- en spraakverbinding met de voordeur wordt als zeer positief ervaren, mits deze wordt geregeld via 

een videofoonsysteem. Wanneer de televisie wordt gebruikt voor de beeldweergave komen veel problemen in 

beeld op gebied van gebruiksgemak: de televisie moet aanstaan en moet vaak op een bepaald kanaal gezet 

worden. Dit zorgt ervoor dat mensen het systeem niet meer gebruiken. [Dorrestein 2001] 

De bedmatl wordt als onprettig ervaren. Onnodig veel lampen gaan aan en het mechanisme geeft snel 

storingen. Ook is individueel gebruik niet mogelijk omdat de mat op een bepaalde plaats is gemonteerd . 

[Dorrestein 2001] De aanwezigheid van de alarmeringsfunctie is belangrijk voor de bewoner. Voor veel ouderen 

heeft dat het gevoel van veiligheid vergroot. [Dorrestein 2001 en van der Leeuw 2002] 

Fysieke ondersteuning en preventie 

~.~r~~~JJîi;;;:~~.-r~i~5:t~fè! · :1r-~Ii:~ · ··· ·· f~~{rul~~~~~~ê ä1~~~~!~~~~~;~t~~i.~:;ïJG..--t')~~~~~~~p·· ... ···· · 
Personenvolgsysteem Preventie verdwalen Dementerenden 
Dwaalsysteem Preventie verdwalen Dementerenden 
Videonetwerk I telethuiszorg Veiligheid, snelle hulpverlening Allen 
Zorg op afstand Snelle ondersteuning op afroep Allen 
Camera's Gevoel van veiligheid Zwaardere zorgvrager 
Aan I Uit knop woning Vergroting veiligheld Allen 

Veiligheidsvoorzieningen in keuken 

Automatische sleutel 
Video en spraakverbinding aan deur 

Video en spraakverbinding zorgverlener 
Medische informatie aan huis 
Automatische verlichting nacht 

Automatisch openen/sluiten gordijnen 

Bedmat 

Actief persoonlijk alarm systeem 
(alarmering door gebruiker) 

Consequenties worden niet overzien Licht dementerenden 
Vergroting veiligheid Allen 

Comfort 
Gevoel van veiligheid 
Niet via televisie 
Videofoonsysteem praktischer 
Snelle ondersteuning op afroep 
Zelfmedicatie en zelfdiagnose 
Veiligheld (vermindering valgevaar) 
Licht springt te snel aan 
Licht gaat te snel uit 
Handmatige bediening gewenst 
Comfort 
Storing levert grote overlast 
Comfort en veiligheid 
Onprettig systeem 
(Gevoel van) veiligheid 

Licht dementerenden 
Allen 
Allen 

Allen 
Allen 
Allen 

Allen 

Allen 

Allen 

Tabel X. i: Fysieke ondersteuning en preventie -systemen 

3 Een bedmat schakelt bij aanraking de Inbraakalarmering uit en verlicht de looproute naar het toilet. 



Fysieke detectie en hulp 

Intelligent Carring Creatures (ICC) zijn ontwikkeld als zorgondersteunende technologie, 'healthons' genaamd. 

Deze !CC zijn foutloze, onzichtbare, continu werkzame en infrastructuurvrije hulpmiddelen voor 

gezondheidszorg . Ze zijn toepasbaar in je lichaam, op je lichaam (intelligente gezondheidsomgeving) en in je 

huis, kantoor, auto en bijvoorbeeld robothuisdier (extelligente gezondheidsomgeving). Verwacht wordt dat in 

2050 deze 'healthons' over de hele wereld dagelijks door iedereen gebruikt zullen worden. Een robothuisdier 

kan bijvoorbeeld liefde en vriendschap geven maar ook een medische functie vervullen door mensen eraan te 

herinneren medicatie te nemen, te eten of te bewegen. [Bushko 2005] Deze systemen staan echter los van de 

gebouwde infrastructuur en dometica waar dit onderzoek op gericht is. Hoewel het zeer zeker een rol zal 

kunnen gaan spelen in de zorgverlening worden deze producten niet meegenomen in de gewenste 

infrastructuur omdat het enerzijds nog niet op korte termijn (10 jaar) een grote markt gewonnen zal hebben en 

daarnaast omdat deze attributen losstaand van de infrastructuur gebruikt kunnen worden. 

De veiligheidsfuncties (alarmsystemen) worden door ouderen als waardevol beschouwd en als belangrijk om 

langer zelfstandig en veilig te kunnen wonen. Hoewel de alarmsystemen nauwelijks gebruikt worden geeft de 

aanwezigheid van de veillgheidsfuncties ouderen een gevoel van veiligheid. [Dorresteln 2001] 

Andere detectie middelen zijn een uitluistersysteem en valdetectie. Een uitluistersysteem genereert een 

verbinding met een meldcentrale wanneer een bepaald aantal decibels wordt overschreden. Valdetectie 

genereert een verbinding met de centrale wanneer sensoren en I of camera's detecteren dat een persoon 

gevallen is en hulp nodig heeft. 

Een videonetwerk voor zorg thuis is een audiovisueel hulpmiddel waarmee zorggebruikers thuis kunnen 

communiceren met zorgverleners van de thuiszorg, waardoor het mogelijk is rechtstreeks contact te hebben 

met een hulpverlener op elk moment van de dag of nacht. [Bos 2005] In sommige gevallen kan gedeeltelijke 

substitutie van fysieke zorg door screen to screen zorg plaats vinden. [van der Werff 2001) Bij cliënten zou 

door deze 24-uurs bereikbaarheid van zorg het gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid mogelijk kunnen 

toenemen. [Hanson 2002; van der Werff 2001) De zorgverlener in de centrale staat de cliënt te woord en kan 

indien nodig hulp inzetten. In sommige gevallen kan ook de zorgcentralist contact maken met de cliënt. 

Fysieke detectie en hulp 

Valdetectie 
Uitluistersysteem 
Videonetwerk 
Passief persoonlijk alarm systeem 
(alarmering door inactiviteitsmeting) 

Veiligheid en snelle hulpverlening 
V~i.lig~içl ~n s_neUe_hu!pverlening 
Veiligheid, snelle hulpverlening 
Veiligheid en snelle hulpverlening 
Loosalarm bij inslaapvallen 
Oplossing koppelen aan waterverbruik 

Brandalarmering Veiligheid en snelle hulpverlening 
Camerabewaking I monitoring Veiligheid 
Inbraakalarmering Veiligheid 
Tabel X. i/: Fysieke detectie en hulp -systemen 

Mentale ondersteuning 

Allen 
o-zorg en z-zorg 
Allen 

Mensen met een psychegeriatrische handicap zoals dementie en Alzheimer worden steeds vaker geplaatst in 

kleinschalige wooneenheden. Hier wonen maximaal tien personen in een gezamenlijke woonkamer met een 

eigen slaapkamer en vaak ook eigen badkamer. Op deze afdelingen valt echter een grote besparing te halen In 

personeelslasten, met name in de nacht. Dometicatoepassingen kunnen hieraan bijdragen en kan tevens de 

kwaliteit van de zorg en de efficiency doen toenemen. [van der Leeuw 2006) Toepassingen die in Nederland 

met positieve resultaten zijn gebruikt zijn samengevoegd in onderstaande tabel X.iii: 
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Mentale ondersteuning 

Systeem, nt ' .. UI ' ' ' ·. 
1:~; : · '' ' IJ 'rrJ.t!lfl i~ fi=.. - 1ïi 
Polsbandje met RFID chip 
- persoonlijk verlichtingsprogramma bij 
betreden badkamer, toilet en slaapkamer 
- leefcirkels (autorisatie toegang tot 
bepaalde ruimten op tijdstippen) 
-automatisch dag licht 
Nachtoriëntatie verlichting 
Signalering nacht: 
- bewegingsdetectie (zusteroproep bij 
beweging in openbare ruimten en toilet) 
- geluidssignalering (= uitluistersysteem) 
- deursignalering (zusteroproep bij 
betreden van toilet e.d.) 
- inactiviteitsmeting na betreden toilet, 
badkamer en gedeelde ruimten 
Wekken van mensen op afstand 
Bediening toepassingen door 
zorgverleners 
Tabel X.lii :Mentale ondersteuning 

Sociale ondersteuning 

Zelfstandig naar toilet e.d. 

Vergroting van veiligheid en vrijheid, 
minder controle nodig door personeel 
Stimulans dagritme 
Zelfstandig naar toilet 

Veiligheid 
Minder controle nodig door personeel 
Snelle hulpverlening 

Dagritme 
Flexibiliteit en toepasbaar aan 
individuele zorgvraag 

o-zorg 

Allen 

o-zorg 

o-zorg en z-zorg 
Allen 

Tot slot worden enkele toepassingen opgesomd die kunnen bijdragen als sociale ondersteuning . Dornotiea

toepassingen kunnen de veiligheid en zelfstandigheid vergroten, maar vergroten ook het zelfvertrouwen van de 

mensen. Zij worden niet afhankelijk van zorgverleners en hoeven de dagelijkse bezigheden niet te plannen 

rondom de zorgverlener. Ook kunnen toepassingen bijdragen aan het velligheidsgevoèl in eigen huis. Tot slot 

kan videoverbinding het contact met familieleden die niet in de buurt wonen gemakkelijker maken en kan snel 

contact worden gezocht met een zorgcentrale op een moment dat het de cl iënt past. 

·r· · . !i ~J;~~~~~~~~ri.~E!·,~-ti~~ij,~-~~~~mf~Hi!mi~g~!~r'?~~ '·::t~~:~2litW! 

Comfortfuncties en omgevingsbesturing 

Al a rmeri ngsysteme n 

Beeldverbind ing voordeur 
Videoverbinding familie 
Tabel X.lv:Soclale ondersteuning 

Keuzevrijheid tijdstip zorgvraag Allen 
Visueel contact met zorgverlener op 
afroep 
Gebruiksvriendelijke woning, langer in 
eigen huis te verblijven en bestaande 
contacten in omgeving te houden 
Zelfvertrouwen groeit en angst 
verminderd 
Veiligheid 
Veiligheid 
Visueel contact met familie op afroep 

Allen 

Allen 

Allen 
Allen 
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Bijlage XI Onderzoeksconclusie Ishikawa 

Gebrek technische kenn 
opleiding zorg mist techniek 

Kennis 
~~~':..7~on (+) 

ontbreken van keuzevrijheld & flexibiliteit 

Communicatie 
'tllll-'""":;....o:::;;. ____ ~-.~--- & flexibiliteit 

Ontwikkeling snei----.....;::IL::r-..;::.-..,. stand alone 

onzekuheîd uitwisselbaarheld 

afllankelljkheld 

Gebruikersacceptatie ..:~~ ..... ~ .. -"";',....::a..-illl\. 

Rguur XI./: Visgraatdiagram oorzaken vanuit techniek 

De technische oorzaken zijn hoofdzakelijk problemen die voortkomen uit onzekerheid en angst voor technische 

toepassingen. Daarnaast geeft ook het feit dat de technologie zich in een ontwikkelingsfase bevindt enige 

problemen met zich mee, zoals snelle veroudering en communicatieproblemen tussen technieken. (rapport 

3.2.1 pagina 21-22,4.3 pagina 40-41, bijlage VII) 

AWBZ 
omslag aanbod naar vraagsturing 

omslag denkwijze zorvorvanfsatle 

marl<tdlfferentlatle ( +) 

ondersc.heldend vermogen 
Lb. v. concurrentiepositie ( +) 

WTZi 

strateglsdl vastgoedbeleid ( +) 

makkelijker en sneller te doorlopen gemeentelijke procedures ( +) 

WRO 

verandering bij zorgaanbieder nodig 

Rguur XI.//: Visgraatdiagram oorzaken vanuit politiek & wetgeving 

De politiek en wetgeving geeft naast problemen door de recente vernieuwingen in de wetgeving ook kansen. De 

veranderingen in AWBZ, WMO en WTZi vragen om verandering in de zorgorganisatie, waardoor zij als 

stimulerende factor gezien kunnen worden. Toch lijkt de terughoudendheid en onzekerheid op dit moment nog 

de boventoon te voeren. (rapport 3.2.3 pagina 23-24, bijlage VII) 
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ondoordacht communieatletraject 

beperkte voorlichting 

Kennis 

Individuele vraag 

gericht op zorg/hulpbehoevenden 

Imago 
confrontatle met ouderdom 

Angst 

Aguur XI. I/I: Visgraatdiagram oorzaken vanuit gebruikers 

De categorie 'gebruiker' is een belangrijk aandachtspunt voor de planvorming, omdat uiteindelijk de 

zorgvoorziening wordt gerealiseerd voor de eindgebruiker. Toch heeft de gebruiker een beperkte stem in het 

planvormingsproces, zoals Is gebleken uit de krachtenveldanalyse (paragraaf 4.2). Belangrijke punten voor de 

planvorming zijn de oorzaken imago en keuzevrijheid. Om een geslaagd resultaat te bereiken is het belangrijk 

om aan de wensen van de gebruikers te voldoen en om hen op een juiste manier te benaderen. De 

zorgvoorziening dient niet puur gericht te zijn op zorg, maar meer gericht op service en het Individu. (rapport 

3.2.1 pagina 21-22, 3.2.2 pagina 22-23, 3.3.4 pagina 32-33, 4.3 pagina 40-41, bijlage VII) 

slag In denkwijze zorgaanbieder 
kans voor vernieuwing ( +) 

Vermaatschappelijking .;::::s,-31~~ 
Van de zorg 

aanpassingen aan toepassingen moellijk te maken (Installateur nodig) 

.Jf!F-"'1:~~-...:::;...:::;;....-E:--- Organisatie zorg 

Geen Inzicht In zorgprocessen 

verwerking van lnput/lnformatle uit technologie naar zorgorganisatie gaat moeizaam 

Ethiek 
wie neemt verantwoordelijkheld bij technisch falen 

privacy (EPD/camerabewaklng) 

Figuur XI.iv: Visgraatdiagram oorzaken vanuit sociale omgeving 

De sociale omgeving staat in relatie tot de gebruiker, maar ook in relatie tot de zorgorganisatle. De 

belangrijkste conclusie is dat de gebruiker op een positieve manier benaderd moet worden en dat het vooral 

draait om de afstemming tussen vraag (zowel vanuit gebruiker als vanuit de zorgorganisatie) en toepassing. 

(rapport 3.3.2 pagina 22-23, bijlage VII) 
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gebrek aan II'Wcbt werkelijke kosten/opbrengsten 

kwalitettsverbeterlng I.p.v. flnandeel voordeel 
~fi--..11::....-.....1:.,_ ________ Ervaring Kostenfbaten 

Figuur XI.v: Visgraatdiagram oorzaken vanuit economische factoren 

Economische factoren zijn verdeeld in een maatschappelijk probleem en problemen binnen de zorgorganisatle. 

Het maatschappelijk probleem van vergrijzing biedt echter kansen voor vernieuwing In de zorg, en dient dan 

ook niet als probleem bestempeld te worden. De problemen binnen de zorgorganisatie zijn voornamelijk het 

resultaat van de omslag In denkwijze en de financiële gevolgen bij de zorgaanbieder. Het is nog onduidelijk wat 

de exacte kosten en baten zijn en het is voor zorgaanbieders verleidelijk om volgens de oude weg door te gaan. 

De omslag naar ondernemend denken wordt daardoor vrijwel niet gemaakt. (rapport 3.2.4 pagina 23-24, 4.3 

pagina 40-41, bijlage VII) 

missen eer11Jk advles tabr1kant 

Kennis 

Figuur XI.vi: Visgraatdiagram oorzaken vanuit bouwproces 

dlmensloner1ng vanuit standaard bouw ( +) 

Het bouwproces kent hoofdzakelijk organisatorische problemen, waarbij er behoefte bestaat aan zowel 

coördinatie als informatie. Techniek komt pas laat in het bouwproces aan de orde, waardoor techniek vaak 

wordt ingepast in het ontwerp en een totaal oplossing of integraal ontwerp mist. (rapport 4.3 pagina 40-41, 

bijlage VIII, bijlage XIII, bijlage XN) 
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geen centrale coordinatle 

Samenwerking -"""""'!:::r---""""-:::::~~r-------r 

eigen belang lpv hoger doel 

visie bij wbc nodig 

Visie 

klik nodig 

Figuur XI. vii : VIsgraatdiagram oorzaken vanuit organisatie 

·F.-i'.' .: 

afspraken over beheer en alarmopvolging noodzakelijk 

gebrek aan ervaring, impact onduidelijk 
cultuurverschillen 

Koppeling 
Techniek &: Zorg 

onduidelijkheden over contracten 
en verplichtingen 

kennis mogelijkheden mist 

Een van de belangrijkste conclusies uit de analyse is dat er een koppeling tussen techniek en zorgorganisatie 

mist. De samenwerking tussen technische aanbieders en zorgaanbieder is moeizaam, doordat beide partijen 

afhankelijk zijn van elkaars input. De technische aanbieder kent de problemen en vraag vanuit de zorg niet, en 

de zorgaanbieder kent de mogelijkheden niet. Daardoor ontstaat een kip-ei verhaal, waarbij de kern van het 

probleem niet wordt bereikt en partijen wachten op elkaars input. Belangrijk om deze visueuze cirkel te 

doorbreken is het vormen van een duidelijke toekomstvisie en een klik tussen de samenwerkende partijen. Een 

ander belangrijk punt is het maken van duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, zowel tijdens als na 

de bouw. (rapport 4.3 pagina 40-41) 
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Bijlage XII Dienstenpakket 

Het dienstenpakket wordt bepaald op basis van een variantenstudie, welke is gebaseerd op de behoeften uit de 

piramide van Maslow en de mogelijkheden op gebied van wonen, zorg en technologie. Uit de scenariokeuze 

voor 'service aan huis' is naar voren gekomen waaraan de oplossingsvariant dient te voldoen. Onderstaand 

wordt in een schema een overzicht gegeven van de mogelijkheden per behoefte. Uit dit schema is een keuze 

gemaakt voor het programma voor Woensel Noord 2015 binnen het scenario 'service aan huis'. Dit programma 

wordt uitgewerkt voor een drietal doelgroepen, te weten onzelfstandig zorgafhankelijke cliënten 'o-zorg', 

zelfstandig zorgafhankelijke cliënten 'z-zorg' en zelfstandige cliënten met een beperkte zorgvraag 'b-zorg'. 

Variantenstudie 

Bij de variantenstudie is een summier schema opgesteld aan de hand van de analyses, met enerzijds de 

primaire, secundaire en tertiaire behoeften, anderzijds de mogelijke invulling voor deze behoefte; Uit dit 

schema wordt het dienstenpakket voor Woensel Noord beschreven. Voorafgaand wordt het schema toegelicht. 

woonvorm 

zorgverlening 
veilighelds-

automatiseringsgraad 
zorgregistratie 

dienstenaanbod 

leefcomfort 
( woontechnologie) 

ndig & 
diensten 
zelfzorg 
/monitoren 
persoonlijk 

decentraal 

laag 
los van 
zorgverlening 

woon-zorgcomplex 
zorg op afstand 
;telezorg 
alarmering passlef 

semi-centraal 

gemiddeld 
standaard aanbod 
bij zorg 

geen standaard basis persoonsalarm 

basispakket 
woonautomatisering 
In zorgwoning met 

geen standaard mogelijkheld tot 
voorziening uitbreiding 
Intramurale ontmoetingsplaats In 

sociale omgeving voorzieningen de directe omgeving 
Tabel XII./: Oplosslngsvar/anten per behoeftecategorie 

centraal 

hoog 
keuzepakketten 
bij zorg 

cluster woneri 

zorg op afroep 

standaard 
netwerk In 

basis zorgwoning met 
zorgvoorziening mogelijkheld tot 
met uitbreiding voor 
mogelijkheld zorg, comfort en 

tot ~~~~~:i' 

standaard 
netwerk In 
zorgwoning 
met 
mogelijkheld 
tot uitbreiding 
videoverbinding 
familie en zorg 

standaard 
netwerk In alle 
woningen met 
mogelijkheld tot 
uitbreiding 
virtuele 
ontmoetingsplaats 

intramuraal 
24-uurs 
toezicht 

standaard 
netwerk In alle 
woningen met 
mogelijkheid 
tot uitbreiding 
voor zorg, 
comfort en 

24-uurs 
begeleiding 

De primaire behoefte is persoonlijke veiligheid. Centraal daarbij staan de woonvorm, zorgverlening en 

veiligheidsvoorzieningen. Wat betreft de woonvorm worden een vijftal opties gegeven, variërend naar mate van 

(on)zelfstandlgheid. Voor type zorgverlening worden zes opties gegevens, variërend naar mate van 

(on)afhankelijkheid. De veiligheidsvoorziening bestaat uit drie opties, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar 

type alarmering, persoonlijk door toezicht, passlef door detectie van alarmerende situaties en actief waarbij de 

cliënt zelf alarm slaat. 

De secundaire behoefte omvat zorgdiensten. Centraal daarbij staan de zorgorganisatie, automatiseringsgraad, 

dienstenaanbod buiten de zorg en zorgtechnologie. De zorgorganisatie kan decentraal, semi-centraal of centraal 

georganiseerd zijn. Decentraal betekent dat alle zorgaanbieder los van elkaar functioneren en slecht beperkt of 

geen beroep op elkaars diensten doen. Semi-centraal betekent dat de zorgaanbieders los van elkaar 
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functioneren maar een centrale organisatie kennen voor beheer en alarmopvolging . Tot slot centraal, dit 

betekent een centrale organisatie voor de zorgaanbieders. De communicatielijnen lopen door een centrale 

meldbank en zorgdiensten aan ouderen worden vanuit één organisatie geleverd. De automatiseringsgraad 

varieert van laag, gemiddeld tot hoog. Het dienstenaanbod (voeding, klusdienst, was, etc.) kan los van de 

zorgverlening worden georganiseerd, of bij de zorgverlening (standaard of keuzepakketten). De zorgtechnologie 

varieert van geen voorziening, tot een basis, eventueel met uitbreiding of standaard netwerk. Zie tevens 

onderstaande uitleg bij woontechnologie. 

De tertiaire behoefte omvat welzijn, met leefcomfort en sociale omgeving . Leefcomfort is verdeeld naar 

woontechnologische voorzieningen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen aan en afwezigheid van 

standaard voorzieningen. Een basispakket betekent dat een zorgwoning standaard voorzien is van enkele 

functies en deze desgewenst uitgebreid kunnen worden. Een standaard netwerk betekent dat de woning is 

uitgerust met een netwerk zónder toepassingen, maar waarop desgewenst functies kunnen worden gezet. De 

sociale omgeving Is verdeeld naar enerzijds 'real life' situaties, intramuraal in de instelling of in de directe 

omgeving en anderzijds naar 'real time' met een videoverbinding naar familie en zorgverleners of een virtuele 

ontmoetingsplaats op internet. 

Dienstenpakket 

Voor de bepaling van het dienstenpakket zijn twee varianten uitgewerkt, welke per doelgroep worden 

behandeld in onderstaande subparagrafen . 

Variant A 

Zorgverlening 24-uurs toezicht Zorg op afstand & afroep Zelfzorg & telezorg 

Veiligheidsvoorzieningen Alarmering passief Alarmering passief Alarmering actief 

Zorgorganisatie Semi-centraal Semi-centraal Semi-centraal 

Automatiseringsgraad Gemiddeld Hoog Hoog 

Dienstenaanbod Standaard bij zorg Los van zorgverlening Los van zorgverlening 

Zorgtechnologie Basis zorgvoorziening Standaard netwerk in Standaard netwerk in 

met mogelijkheid tot alle woningen met alle woningen met 

uitbreiding mogelijkheid tot mogelijkheid tot 

uitbreiding voor zorg, uitbreiding voor zorg, 

comfort en diensten comfort en diensten 

Woontechnologie Basispakket Standaard netwerk in Standaard netwerk in 

woonautomatisering in alle woningen met alle woningen met 

zorgwoning met mogelijkheid tot mogelijkheid tot 

mogelijkheid tot uitbreiding uitbreiding 

uitbreiding 

Sociale omgeving Ontmoetingsplaats in de Videoverbinding met Virtuele 

directe omgeving familie en zorg ontmoetingsplaats 

Tabel XII.//: Schematisch overzicht oplossingen variant A per behoefte en doelgroep 

lviii 



Situatieschets '0-zorg': 

CliE!nten wonen in aangepaste woningen in de wijk met vier tot zes personen in één woning. Zij hebben hier een 

gezamenlijke leefruimte en een eigen verblljfsruimte/slaapkamer met sanitair. In de buurt liggen op 

loopafstand van elkaar meerdere verblijven. Overdag Is minimaal één verzorgende aanwezig in elke woning 

(per 4 of 6 bewoners) en is assistentie aanwezig bij de clusters als 'zwerf'-collega's. Deze collega's kunnen waar 

nodig worden opgeroepen om assistentie te verlenen in één van de woningen. 's Nachts wordt met camera's en 

sensoren toezicht gehouden op de cliënten, een slaapwacht op elke locatie is daarom niet nodig, twee 

nachtverzorgenden per wijk is voldoende. Via een meldcentrale worden de locaties in de gaten gehouden en 

waar nodig wordt hulp opgeroepen. De cliënten krijgen in huis ondersteuning van technologie bij bijvoorbeeld 

het toiletbezoek, sensoren voor passleve alarmering en dag/nachtritme ondersteuning via verlichting. Waar 

wenselijk kunnen toepassingen worden uitgebreid of aangepast door de verzorgenden. Eén wooneenheid in de 

wijk is uitgerust met een extra ontmoetingsruimte, waar dagbehandeling en dagbesteding plaats k~m vinden. 

·De maaltijd vinden plaats in de wooneenheid, waarbij zoveel als mogelijk het normale gezinsleven wordt 

geleefd. Koken vindt daarom plaats op de wooneenheid. Boodschappen e.d. worden besteld of gehaald bij 

(lokale) supermarkt of distributeur, los van de zorgverlening. 

Uitgaande van volledige extramuralisatie zullen per wijk in Woensel Noord 4 wooneenheden voor 4 tot 6 

cliënten nodig zijn, wat neerkomt op een kleine 20 wooneenheden voor Woensel Noord. Per wijk zal één 

wooneenheid uitgerust worden met een extra ontmoetingsruimte. De wooneenheden kunnen nieuw gebouwd 

worden, maar ook aanpassing van bestaande woningen is mogelijk. 

Situatieschets 'Z-zorg': 

De cliënt woont in de eigen woning, welke voorzien Is van een netwerk voor zorg- en woontechnologie. Via dit 

netwerk staat de cliënt desgewenst 24-uur per dag in contact met de zorgverlening. Via een 

beeld/spraakverbinding kan direct contact gezocht worden met de zorg, waarop zo nodig een zorgverlener 

langs komt. Het contact met de zorgverlening vindt plaats via een meldbank in het stadsdeel, waar tevens de 

'0-zorg' wordt bewaakt. De zorgverlening wordt georganiseerd via de meldbank, deze roept verzorgenden via 

PDA op om langs te gaan bij de betreffendecliënt. Via de technologische voorzieningen in het huis en PDA van 

de zorgverlener wordt de urenregistratie en cliëntgegevens direct bijgewerkt. De cliënt is vrij diensten af te 

nemen via abonnementen van de zorgaanbieder of andere dienstleveranclers. Ook is de cliënt vrij activiteiten in · 

het buurtcentrum te volgen of gezamenlijk te eten bij het buurtcentrum. Ter verhoging van de veiligheid is een 

passlef alarmsysteem ingeschakeld, waardoor in noodsituaties waar de cliëntzelf geen alarm kan slaan toch 

·· een noodoproep wordt-gemaakt naar de centrale; Maaltijden kunnenworden besteld bij eeh-äiiëlere 

dienstverlener, zoals de huidige tafeltje-dekje service of via (lokale) supermarkt. 

Deze variant gaat ervan uit dat alle woningen uitgerust zijn met een netwerk, waarbij de bewoners vrij Is 

zichzelf vla abonnementsdiensten te koppelen aan verschillende dienstverleners, waaronder zorg. Alle 

zorgcommunicatie verloopt via de centrale meldbank van dit stadsdeel, telezorg is mogelijk maar zal altijd via 

de meldbank worden georganiseerd. Andere dienstverlenende instellingen hebben eigen voorzieningen 

getroffen om aanvragen af te handelen. De capaciteitsdruk per buurt is gemiddeld 27 cliënten met een zware 

zorgvraag. De verzorgenden zullen per buurt gecoördineerd worden, zodat assistentie gemakkelijk in te roepen 

is. De huisvesting van de verzorgenden en hun werkbenodigdheden kan geplaatst worden bij de 

ontmoetingsruimte van de '0-zorg', die in elke wijk gevestigd is. Op de 27 cliënten per buurt zullen overdag 

circa 8 zorgverleners nodig zijn . Nachtzorg wordt geregeld vanuit de centrale meldkamer en de 

nachtverzorgenden op de '0-zorg'. 
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Situatieschets 'B-zorg': 

De cliënt woont in de eigen woning en is vrij abonnementsdiensten af te nemen van diverse aanbieders. Zo 

nodig kan het netwerk worden uitgerust met een actief alarmsysteem of telezorg via een 

beeld/spraakverbind ing. Zo is het mogelijk voor chronische patiënten om via een videoverbinding direct in 

contact te komen met een assistent van (huis)arts wanneer hiervoor een noodzaak bestaat. Wanneer volstaan 

kan worden met monitoren van de ziekte, kan met zelfzorgapparatuur worden gewerkt. Wanneer de signalen 

van de zelfmonitor wijzen op een probleem bij de cliënt, kan direct een signaal worden gegeven om contact op 

te nemen via telezorg. Assistent of arts is direct in bezit van de gegevens, waardoor noodsituaties kunnen 

worden voorkomen. 

Deze variant gaat ervan uit dat alle woningen uitgerust zijn met een netwerk, waarbij de bewoners vrij is 

zichzelf via abonnementsdiensten te koppelen aan verschillende dienstverleners, waaronder zorg. Zo kunnen 

bewoners zich abonneren op maaltijddiensten, virtuele ontmoetingsplaatsen/musea/concertbezoek, 

wasdiensten, etc. Dit verloopt echter allemaal via verschillende dienstenaan bieders. Enkel de zorgalarmering is 

gekoppeld aan de centrale meldbank. De druk op de zorgcapaciteit is daardoor minimaal voor deze groep. Zorg 

op afspraak zal veel worden gebruikt door deze doelgroep, maar dit is planbare zorg waarop de zorgorganisatie 

kan inspelen. Bij afname van de zorgdienst zal de woning net als bij 'z-zorg' worden uitgerust met 

voorzieningen voor toegang tot de woning en zorgregistratie. De huisvesting voor de zorgverlening kan centraal 

in het stadsdeel worden geregeld, mogelijk bij de meldcentrale. In geval van noodsituaties kan via PDA 

zorgverleners van de 'z-zorg' bij de ontmoetingsruimte worden opgeroepen. 
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Variant 8 

~;t2u~:.~3:tmi.!!:~J±,~ · ~ ·:~~,~~~~~:~t~~[~iJtt11~~~JJ'~~ij:~fJ~' · ·· 
Intramuraal 

Zorgverlening 24-uurs begeleiding 

Veiligheidsvoorzieningen Persoonlijk 

Zorgorganisatie Centraal 

Automatiseringsgraad Gemiddeld 

Dienstenaanbod Standaard bij zorg 

Zorgtechnologie Geen standaard 

voorziening 

Woontechnologie 

Sociale omgeving 

Basispakket 

woonautomatisering in 

zorgwoning met 

mogelijkheid tot 

uitbreiding 

Intramurale 

voorzieningen 

Beschut en begeleid Zelfstandig wonen 

Zorg op afroep 

Passieve alarmering 

Centraal 

Gemiddeld 

Keuzepakketten bij zorg 

Basis zorgvoorziening 

met mogelijkheid tot 

uitbreiding 

Basispakket 

woonautomatisering in 

zorgwoning met 

mogelijkheid tot 

uitbreiding 

Intramurale voorziening 

Zelfzorg en op afspraak 

Actieve alarmering 

Centraal · 

Gemiddeld 

Keuzepakketten bij zorg 

Standaard netwerk in 

.zorgwoning met 

mogelijkheld tot 

uitbreiding 

Standaard netwerk in 

zorgwoning met 

mogelijkheid tot 

uitbreiding 

Videoverbinding familie 

en zorg 

Tabel XII./11: Schematisch overzicht oplossingen variant A per behoefte en doelgroep 

Situatieschets '0-zorg' 

Cliënten wonen In een verpleeghuis in een eigen woonruimte. De bestaande verpleeg- en 

verzorgingshuiscapaciteit kan gebruikt worden voor de benodigde 88 intramurale plaatsen. Door het 

samenvoegen van ruimten of door gebruik van bestaande ruimten kunnen dagverzorging en dagbehandeling 

worden gehuisvest. Daarnaast zijn de woonruimten standaard uitgerust met veiligheidsvoorzieningen als 

actieve en passieve persoonsalarmering en waar nodig van cameratoezicht en toegangscontrole. Zo kunnen 

bewoners zich zo vrij mogelijk bewegen In en om het verpleeghuis. Door gebruik van toegangscontrole via 

polszender zijn leefcirkels gecreëerd, waardoor de veiligheid van de bewoners wordt bewaakt met een zo groot 

mogelijke vrijheid. De bewoner en/of familie heeft de keuze om de woning verder uit te rusten met 

technologische ondersteuning. Overdag en 's nachts zijn verzorgenden aanwezig en zij kunnen in geval van 

nood een beroep doen op de verzorgenden In de woonzorgzone. 's Nachts kunnen verzorgenden de cliënten 

monitoren via cameratoezicht en indien nodig kunnen zij langs bij de cliënt. Aanwezigheid van circa 4 

verzorgenden als nachtdienst zal daarmee voldoende zijn. Waar wenselijk kunnen toepassingen worden 

uitgebreid of aangepast door de verzorgenden. 

Maaltijden worden verzorgd in de gezamenlijke leefkamers of op dagbesteding. Maaltijden worden verzorgd 

door het distributiecentrum/keuken voor de stad Eindhoven. Vanuit dit centrum wordt alle vraag van de 

zorgdiensten van Eindhoven georganiseerd en opgevangen. Dit distributiecentrum verzorgd maaltijden, 

dagelijkse boodschappen, en benodigdheden en hulpmiddelen voor de zorg voor de gehele CARE-sector in de 

stad. 

Situatieschets 'Z-zorg': 

Cliënten wonen nabij een verpleeghuls In de zorgzone in een aangepaste zorgwoning . Deze woning is standaard 

uitgerust met een basispakket aan ondersteunende technologie, zoals een camera bij de voordeur en 

alarmering voor de zorg. Verder zijn deze woningen uitgerust met een actieve en passieve verbinding met de 

meldkamer. In geval van nood wordt direct contact gelegd met de zorgwoning en bij minder dringende vragen 

voor zorgverlening, boodschappenservice of maaltijden wordt beeldcontact gemaakt met de meldcentra ie. Hier 
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kan de cliënt digitaal via keuzeformulieren dagelijkse boodschappen en/of maaltijden bestellen. De 

meldcentrale handelt vervolgens deze aanvragen verder af naar het distributiecentrum. Ook is de cliënt vrij om 

in het verpleeghuis activiteiten te volgen en maaltijden te nuttigen. 

De zorgverlening wordt zoveel mogelijk op afspraak georganiseerd. Ook kan direct zorg worden gevraagd via 

de alarmering (zowel actief door de bewoner als passief) naar de meldcentrale. Deze zal vervolgens contact 

leggen met een zorgverlener via PDA om langs te gaan bij de betreffende cliënt. De zorgverlening voor de 

woonzorgzone is apart georganiseerd van de verpleeghuiszorg, maar zo nodig kan door beiden assistentie aan 

elkaar worden verleend. Ook de nachtdienst wordt opgevangen door de nachtdiensten in het verpleeghuis, 

hiervoor zullen circa 4 extra verzorgenden als nachtdienst nodig zijn. De meldcentrale staat echter los van de 

centrale van het verpleeghuis, zodat bemanning van deze centrale dag- en nacht nodig is. De huisvesting van 

de zorgverleners kan, evènals de meldcentrale, gehuisvest worden in het verpleeghuis. 

Situatieschets '8-zorg': 

De cliënt woont in de wijk, in een aangepaste zorgwonlng. Deze woning is standaard uitgerust met een 

netwerk, waardoor de woning verbonden is met de meldcentrale. Via actieve alarmering kan direct contact 

worden verkregen met de meldcentrale. Desgewenst kan de cliënt diensten van de zorgaanbieder afnemen. Zo 

kan de cliënt contact leggen met het distributiecentrum voor bestellingen en/of maaltijdservice. Of de cliënt kan 

via een beeldspraakverbinding contact leggen met de meldcentrale of familie en vrienden. De cliënt kan bij 

chronische ziekte kiezen voor een zelfzorg systeem, waardoor hij/zij zichzelf kan monitoren. Bij problemen kan 

deze via de meldcentrale contact opnemen met zorgverlening. Zo nodig wordt deze doorgeschakeld of 

doorverwezen naar (huls)arts. Ook voor andere diensten buiten zorgverlening, zoals klusservice, bezorgservice, 

wasservice, etc. neemt de cliënt contact op met de meldcentrale die de aanvraag verder zal verwerken. 

De meldcentrale heeft een brede functie, waardoor contactmomenten een selectie zullen moeten ondergaan. Zo 

dienen alarmoproepen direct beantwoord te worden en zullen vragen over maaltijden en andere diensten via 

een andere lijn worden afgehandeld. Door de brede functie van de meldcentrale zal de bemanning overdag 

goed moeten worden georganiseerd. In geval van nood kan ook hier een beroep worden gedaan op de 

verzorgenden in het verpleeghuis. Overdag zal de geplande zorg georganiseerd worden vanuit het verpleeghuis, .. 

· waar een aparte afdeling voor 'b-zorg' zal worden gehuisvest. Zo nodig ka~ hier ondersteuning worden 

gevraagd van de hoger geschoolde medewerkers op de woonzorgzone. Alle medewerkers kunnen met elkaar in 

contact komen via de PDA, zowel met als zonder tussenkomst van de meldcentra Ie. 
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Bijlage XIII Variantenkeuze 

Het dienstenpakket voor Woensel Noord 2015 zal moeten voldoen aan de volgende criteria: 

• Zoveel mogelijk gericht op een zelfstandige woonvorm en decentralisatie; 

• Zorgverlening zoveel mogelijk op afstand ofwel onder toezicht; 

• Een centraal geregelde zorgorganisatie; 

• Hoge automatiseringsgraad van zorgregistratie; 

• Keuzepakketten voor diensten via zorgaanbieder; 

• Een standaard netwerk in alle woningen, met uitbreidingsmogelijkheden voor zorgdiensten en 

uitbreidingsmogelijkheden voor woontechnologie; 

• Real time videoverbinding met familie en zorgaanbieder. 

Uitgaande van deze criteria is besloten het behoefteprogramma In te richten volgens onderstaand schema en 

onderstaande situatieschets: 

---A'i~~~~~9r4r'iill'&~~ï&~i~:JM~\~ 

Zorgorganisatie 
Automatiseringsgraad 
Dlenstenaa nbod 
Zorgtechnologie 

Woontechnologie 

Passleve alarmering 

Centraal 
Hoog 
Keuzepakketten bij zorg 
Basis zorgvoorziening met 
mogelijkheld tot 
uitbreiding 

Zelfstandig 
Telezorg & op afroep 
Passleve & Actleve 
alarmering 
Centraal 
Hoog 
Keuzepakketten bij zorg 
Standaard netwerk In 
alle woningen met 
mogelijkheld tot 
uitbreiding voor zorg, 
comfort en diensten 

Basispakket Standaard netwerk In 
woonautomatisering met alle woningen met 
mogelijkheld tot mogelijkheld tot 
uitbreiding uitbreiding 

Sociale omgeving Ontmoetingsplaats VIdeoverbinding 
Tabel XIII.!: Schematisch overzicht van dienstenpakket per doelgroep 

Situatieschets '0-zorg' 

Zelfstandig -
Telezorg & op afspraak 
Actleve alarmer ing 

Centraal 
Hoog 
Keuzepakketten bij zorg 
Standaard netwerk In alle 
woningen met mogelijkheld 
tot uitbreiding voor zorg, 
comfort en diensten 

Standaard netwerk in alle 
wor]lngen met mogelijkheld 
tot uitbreiding 

Videoverbinding 

Cliënten wonen in aangepaste woningen in de wijk met vier tot zes personen in één woning. Zij hebben hier een 

gezamenlijke leefruimte en een eigen verblijfsrulmte/slaapkamer met sanitair. In de buurt liggen op 

loopafstand van elkaar meerdere verblijven. Overdag is minimaal één verzorgende aanwezig in elke woning 

(per 4 of 6 bewoners) en is assistentie aanwezig bij de clusters als 'zwerf'-collega's. Deze collega's kunnen waar 

nodig worden opgeroepen om assistentie te verlenen in één van de woningen. 's Nachts wordt met camera's en 

sensoren toezicht gehouden op de cliënten, een slaapwacht op elke locatie is daarom niet nodig, twee 

nachtv~~orgenden per wijk is voldoe~de. Via een meldcentrale wor~en de locaties In de gaten g~houden en 

waar nodig wordt hulp opgeroepen. De cliënten krijgen in huis ondersteuning van technologie bij bijvoorbeeld 

het toiletbezoek, sensoren voor passieve alarmering en dag/nachtritme ondersteuning via verlichting. Waar 

wenselijk kunnen toepassingen worden uitgebreid of aangepast door de verzorgenden. Eén wooneenheld in de 

wijk is uitgerust met een extra ontmoetingsruimte, waar dagbehandeling en dagbesteding plaats kan vinden. 

De maaitijd vindt plaats in de wooneenheid, waarbij zoveel als mogelijk het normale gezinsleven wordt geleefd. 

Koken vindt daarom plaats op de wooneenheid. Boodschappen e.d. worden gehaald bij (lokale) supermarkt of 

besteld bij het distributiecentrum/keuken voor de stad Eindhoven. Vanuit dit centrum wordt alle vraag van de 

zorgdiensten van Eindhoven georganiseerd en opgevangen. Dit distributiecentrum verzorgd maaltijden, 

dagelijkse boodschappen, en benodigdheden en hulpmlddelen voor de zorg voor de gehele CARE-sector in de 

stad. 

Uitgaande van volledige extramuralisatle zullen per wijk In Woensel Noord 4 wooneenheden voor 4 tot 6 

cliënten nodig zijn, wat neerkomt op een kleine 20 wooneenheden voor Woensel Noord. Per wijk zal één 

wooneenheid uitgerust worden met een extra ontmoetingsruimte. De wooneenheden kunnen nieuw gebouwd 

worden, maar ook aanpassing van bestaande woningen Is mogelijk. 
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Situatieschets 'Z-zorg' 

De cliënt woont in de eigen woning, welke voorzien is van een netwerk voor zorg- en woontechnologie. Via dit 

netwerk staat de cliënt desgewenst 24-uur per dag in contact met de zorgverlening. Via een 

beeld/spraakverbinding kan direct contact gezocht worden met de zorg, waarop zo nodig een zorgverlener 

langs komt. Het contact met de zorgverlening vindt plaats via een meldbank in het stadsdeel, waar tevens de 

'o-zorg' wordt bewaakt. De zorgverlening wordt georganiseerd via de meld bank, deze roept verzorgenden via 

PDA op om langs te gaan bij de betreffende cliënt. Via de technologische voorzieningen in het huis en PDA van 

de zorgverlener wordt de urenregistratie en cliëntgegevens direct bijgewerkt. De cliënt is vrij diensten af te 

nemen via abonnementen van de zorgaanbieder. Ook is het mogelijk activiteiten in het buurtcentrum te volgen 

of gezamenlijk te eten bij het buurtcentrum. Verder zijn deze woningen uitgerust met een actieve en passieve 

verbinding met de meldkamer. In geval van nood wordt direct contact gelegd met de zorgwoning en bij minder 

dringende vragen voor zorgverlening, boodschappenservice of maaltijden wordt beeldcontact gemaakt met de 

meldcentrale. Hier kan de cliënt digitaal via keuzeformulieren dagelijkse boodschappen en/of maaltijden 

bestellen . De meldcentrale handelt vervolgens deze aanvragen verder af naar het distributiecentrum. 

Alle zorg- en dienstencommunicatie verlopen via de centrale meldbank van dit stadsdeel. De capaciteitsdruk 

per buurt is gemiddeld 27 cliënten met een zware zorgvraag. De verzorgenden zullen per buurt gecoördineerd 

worden, zodat assistentie gemakkelijk in te roepen Is. De huisvesting van de verzorgenden en hun 

werkbenodigdheden kan geplaatst worden bij de ontmoetingsruimte van de 'o-zorg', die in elke wijk gevestigd 

is. Op de 27 cliënten per buurt zullen overdag circa 8 zorgverleners nodig zijn. Nachtzorg wordt geregeld vanuit 

de centrale meldkamer en de nachtverzorgenden op de 'o-zorg'. 

Situatieschets '8-zorg' 

De cliënt woont in de eigen woning en is vrij abonnementsdiensten af te nemen van de zorgaanbieder. Deze 

woning is standaard uitgerust met een netwerk, waardoor de woning verbonden is met de meldcentrale. Via 

actieve alarmering kan direct contact worden gelegd met de meldcentrale. Desgewenst kan de cliënt diensten 

van de zorgaanbieder afnemen. Zo kan de cliënt contact leggen met het distributiecentrum voor bestellingen 

en/ of maaltijdservice. Of de cliënt kan via een . beeldspraakverbinding contact leggen met de meldcentrale of 

familie en vrienden. De cliënt kan bij chronische ziekte kiezen voor een zelfzorg systeem, waardoor hij/zij 

zichzelf kan monitoren. Bij problemen kan deze vla de meldcentrale contact opnemen met zorgverlening. Zo 

nodig wordt deze doorgeschakeld of doorver-Wezen naar (huis)arts. Ook voor andere diensten buiten 

zorgverlening, zoals klusservlce, bezorgservice, wasservice, etc. neemt de cliënt contact op met de 

meldcentrale die de aanvraag verder zal verwerken. 

Deze variant gaat ervan uit dat alle woningen uitgerust zijn met een netwerk. Bewoners kunnen zich abonneren 

op maaltijddiensten, virtuele ontmoetingsplaatsen/musea/concertbezoek, wasdiensten, etc. 'B-zorg' cliënten 

zullen vaak een beroep doen op zorg op afspraak, maar dit is planbare zorg waarop de zorgorganisatie kan 

Inspelen. Bij afname van de zorgdienst zal de woning net als bij 'z-zorg' worden uitgerust met voorzieningen 

voor toegang tot de woning en zorgregistratie. De huisvesting voor de zorgverlening kan centraal in het 

stadsdeel worden geregeld, mogelijk bij de meldcentrale. In geval van noodsituaties kan via PDA zorgverleners 

van de 'z-zorg' bij de ontmoetingsruimte worden opgeroepen. 

De meldcentrale heeft een brede functie, waardoor contactmomenten een selectie zullen moeten ondergaan. Zo 

dienen alarmoproepen direct beantwoord te worden en zullen vragen over maaltijden en andere diensten via 

een andere lijn worden afgehandeld. Door de brede functie van de meldcentrale zal de bemanning overdag 

goed moeten worden georganiseerd. 
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Bijlage XIV Bouwproces 

Stappen in het bouwtraject Fasen bouwproces 
r---~~------------------~------, 

Idee I opdrachtformulering 

Haalbaarheidsstudie 

Projectplan 

Selectie adviseurs/architecten 

Overeenkomsten architecten 

Model aanvraag verklaring (zorg) 

Planning 

Formuleren gewenst eind 

Programma's van Eisen 

Schetsontwerp 

Voorlopig ontwerp 

Definitief ontwerp 

Model aanvraag vergunning (zo 

Bestek 

Selectie 

Aanbesteding 

Aannemingsovereenkomst 

Gunningsadvies 

l,1mninn 

Detaillering van de uitvoering 

Directievoering 

Oplevering 

Onderhoudsgarantletermijn 

Beheer 

Exploitatle 

Beslismoment 

Figuur XIV./ Projectmatig werken in de bouw [Bron: Wijnen G., W. Renes en P. Storm, Projectmatig werken 2:ze druk, Spectrum 

Utrecht 2001; Van Aar/e De Laat, projectmatige werkwijze} 
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Bijlage XV Informatiebehoefte bouwproces 

Informatiebehoefte 

Willems (2003) heeft een onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van opdrachtgevers ten aanzien van 

domotica. De belangrijkste knelpunten in de informatievoorziening zijn verantwoordelijkheid, functionaliteit, 

aanbodsturing en de rol van de systeem integrator. Door de ontoereikende invulling van deze zaken vinden er 

problemen plaats tijdens het bouwproces. 

Ten eerste neemt geen van de betrokken partijen binnen de bouwkolom echt de verantwoordelijkheid op zich 

voor domotica en weet niemand er ook echt iets van . Sommige partijen vinden zelfs dat ze gezien hun rol ook 

niet hoeven te weten wat domotica precies is. 

Ten tweede is er grote behoefte aan Informatie over domotica op functioneel vlak: welk probleem van de 

gebruiker kan met de technologie opgelost worden? Samenhangend hiermee is het feit dat het nog steeds om 

een aanbodgestuurd product gaat. Er zou pas over techniek gesproken mogen worden nadat eerst een goede 

analyse gemaakt is van de mogelijkheden, wensen en behoeften van de potentiële gebruikers om daarmee 

vraaggestuurd te werken. Deze ontwikkeling is echter de afgelopen jaren op gang gekomen, waardoor men 

steeds meer vraaggestuurd te werk gaat. 

Tot slot wordt de rol van de dornotiea-adviseur of systeemintegrator onderschat. Deze adviseur zou een 

volwaardig partner moeten worden in het proces en vanaf het begin aan tafel moeten zitten. 

Informatievoorziening 

In zijn onderzoek draagt Willems (2003) een aantal verbeteringsvoorstellen aan wat betreft 

informatievoorziening. Onderstaand worden zijn adviezen gegeven om de informatievoorziening te verbeteren. 

Ten eerste is het belangrijk altijd een doelgroepanalyse te maken tijdens de initiatieffase, welke uitgewerkt 

wordt in de haalbaarheidsfase. Hiermee wordt ondervangen dat aanbodgestuurd te werk wordt gegaan. Door 

het vooraf duidelijk op papier zetten van kenmerken, wensen en behoeften van de doelgroep kunnen veel 

problemen bij het gebruik worden voorkomen. Indien de doelgroep niet bekend is zal zoveel mogelijk 

doelgroeponafhankelijk gebouwd moeten worden. Ten aanzien van woontechnologie betekènt dit zoveel 

mogelijk levensloopbestendig en industrieel, flexibel en demontabel bouwen (IFD bouwen). Wat betreft 

domotica moet gekozen worden voor flexibel inzetbare infrastructuur, zoals loze leidingen en een goede 

basisvoorziening met uitbreidingsmogelijkheden. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om maatwerk te bieden 

aan de toekomstige bewoner. Daarbij kan flexibel worden ingesprongen op de snelle technologische 

ontwikkelingen. 

Ten tweede dient een systeemintegrator in een vroeg stadium betrokken te worden, uiterlijk in de 

haalbaarheldsfase. Deze dient In staat te zijn functionele wensen te vertalen naar technische realisatie en 

daarbij onafhankelijk te zijn van leveranciers. 

Als derde advies wordt genoemd dat de informatievoorziening zich niet alleen moet richten op producten, maar 

juist op de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot een geïntegreerde werking. Daarnaast dient de 

informatievoorziening gericht te zijn op meerdere partijen die bij de realisatle betrokken zijn. Inhoud en 

verantwoordelijkheden van de partij dienen op eikaar aan te sluiten. 

Ten vierde zal de informatiestroom afgestemd dienen te worden op de toepassingsgerichte informatiebehoefte 

en ontwikkeling van kennis. Individuele leerervaringen dienen gebundeld te worden en beschikbaar gesteld 

voor de hele sector. Projecten dienen daarom ook als 'kennisontwikkelingsprojecten' beschouwd te worden, 
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waarbij deze formeel en toetsbaar dienen te worden uitgevoerd. Goede en consequente communicatie tussen 

de diverse organisaties vormt een belangrijke factor bij kennisontwikkeling. Van brancheorganisaties mag 

verwacht worden dat zij een collectief leerproces faciliteren door de communicatie tussen individuele leden te 

bevorderen. Op het projectniveau fungeert de systeemintegrator als intennedialr bij de vertaling van 

doelstellingen op gebied van domotica en vertaalt elders opgedane leerervaringen door naar de andere 

participanten in het bouwteam. 

Een vijfde advies is dat domotlca afgestemd wordt op de doelgroep en de visie van de organisatie op wonen en 

gebouwgebruik. Er moet een passende systeemkeuze gemaakt worden. Is dit niet het geval, dan loopt men het 

risico te maken te krijgen met een zekere overcapaciteit aan functies waar verhoudingsgewijs veel geld voor 

betaald moet worden. Ook het later moeten veranderen van systeemkeuze leidt onherroepelijk tot problemen in 

de verdere uitvoering van het (ver)bouwproject. 

Tot slot dient aandacht te worden besteedt aan de nazorg. Bij het instrueren van de eindgebruiker is het 

belangrijk dat dit op een juiste wijze en juist moment wordt gedaan. Het gebruik van domotica kan beter 

geleidelijk geïntroduceerd worden, wanneer men na de verhuizing gewend is aan de woning. Informatie en 

instructies moeten op een praktische manier worden gegeven en ergens duidelijk worden afgebeeld of 

opgeschreven. Een technische handleiding is daarbij niet hulpvoL Naast dit aspect dient gedacht te worden aan 

consequenties in personele en financiële zin. Er dient een helpdeskfunctie opgezet te worden met daaraan 

gekoppeld een of meerdere personen die storingen en andere problemen kunnen oplossen, mutaties kunnen 

doorvoeren (functies wijzigen/toevoegen of nieuwe instellingen bij bewonerswisseling), onderhoud kunnen 

plegen en gebruikerservaringen evalueren. 

Zorggroep Noord-Limburg heeft een samenwerking opgestart, waarvan de woningcorporaties, de 

systeemintegrator en de Zorggroep deel uitmaken. Dit team draagt zorg voor het ontwerp, de uitvoering, het 

beheer, het onderhoud van de systemen, het monitoren en opnieuw invoeren. Hieraan voorafgaand is met een 

team van cliënten, zorgverleners, bouwadviseurs, gemeenten, het zorgkantoor en woningstichtingen nagedacht 

over hoe domotica kan bijdragen aan de zorgverlening voor cliënten met een zeer zware zorgvraag. Aan de 

hand van zorgprofielen zijn functionele programma's van eisen opgesteld, welke uitgewerkt zijn met technische 

specificaties door een systeemintegrator. [Wolthuls A. 2005] 

Informatie in bouwproces 

Onderstaande figuur XIV.i geeft aan welke aspecten m.b.t. toepassing van domotica-te koppelen zijn aan de 

stappen in het realiseren van een woonzorg project. Procesmatig houdt dit In dat de benodigde analyse van 

wensen (doelgroepanalyse) en mogelijkheden (oriëntatie in de markt) tijdig gekoppeld wordt aan technische en 

financiële randvoorwaarden. De daarvoor noodzakelijke informatiestroom is nog niet aanwezig. In onderstaand 

figuur komt naar voren dat de systeemintegrator een belangrijke schakel vormt in het proces, met name omdat 

de beïnvloedingsmogelijkheden snel afnemen waardoor wijzigingen feitelijk niet meer mogelijk zijn. 
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Figuur XV. i: Domotlcatraject In bouwproces [Willems Ch. G. 2003] 

Een goed functioneel programma van eisen en wensen is essentieel. Organisaties dienen functionaliteiten, en 

geen techniek, in te kopen. Naast een duidelijke omschrijving van de specificaties zal een 'no cure- no pay' 

afspraak de commitment van betrokkenen kunnen vergroten. Tot slot is communicatie een belangrijk aspect 

tijdens de ontwikkeling en keuze van het product. Deze communicatie dient de groepen die de domotica, de 

zorg en diensten ontwikkelen te omvatten, maar ook de gebruikers (zowel bewoners als medewerkers). 

[Eggens P. 2004] 
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Bijlage XVI Interviews I Notulen 

a. Oriëntatiegesprek WonenBreburg, G. van der Vleuten 

b. Oriëntatiegesprek Futura Wonen, J. Kammeyer en G. van der Vleuten 

c. Vervolggesprek Futura Wonen, P. Baetsen 

d. Oriëntatiegesprek Van Aarle De Laat, F. Rauwerda 

e. Gesprek herstructureringsvraagstuk Van Aarle De Laat, E. van der Voort 

f. Visie ouderenzorg Raad van Advies, W. Meijer 

g. Visie ouderenzorg Raad van Advies, R. Lapré 

h. Visie ouderenzorg Installatieadviesbureau Klictet, K. Kelder 

i. Visie ouderenzorg Vitalis Zorggroep, V. Bakx 

j. Nationale dag Domotica en Slim Wonen 

k. Brokerage event 'Met Zorg Wonen' 
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Notulen 

Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Oriëntatiegesprek 

Woensdag 12 juli 2006 9.30 - 11.30 

WonenBreburg Concernstaf 

J. van Oisterwijkstraat 35 

Tilburg 

dhr. G. van der Vleuten, senior beleidsadviseur Wonen, Zorg en 

Welzijn, concernstaf afdeling Volkshuisvesting, Vastgoed en 

Productontwikkeling 

WonenBreburg is met woningcorporaties, zorginstelllngen, onderwijsinstellingen, ICT bedrijven en een 

maaltijdapplicatie leverancier (menukeuze kaarten) bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband op 

gebied van innovatief bouwen, met als doel het langer zelfstandig kunnen laten wonen van ouderen. De 

koppeling onderwijs en bedrijfsleven wordt steeds belangrijker, waardoor zij zich mede willen richten op het 

delen van kennis. Het project ligt op dit moment stil, omdat gewacht wordt op input van een adviesbureau. 

Grijs Goud is een project waar WonenBreburg technologie-gestuurd te werk gaat en daarmee dus de 

Innovatiekant als uitgangspunt neemt. Innovaties zijn leidend. 

Altenaar Werkendam is het 1" project wat ooit is opgeleverd met het volledige domotica-pakket. Dit project is 

tevens geëvalueerd. Na de eerste generatie domotica is de doelgroep van hulpbehoevende ouderen naar 

zelfstandig wonende ouderen. PG is uit het pakket gehaald. Dhr. van der Vleuten geeft aan dat de toepassingen 

van domotica voor PG patiënten zeer beperkt geschikt zijn. Er blijft een grote taak liggen voor het personeel. 

Tevens wonen de PG patiënten vaak in kleinschalige woongroepen, waardoor er ook weinig voordeel te behalen 

valt qua personeelsbezetting. 

Bij Stichting De Wever is domotica toegepast in het verzorgingshuis, en niet in de aanleunwoningen. Gebleken 

is dat dit niet functioneert voor de doelgroep. Problemen zijn o.a. 

ouderen zijn spaarzaam, alle knoppen worden uitgezet waardoor bv alarm afgaat omdat ze het huis 

'uit' zetten; 

de lichten die looproutes moeten aangeven worden uitgezet. 

Er is geen begrip voor de toepassingen en vaak worden de toepassingen verkeerd bediend. 

Mogelijk kan de overstap naar domotica in ouderenhuisvesting makkelijker worden gemaakt warmeer in de 

'normale' woningbouw meer 'comfort'domotica wordt toegepast. 

Het probleem met domotica is dat het er wel is, maar niet zo wordt ervaren. Vooral oudere gebruikers willen 

merken dat iets werkt, en niet betalen voor iets waarvan zij niet merken dat het iets doet. Ook willen zij iets 

hebben wat herkenbaar is. Dus een alarmering wat onzichtbaar is, of enkel bestaat uit een klein sensortje 

wordt minder snel geaccepteerd dan een groot toestel wat lijkt op een telefoontoestel. 

Bij De Wever is de keuze van het type systeem gemaakt door de zorg instelling, de woningcorporatie ziet erop 

toe dat het tijdens het bouwtraject goed wordt geïmplementeerd wat betreft pve's en bestekken. Bij De Wever 

zijn patchkasten aangebracht, die met een laptop ingesteld kunnen worden (bijvoorbeeld enkele sensoren 
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actiever laten werken als iemand ziek is). Om deze aanpassingen te maken moet echter een installateur 

komen, die circa €500 kost. Op de PG afdeling is enkel gewerkt met sensoren voor dwaaldetectie e.d. 

WonenBreburg biedt de klanten 'comfortabel wonen', een uitgebreid alarmeringssysteem. Dit kunnen 

particuliere huurders afnemen bij WonenBreburg (ism met een zorgaanbieder). Ascom is de leverancier. 

Dhr. van der Vieuten ziet de zorgaanbieder als opdrachtgever of als initiatiefnemer waarvoor de consequenties 

van Investeringen in domotica het meest belangrijk zijn. 

Met Futura Wonen (samenwerkingsverband tussen 5 woningcorporaties) wordt gestreefd naar een gezamenlijk 

model of kader waarin ervaringen van eerdere projecten zijn opgenomen, zodat deze informatie in de toekomst 

gebruikt kan worden voor nieuwe projecten. 

a. Netwerk 

WonenBreburg kan vla Futura contacten aandragen 

Via SEV (Johan van de Leeuwen) en PON (Tilburg) zijn projecten gemonitort, waarin voornamelijk 

gebruikstechnische opmerkingen zijn verwerkt. Ook Altenaar is geëvalueerd. 

Informatie te verkrijgen via leveranciers 

Informatie bij het Bouwcollege (bieden een budget voor techniek (niet expliciet voor domotica)) Zij hebben 

veel informatie over de lasten. 

b. Aanpak 

Van belang wat de besparingen kunnen zijn op personeelslasten en op installatietechniek 

Installatietechniek zal in harde cijfers uitgedrukt kunnen worden, de verdere meerwaarde van domotica zal 

kwalitatief moeten worden weergegeven omdat hierover geen concrete cijfers te vinden zijn. 

evalueren lang lopende projecten 

opnemen ervaringen (Interview met zorgverleners), wordt een personeelsontlasting ervaren of niet? Wat 

zijn andere voordelen (overzichtslijsten van gemaakte alarmen e.d.) 

model op kwalitatieve aspecten (organisatie zorgaanbieder) 

model op besparingen installatiekosten/onderhoudskosten (projectontwikkelaar) 

Installatiekosten en advieskosten meenemen, een onderscheid maken van domotica/installatiekosten in de 

bouwkosten (hoeveel %van de totale kosten bestaat uit de installatie en advieskosten) 

Mogelijk ook evalueren veranderingen in de scores van EBIS/RIO indicatie (na verhuizing naar·domoticä~ 

woning is de zorgzwaarte veranderd en de zorgbehoefte afgenomen) 

In Bergen op Zoom bestaat een project waarbij domotica later in de bestaande bouw aangebracht. 

Ideaal zou het zijn een project te vinden waarbij op het laatste moment is besloten domot1ca wel of niet 

aan te brengen (wat zijn toen de overwegingen geweest die dit hebben besloten). 

Voor domotica is een andersoortig bestek nodig. Er is daarvoor een installatie adviseur nodig die 

gespecialiseerd is in domotica. Ook in de onderhoudssteer is het nodig dat gebruikers (de zorgverlener of 

onderhoudsmonteur) kennis heeft van bijvoorbeeld de patchkasten. Op dit moment worden zij pas laat in het 

traject ingebracht. 

Bij Paardewa is de domotica verkeerd toegepast. Hier zijn te laat de adviseurs naar voren gekomen en zijn 

verkeerde keuzes gemaakt voor de toepassingen en het aanbrengen van deze toepassingen. Er is hiervoor ook 

een rol weggelegd voor de architect. 
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Idealiter zou in het voortraject een organisatieadviseur ingeschakeld moeten worden om te bepalen hoe de 

instelling te werk wil gaan. Dan zou de architect mee moeten denken hoe de domotica toegepast kan worden 

en komt in een later stadium de installatieadviseur om te bepalen welke systemen en hoe deze worden 

toegepast. 

Voor het protocollenprobleem is een oplossing gevonden: !DEP (de domodoos), een kastje waarop alle software 

van alle verschillende systemen geplaatst kan worden en waarmeedus met alles gecommuniceerd kan worden 

(zoals een router voor internetverblndingen). Voordeel is dat je niet meer gebonden bent aan één leverancier 

en er is meer vrijheid voor de klant (deze kan zelf systemen aanbrengen) . Het kastje is een universele 

domotica aansluiting (zie homeheartbeat.nl à circa €200 per kastje). 

Bouwmanagementbureau's worden door WonenBreburg alleen ingeschakeld bij gezondheidsprojecten voor de 

papierenmassa aan het Bouwcollege. Dus puur voor de vergunning en toelatingsaanvragen. 

Probleem in de zorgsector is ook de cultuur, Er wordt nog heel weinig gedacht in efficiënter omgaan met 

personeel (verzorgende A, B, C niveau, die ingezet worden op hun niveaiJ, niet kijkend naar kosten). De omslag 

om te denken als ondernemer is er nog lang niet. Er wordt over bouwen gedacht als een éénmalige noodzaak 

voor het personeel en de bezetting die er op dat moment is. WonenBreburg merkt nog niks van de verandering 

in de wet- en regelgeving. Meer aandacht voor het organisatorisch aspect zou nodig zijn voor de zorgaanbieder. 

De thuiszorg is in dit opzicht veel verder. Maar de cultuur opbouw begint al met de opleiding In de verzorging, 

daarbij neemt de nieuwe generatie de oude gewoontes over van de bestaande generatie verzorgenden, zoals 

geen bellen aannemen tijdens de koffiepauze e.d. Er dient meer aandacht te komen voor service. 

Afgesproken wordt dat dhr. van der Vleuten contact op zal nemen met de directie van Futura Wonen voor een 

vervolgafspraak om hieruit input te leveren via gedane projecten. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Oriëntatiegesprek 

Woensdag 26 juli 2006 10.00 - 12.00 

Futura Wonen 

Saai van Zwanenbergweg 27 

Tilburg 

dhr. J. Kammeyer, directeur Futura Wonen 

dhr. G. van der Vleuten, senior beleidsadviseur Wonen, Zorg en 

Welzijn 

Futura Wonen is een samenwerkingsverband tussen een zestal woningbouwcorporaties, te weten: 

Aramis In Roosendaal 

Casade in Waalwijk e.o. 

Cires in Oosterhout 

Domein in Eindhoven 

Singelveste in Breda 

WonenBreburg in Breda en Tilburg 

Notulen 

De afzonderlijke corporaties zijn zelfstandige maatschappelijke ondernemers. Door de specifieke kennis van de 

lokale omgeving waar zij werkzaam zijn en de contacten met onder andere lokale gemeenten is uitdrukkeiijk 

gekozen voor een samenwerkingsverband en geen fusie. De samenwerking in Futura richt zich op 

productontwikkeling en innovatie, informatisering en automatisering, financiën en treasury en personeel en 

organisatie. Daarnaast wordt op gebied van projectontwikkeling samengewerkt in Cofier Bouwontwikkeling BV. 

Beide organisaties zijn strategische samenwerkingsverbanden om beter in staat te zijn de uitdagingen op 
. . 

volkshuisvestelijk gebied in Brabant het hoofd te bieden. Futura fungeert als platform voor kennisuitwisseling 

en innovatie en als producentvan o.a. beleidskaders, innovatieve producten of impiementatieplannen. [Bron: 

Vulperhorst L., Over lokaal ondernemerschap van wonlncorporatles in de 21~ eeuw: terug naar de ideologie, 

Futura 2004] 

Woningbouwcorporaties krijgen dezer dagen te maken met de vergrijzing van klanten. Mede daardoor wordt 

steeds vaker samengewerkt met zorginstellingen. Op gebied van domotica zien we dat de markt ditproduct 

moeilijk adopteert. In Tilburg heeft Entron in de luxe appartementen van de woontoren dornotiea-snufjes 

aangebracht. Het blijft daarmee nog een leuke aanvulling voor de duurdere sector, voor sociale woningbouw 

wordt vooralsnog niet gedacht aan het standaard inbrengen van deze apparatuur. 

Problemen bij de implementatie: gebrek aan standaardisatie, mede daardoor wordt vaak een suboptimale 

oplossing gezocht waar men later spijt van krijgt. Futura heeft een poging gedaan een standaard op te stellen, 

maar Is hierin niet geslaagd. Er is met name een probleem met de communicatiefaciliteiten naar de 

buitenwereld, binnenshuis zijn de meeste problemen opgelost. Idealiter zou in het huis een kastje zijn 

aangebracht waarmee men vrij kan kiezen van welke zorgaanbieder of andere dienstenaanbieder diensten af 

zal nemen. Nu hangt het kastje nog samen met één zorgaanbieder waardoor het idee van een vrije markt 

verloren gaat. Het is de taak van de wbc om te zorgen dat deze mogelijkheid er komt, zij moet voor de 

infrastructuur zorgen. 
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Domotica is nu ook voornamelijk gericht op nieuwbouw, terwijl het ook belangrijk is te kijken naar bestaande 

bouw. De bestaande woningvoorraad is groot en om de markt bij tijds te kunnen bedienen moet zeker de 

bestaande voorraad niet vergeten worden. Met nieuwbouw zal niet voldaan kunnen worden aan de marktvraag . 

In Gelderland is een project opgezet met een verbeterde vorm van domotica, niet alleen de techniek werkt 

hierbij goed maar ook de samenwerking tussen de partners loopt goed. Beide succesfactoren. 

Futura is bezig met het opstellen van een referentielabel voor haar woningen, vergelijkbaar met een 

kwaliteitslabeL Niet alle woningen van de betrokken wbc's dienen gebouwd te worden volgens dit label maar 

het zal wel een uitgangspunt bieden voor het kwaliteitsniveau wat verwacht wordt. Hieruit is ook de beweging 

ontstaan een functioneel PvE voor domotica op te stellen. Op dit moment wordt gewerkt dit te vertalen naar 

een technisch PvE. 

Het proces wat nu doorlopen wordt lijkt telkens weer de eerste keer te zijn, er is meer structurering nodig in de 

te doorlopen stappen en acties. 

Afgesproken wordt dat een vervolggesprek zal plaatsvinden met dhr. Baetsen, hoofd productontwikkeling en 

innovatie bij Futura Wonen. Futura ziet grote waarde in het onderzoeken kan daarnaast veel input leveren 

vanuit eigen kennis en vanuit projectgegevens van reeds doorlopen trajecten. Met dit gegeven zal worden 

getracht een samenwerking op te zetten met Van Aarle De Laat, de Technische Universiteit Eindhoven en 

Futura Wonen ten aanzien van dit onderzoek. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Vervolggesprek 

Woensdag 9 augustus 9.20 - 10.20 

Futura Wonen 

Saai van Zwanenbergweg 27 

Tilburg 

dhr. P. Baetsen, medewerker Productontwikkeling Br. Innovatie 

Notulen 

Dhr. Baetsen werkt aan het vraagstuk domotlca met een aantal collega's. Ook hebben zij contact gelegd met de 

TUe om invulling te geven aan de technische component van een functioneel programma van eisen voor 

domotica. Vla innovatie vouchers kunnen zij vormgeven aan dit soort init iatieven. Eén project wat zich in het 

voortraject van het bouwproces bevindt zal dienen als pilot. Dit onderzoek kan parallel lopen aan het 

afstudeeronderzoek naar een afwegingsmodel. 

Dhr. Baetsen heeft als onderzoeker gewerkt en raad aan een afbakening te maken waarop de focus van het 

model kan worden gelegd. De bouwtechnische aspecten zullen de meeste informatie kunnen opleveren. Er zijn 

contacten geweest met installateurs en leveranciers, zij zijn uitgedaagd de financiële consequenties In kaart te 

brengen wat betreft de bouwtechnische aspecten. Zo zijn besparingen te behalen op het aanleggen van 

leidingen, frezen in muren en bekabeling. Ook op termijn blijft de flexibiliteit van woningen groter. Nu is het 

echter zo dat alles wat anders moet worden aangebracht dan de NEN1010 meerwerk oplevert. Aannemers 

brengen werkzaamheden die afvallen door de andere vorm van installaties niet in mindering, maar alleen de 

'andere' werkzaamheden in meerwerk. Dit zorgt ervoor dat op dit moment geen voordeel te halen valt uit het 

toepassen van andere installaties omdat het altijd duurder is dan wat er 'normaal' In zou komen. De standaard 

werkwijze van de bouw belemmert daarmee de invoering. Wat betreft de zorgorganisatie zal naar verwachting 

weinig concrete input gegevens te vinden zijn. Wel kan op basis van aannames een model worden ontwikkeld. 

Belangrijk is daarbij dat het duidelijk is voor de gebruiker waarop een score of waarde is gebaseerd. Wanneer 

dit onduidelijk is zal sceptisch worden gekeken naar het model. 

Ook geeft dhr. Baetsen aan dat er een probleem zit in de coördinatie van domotlca tijdens het bouwproces. Niet 

alleen komt de informatie vaak te laat bovE!_~_ en moeten keuzes afgestemd wordenop ~erder gemaakte eisen; 

ook na invulling van het bestek en tekeningen kan het op de bouwplaats zelf nog mis gaan. Zo kunnen 

bijvoorbeeld loze leidingen alsnog worden weggehaald omdat deze overbodig lijken. Een voortdurende 

coördinator zou daarom nodig zijn, totdat het een gemeen goed is geworden. Het valt te vergelijken met de 

telefoonlijn die jaren geleden ook niet vanzelfsprekend werd gevonden, nu wordt over het aanbrengen van dit 

middel niet gediscussieerd omdat het standaard overal in komt. Dit heeft echter een ontwikkeling nodig. 

Afgesproken wordt dat de reactie uit het gesprek bij Van Aarle De Laat wordt afgewacht. Bij een positieve 

reactie zal een vervolgafspraak worden gemaakt op de TU bij het overleg voor het onderzoek wat betreft het 

vertalen van het functioneel programma van eisen naar een technisch pve. Dit gesprek kan helpen bij het 

afbakenen van het onderzoek en overlap te voorkomen. Ook zal dhr. Baetsen op zoek gaan naar geschikte 

projecten en gegevens binnen Futura. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Oriëntatiegesprek 

Donderdag 3 augustus 13.00 - 14.30 

Van Aarle De Laat 

Beukenlaan 133 

Eindhoven 

Ir. F. Rauwerda, projectleider 

Notulen 

Van Aarle De Laat heeft sinds een jaar een projectgroep !CT advisering. Zij hebben een keuzematrix en plan 

van aanpak opgesteld voor !CT wat gebruikt wordt bij de advisering en begeleiding van projecten (zowel 

onderwijs als gezondheidszorg). 

De rol van Van Aarle De Laat licht voornamelijk bij het formuleren van gebruikerswensen en eisen, het 

opstellen van programma's van eisen en het vervullen van een schakelrol tussen de organisatie en huisvesting 

van de zorginstelling, de hardware, de software en de infrastructuur. Zij staan daarmee de zorginstelling bij bij 

het maken van de juiste keuzes t.a.v. technische Infrastructuur. Zij hebben ook het belang gezien van 

functionele (en niet technische) keuzes. 

Bij verschillende projecten worden hoog innovatieve domoticasystemen toegepast. De meeste projecten zitten 

echter nog in de voorfasen van het bouwproces en zijn nog niet gerealiseerd. 

Het belang van inzicht in investeringen en opbrengsten is hoog. Dhr. Rauwerda merkt niet alleen bij 

opdrachtgevers maar ook bij medeadviseurs en bouwmanagers dat dit een hoge belangstelling heeft. Het 

probleem is ook dat het nog in een ontwikkeltraject zit, wat het interessante materie maakt maar vooral ook 

weinig informatie en gegevens kent. 

De Europese normering die in 2005 is ingevoerd heeft volgens dhr. Rauwerda nog weinig invloed gehad op de 

domoticasystemen. Er zijn tal van normeringen, waarvan nog geen algemeen worden vastgehouden. Vaak is 

het zelfs zo dat stekkers wel overeenkomen en dat apparaten op elkaar aangesloten kunnen worden, maar 

vervolgens de bedrading dermate anders is dat hettoch niet werkt. Ook wordt vaak gesproken van plug-and

play toepassingen, maar ook hieraan blijken veel haken en ogen te zitten. Zo zijn kastjes uitgerust met extra 

aansluitingen die al voorgeprogrammeerd zijn voor een bepaalde toepassing, maar dus alleen dfe toepassing 

werkt op dat kastje. Daarmee Is plug-and-play een vaag begrip geworden. 

Bij een project wordt de verschuiving gemaakt van e-domotica (alle toepassingen losstaand en aan elkaar 

gekoppeld met bedrading, brandalarmering/ inbraakalarmering/ personenalarmering/ zusteroproep/ etc) naar 

ICT-domotica, waarbij een systeem gebruik maakt van een database en waar op allerlel software gezet kan 

worden (uitbreiding Is dus gemakkelijk) en waardoor systemen met elkaar kunnen communiceren. Zo wordt het 

mogelijk dat niet alleen het licht uit gaat als de bewegingssensor niets meer registreert, maar dit wordt ook 

teruggekoppeld naar het systeem waardoor een hoger intelligent systeem wordt bereikt. Zo kan bijvoorbeeld bij 

het verlaten van de woning, wanneer de 'uit'-knop wordt ingedrukt, een signaal naar de lift worden gebracht, 

zodat deze naar de betreffende verdieping wordt gestuurd. Hier zijn tal van toepassingen mee te bedenken. Het 

voordeel is dat het ook geschikt is voor toepassingen die nu nog niet zijn ontwikkeld. Bij het betreffende project 

is zelfs speciale software ontwikkeld om de nieuwe toepassingen mogelijk te maken. Zo wordt's avonds de 

voordeurbel gekoppeld aan de pda van de zorgmedewerker. Deze kan via het scherm zien wie aan de voordeur 

lxxviii 



staat en beslissen het slot te ontgrendelen of niet. Door het toepassen van bestaande technieken en het te 

combineren met nieuwe software kunnen nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld, die ook in een later 

stadium weer toegepast kunnen worden in de bestaande infrastructuur. De flexibiliteit en continuïteit van het 

systeem is daarmee hoog. 

Kort wordt besproken hoe de samenwerking met Futura ingevuld kan worden. Dhr. Rauwerda gaat op zoek 

naar interessante projecten bij Van Aarle De Laat. De samenwerking met Futura kan heel interessant zijn voor 

het onderzoek, al dient daarbij wel duidelijk te zijn welke concrete input zij kunnen leveren. Zo is het aantal 

projecten, aantal bewoners en aard van informatie van belang. Wanneer dit waardevoile input op kan leveren is 

een meerwaarde te vinden in deze samenwerking. 

Afgesproken wordt dat dhr. Rauwerda op zoek gaat naar geschikte projecten en andere relevante Informatie zal 

doorsturen. Ook wordt afgesproken om mee te werken aan een workshop voor een stichting voor verstandelijk 

gehandicapten waarbij bepaald gaat worden welke functionaliteiten gewenst zijn. Hierbij zal de keuzematrix 

worden gebruikt. De workshop vindt plaats op 20 september a.s. Interessant hierbij is de wijze van 

besluitvorming en afwegingen door de aanwezigen. De matrix is op dat moment gekoppeld aan de 

vergoedingsmogelijkheden via de overheid, waardoor een prioriteitenstelling gemaakt moet worden door de 

aanwezigen. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Herstructureringsvraagstuk 

Dinsdag 21 november 2006, 13.00 - 14.30 

Van Aarle De Laat 

Beukenlaan 133 

Eindhoven 

Ir. E. van der Voort, projectleider 

Notulen 

De gebiedsanalyse van Woensel Noord is diepgaand. Edwin geeft aan dat hij een externe analyse mist, maar 

deze is uitgevoerd als factorenanalyse (was niet bij gebiedsanalyse gevoegd). Zijn advies is het gebruiken van 

de EP EST (Economie, Politiek, Ecologie, Sociaal, Technologie), zodat je geen dingen over het hoofd ziet. Vanuit 

deze analyses zal ik nu de stap moeten zetten naar een strategie I doelstellingen. Uit de analyses zal ik 

conclusies moeten trekken, dus waar moeten de oplossingsrichtingen aan voldoen (behoeften) en welke 

beperkingen gelden (aannames). Voor deze conclusies zal ik varianten op moeten stellen, welke ik kan toetsen 

op mogelijke scenario's. De scenario's bevatten dan veranderingen in de belangrijkste punten (drijvende 

krachten) uit de interne en externe analyse. Dus wat als de economie versterkt of verzwakt, wat als de 

samenleving terug wil naar intramuraal wonen. l.g.v. dit soort dingen veranderen, is de variant dan nog geldig? 

Ook belangrijk bij toetsing is dat de scenario's voldoen aan de aannames die ik nu ga stellen. Deze moet ik dus 

consequent meenemen. 

Om de varianten te ontwikkelen kan ik met het pve dat ik uit de analyses heb gehaald in een sessie met enkele 

accountmanagers nagaan wat mogelijkheden zijn (zoals Christel/Sera ph). De varianten kan ik in thema's 

uitwerken (zorgorganlsatie, technologie, fysieke omgeving, sociale omgeving), waardoor je verschillende 

varianten krijgt. 

Bij de uitgangspunten/aannames zijn enkele belangrijke dingen of mogelijkheden: 

de diversiteit van de doelgroep (is hier één variant voor geschikt of niet), waarin verschillen zij en 

waarin zijn zij gelijk 

aanname dat technologie door zal zetten 

aanname dat de bouw bereid is te vernieuwen 

aanname dat gemeentebeleid is dat 50% van de woningen uitgerust moet zijn met technologische 

voorzieningen of voorbereid moet zijn. 

Belang van goede aannamen is groot omdat deze je helpen bij het toetsen van het eindontwerp. 

Nu: bepaal doelstellingen uit analyse (wat zijn aannames en wat moet bereikt worden in W-N) 

Vervolgens varianten opstellen en toetsen (aan de hand van vooraf gesteld doelstellingen, aan de hand van 

scenario's en bij een organisatie als Loket W) 

Via Edwin kan ik in contact komen met Loket W, nu de Lumensgroep genaamd (onderdeel welzijn Eindhoven). 

Gegevens: www.ris.zh.nl mogelijk ook aanvullende gegevens over n-brabant? 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Knelpunten en Kansen 

Visie op ouderenzorg en domotica 

Donderdag 23 november 2006, 13.00 - 14.15 

Van Aarle De Laat 

Beukenlaan 133 

Eindhoven 

Drs. Wim Meijer, Raad van Advles Van Aarle De Laat 

Mw. Ir. Yvonne Lamers, accountmanager Van Aarle De Laat 

Notulen 

Zorgaanbieders zijn bij een bouwmoment vaak conservatief, zij bekijken hun behoefte vanuit de huidige stand 

van zaken en wil de komende jaren op dezelfde manier blijven werken als zij nu doen. Om tot vernieuwing te 

komen is een botsing tussen gebruiker en beleid nodig. Met name de mensen van technische dienst zijn 

behoudend. Ook is het zo dat aanbieders die zeer specifieke functies bieden de vooropgestelde eisen het hardst 

stellen. De vernleuwlngsgraad is daar dus laag. Verder is het zo dat een Raad van Bestuur moet worden verteld 

dat er een probleem is, voordat zij een oplossing zullen aannemen. Als zij namelijk niet inzien dat er een 

probleem is zullen zij oplossingen ook niet begrijpen. 

Een belangrijke factor die domotica tegenhoud is weerstand vanuit het management. Zij zijn bang de 

schaarsheld aan personeel te verliezen. Waar zit voor hen het belang. Een andere factor is het gebrek aan 

adequate marketing van leveranciers, als de noodzaak zo hoog is, waarom krijgen zij hun product niet gesleten 

aan de markt. Tot slot kan er een drijfveer gevonden worden bij zorgverzekeraars omdat zij domoticë) kunnen 

gebruiken als onderscheidend vermogen(onze instellingen zijn standaard uitgerust met ... ). 

Zorgondersteunende technologie 

Een prijswerking In de zorg zal er niet komen, omdat zorg nou eenmaal niet vrijwillig is. Zorg is noodzaak, dus 

men kan meestal niet zeggen dat ze hierop besparen of behandelingen niet uitvoeren omdat het te duur is. 

Door de veranderingen in wetgeving hebben Instellingen nu minder bescherming van het rijk en de bank zal 

minder snel met ze in zee gaan. Het wordt daardoor moeilijker specifiek te bouwen, een bank investeert liever 

in 'normale' bouwvormen. Een mogelijk ligt daarom bij het bouwen en dimensioneren volgens normël!E:!_b()uw, 

het vertrekpunt zou dus zoveel mogelijk gestandaardiseerd moeten zijn. Domotica kan dan de link naar de zorg 

maken. Een instelling/gebruiker zou vanuit de standaard na moeten gaan wat deze toe wil voegen aan de 

gestandaardiseerde bouwvoorzieningen. Zeker uit oogpunt van schelden wonen/zorg wordt dit belangrijk. 

Daarnaast kan domotica een bijdrage leveren aan het personeelstekort. Maar de opbouw van thuiszorg gaat 

veranderen, het hersteld zich naar de situatle van vroeger waarbij een verschil bestond tussen wijkverpleging 

en huishoudelijke hulp. Als dit verschil terugkomt is het personeelstekort minder dramatisch. 

Humanitas heeft levensloopbestendige woningen, meerkosten lO.OOOeuro, zijn gestandaardiseerd en kunnen 

worden aangepast aan de nieuwe bewoner. Toch zie je hier ook een clustering van type cliënten en wordt ook 

niet elk type cliënt toegelaten (bijvoorbeeld zwaar verstandelijk gehandicapten). Ook bestaan Focus-woningen 

(gehandicaptenzorg), waarbij het huis aangepast kan worden aan de hulpbehoevendheid van bewoners. Zo 

wordt het mogelijk om met je eigen gezin te blijven wonen (bijvoorbeeld ms-patiënt). In Amsterdam hebben ze 

60 Focus-woningen met één klein servicepunt in de buurt, waar twee verpleegkundige de zorgvraag opvangen. 

Zo kan bij intensieve zorg (hulp bij toiletbezoek, aan/uitkleden) direct een spreekluisterverbinding worden 

bood 



opgezet om de zorgverlener op te roepen voor hulp. Dit wordt gesubsidieerd door VROM. De ervaringen uit de 

CURE-sector kunnen zo ook gebruikt worden voor de CARE-sector (lichamelijk gehandicapten willen ook zoveel 

mogelijk eigen regie van het leven, evenals senioren met somatische klachten). Ook inspiratie te halen bij 

werkplaatsen van revalidatiecentra (bedenken vraaggestuurde oplossingen voor de cliënt). 

Regierol 

Woningbouwcorporaties hebben geen visie op gebied van de zorg en zullen alleen op initiatief van de 

zorgaanbieder gaan denken over toepassingen. Beleggers en projectontwikkelaars zien alleen korte termijn 

voordelen, en zullen dus zelf ook niet kiezen voor het aanbrengen van domotica omdat zij geen lange termijn 

denkwijze hebben. 

Toekomstverwachting 

Ideaalbeeld: standaard uitrusting van woningen voor domotica, waarop vraaggestuurde aanpassingen gemaakt 

kunnen worden. Probleem waarom grootschalige toepassing uitblijft: 

leverancier doet te weinig aan marketing 

werkvloer en laag management heeft geen baat bij de toepassingen, directie zal met visievorming 

moeten kiezen voor domotica 

de procesmanager kan een actlevere rol spelen in het attenderen van de klant op de mogelijkheden en 

voorbeelden uit de revalidatiesector en somatische sector. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Visie op ouderenzorg en dometica 

Dinsdag 28 november 2006, 12.00 - 13.45 

Tante Louise 

locatie. Boerenverdriet, Bergen op Zoom 

prof. Ruud Lapré, Raad van Advies Van Aarle De Laat 

Notulen 

Belangrijk is dat ik in mijn rapportage een duidelijke redenering laat zien, bijvoorbeeld bij keuze van 

doelgroepbepaling (woonvorm & technologie). Kijk ook naar het aantal bewoners en aantal huishoudens van de 

case. Een ander belangrijk punt voor de procesbeschrijving bij de varianten is of je dometica koppelt aan 

wonen of zorg (I.v.m. financiering door wbc of zorgaanbieder of ... ). Een Interessante afweging bij de 

variantenstudie kan zijn wanneer is het duurder/goedkoper, en welk effect heeft het op de kwaliteit. 

Knelpunten 

Leveranciers hebben niet alles wat ze claimen, moeten nog toepassingen ontwikkelen. 

Stand alone is niet nuttig, zorg en diensten In combinatie met techniek moet worden versterkt. 

Kansen 

De financiering is uiterst belangrijk voor het succes van innovaties. Het voordeel dat veel leveranciers claimen 

van personeelslastenverlaging moet relatief gezien worden, er is ook een organisatie nodig ter ondersteuning 

van de techniek (wordt vaak niet meegenomen door leveranciers). Het zou personele lasten kunnen verlagen, 

maar het moet vooral gaan om kwaliteitsverbetering. 

Financiering is sturend, nodig voor succes. Arrangementen via indicatiestelling kan een oplossing zijn. Ten 

tweede moet het puur worden gezien als hulpmiddel, niet als opzichzelfstaand iets. Stand afone apparatuur is 

niets waard, om hieruit een meerwaarde te halen kan daarom een kans geven. Het moet altijd in combinatie 

gaan met zorg en diensten, de vraag is dan wie gaat het coördineren? 

Dometica 

De toepassing gaat heel langzaam, er gebeurt weinig echt innovatiefs. Dit is hetzelfde probleem dat ICT in de 

zorg kent. De producten moeten niet stand afone zijn. Dometica zou daarom hand in hand moeten gaan met 

software en arrangementen in de personele sfeer. Het zou meer in verhouding moeten staan met tot de 

maatschappelijke ontwikkeling, dus meer toepassingen waaraan behoefte is. Ook zie je nu nog dat er een 

overschot aan toepassingen aan wordt gebracht in woningen. 

Regierol 

Een team van techneuten, bouwers en zorgverleners zijn nodig, in combinatie met een goed financierings 

arrangement. Beleid moet gecoördineerd worden, door meerdere partijen (WMO I individuele 

verantwoordelijkheid). Ook zou een belangrijke rol moeten liggen bij de indicatiestellers, zij zouden kennis 

moeten hebben van de mogelijkheden van techniek. 

Toekomstverwachting 

Seniorenstad zal er niet komen omdat Nederland al stedelijk is, daarbij is het Nederlands beleid gericht op 

integratie en men wil ook niet het stigma van senior krijgen. Wel zal er een ontwikkeling komen in 

arrangementen, omdat er steeds meer rijke en fitte ouderen komen. Ook zullen kleinere wooneenheden nodig 

zijn omdat er steeds meer alleenstaanden komen. Ook het aantal aangepaste, flexibele wooneenheden zullen 

toenemen die kunnen voldoen aan de woonwensen van het individu. Een andere ontwikkeling Is dat de 

verpleegtijd (ziekenhuisopname) wordt verkort en daardoor meer thuishulp nodig is. Dus de ontwikkeling van 

telezorg en monitoring zal doorzetten. 

Het publieke domein kent veel regels en is gestandaardiseerd, ook de financlering wordt minder. Door deze 

ontwikkelingen en bovengenoemde zal het privaat domein in de zorg zeer zeker gaan groeien. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Knelpunten 

Visie op ouderenzorg en domotica 

Woensdag 29 november 2006, 10.00 - 12~30 

Klictet 

Waalwijk 

Ir. Kees Kelder, directeur inStallatieadviesbureau 

Notulen 

Bij het project de Meulenvelden van Diafaan staat Kllctet de woningbouwcorporatie bij. Daar wordt een geheel 

nieuw concept toegepast (universeel netwerk en koppeling van bestaande systemen), nu de eerste fase is 

opgeleverd komen de eerste problemen naar boven. Vaak komen problemen aan het licht bij de 

ingebruikname. Een probleem bij het gebruik van een universeel systeem is de brandmelder, het is namelijk bij 

wet geregeld dat deze niet in een integraal netwerk mag worden opgenomen i.v.m. veiligheid. 

Bij de planvorming wordt op dit moment de rol van eindgebruiker uitgevoerd door het management. Maar 

wanneer je met het management zult gaan praten, bijvoorbeeld bij Diafaan, zul je bij elke manager een 

verschillend verhaal horen. De één is een visionair en wil investeren in de zorg van de toekomst, de ander 

denkt in het nu en wil zijn cliënten en personeel nu kunnen bedlenen en een financieel manager zal kijken naar 

de lasten en baten nu en in de toekomst. De visionair zal bereid zijn om het falen en de ontwikkelingsstappen 

voor de nieuwe technieken voor lief te nemen om in een later stadium hiervan de vruchten te kunnen plukken. 

De manager bij de werkvloer zal de ongemakken en falen van nu niet snel accepteren en zal alleen zien wat 

hij/zij nu moet inleveren aan informatie, tijd en kwaliteit. De financieel manager ziet nu geen revenuen, maar 

zou nog een positieve blik op de toekomst kunnen hebben door zijn verwachtingen. Daarom zou hij de verliezen 

van nu voor lief kunnen nemen. Maar zo zie je dat ieder zijn eigen ideeën en visies heeft en eigen bezwaren of 

impulsen. 

Een ander belangrijk punt is dat techniek nooit de menselijke hand kan vervangen. Het gevoel van persoonlijke 

aandacht en direct contact kan niet gegeven door technologie. Wel is het nu mogelijk om op afstand te 

communiceren via beeld en geluid, waardoor al een kleine stap is gemaakt. In Amerika zijn ontwikkelingen · 

gaande om computers eigen beslissingen te laten nemen, zelfdenkende en acterende computers. Dit zou de 

mens kunnen vervangen, maar is dit wel gewenst?! Een knelpunt wat nu vaak naar voren komt is het gebrek 

aan kennis bij de gebruiker, de technologie is te ingewikkeld, knoppen zijn te klein en er komt teveel informatie 

op de gebruiker af. Dit komt vaak door een onvolledige instructie. Men neemt niet de tijd om het te leren. Ook 

zijn verzorgenden geen techneuten, zij zijn niet opgeleid om te werken met techniek, daarom zou er meer tijd 

voor vrij gemaakt moeten worden om hen de werking van apparatuur bij te brengen . 

Het belangrijkste knelpunt Is de koppeling tussen technologie en zorgorganisatie. De zorg heeft de 

zorgprocessen niet goed in kaart, er zouden profielen moeten komen van zorgprocessen zodat hierop de 

automatisering aangepast kan worden. Op die manier kan technologie veel beter worden ingezet. Maar door 

alle veranderingen in de zorgsector, fusies en verandering van woonvormen heeft de zorg de processen niet 

(goed) In kaart. Daarom ligt ook vaak de rol bij de technisch adviseur om de koppeling met de organisatie te 

maken, omdat de zorg zelf geen antwoorden kan geven. Een bijkomend probleem is dat de technologie nu 

verdeeld Is in specialismen die met de nieuwe generatie domotica allemaal gekoppeld worden. Dit heeft tijd 
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nodig en moet het proces van verandering en organisatie doorlopen. De coördinatie ligt op dit moment bij de 

adviseur en/of bouwmanagement. Klictet coördineert de technische infrastructuur en maakt vaak het pve. Er is 

behoefte aan een Intermediair tussen technische domein en organisatorisch domein, wat nu enigszins wordt 

vervult door bouwmanagement met zijn adviseurs. Je hebt te maken met drie domeinen, zorg/techniek/iet. ICT 

zat oorspronkelijk aan de kant van de zorgorganisatie, maar schuift steeds meer naar de techniek toe. Ook 

tijdens het gebruik, de verwerking van info en het beheer, is een goede coördinatie vereist. Dus integratie van 

de systemen onderling en coördinatie van zorg en techniek zijn de twee belangrijkste knelpunten. 

Kansen 

Door de vele fusies in de zorgsector is de vraag naar één centrale unit en koppeling van gebouwen gegroeid. In 

eerste instantie werd dit bereikt met de telefoonkabel, maar door de grote hoeveelheid dataverkeer wordt 

steeds vaker het glasvezel net gebruikt. Er is dus een infrastructuur voor het dataverkeer nodig wat een 

redelijke hoeveelheid data kan transporteren en een redelijke snelheid heeft (ivm VoiP, spraak/beeld 

overdracht) . De koppeling vanuit gebouwen naar de buitenwereld gebeurt met een gateway (netbox, iDAP, 

etc.). Je ziet dat er ontzettend veel ontwikkelingen gaande zijn door allerlei verschillende bedrijven, maar ze 

zijn allemaal met hetzelfde bezig. iDAP is een gateway, ontwikkeld uit een initiatief van TNO en SEV. Het doel 

was een universeel systeem, waarop alle toepassingen aangesloten konden worden, een open systeem. Toch 

zie je ook daar dat de betrokken marktpartijen hun marktaandeel hebben verdedigd, waardoor het toch niet 

een volledig open systeem is geworden. 

Domotica 

Domotica is. inmiddels een heel ruim begrip geworden, en komt vooral uit de comfortkant van 

huisautomatisering. Dhr. Kelder ziet domotica als communicatie, beveiliging en comfort. De nieuwe generatie 

omvat deze functionaliteiten in een computeromgeving. 

Regierol 

De rol van de overheid zal niet veel hoeven veranderen. Zij hebben een aantal taken: 

controleren 

stimuleren (pilot) 

richtlijnen /normen bieden 

geld effectief aanwenden 

Een stimulerende rol of regierol hoeft niet ingenomen te worden door een partij. De markt van vraag en aanbod 

zal .het zelf gaan bepalen en de overheld kan·-aan· de tijlijn een stimUlerende rol op zich nemen. Maar de 

ontwikkelingen zullen zich doorzetten, daar is geen push{f)actor voor nodig. Er zullen Inderdaad meer 

profit/private ondernemers komen op de markt, maar deze zullen in eerste Instantie zo goedkoop mogelijk 

gaan concurreren met bestaande non-profit organisaties. Deze laatste zullen zich ook steeds meer moeten 

opstellen als profit organisatie. Maar de komst van profit organisaties zal de techniek niet stimuleren. Pas als Is 

bewezen dat de technologie werkt en bespaart zullen wij hiervan gebruik gaan maken. 

Toekomstverwachting 

Dhr. Kelder verwacht dat de geïmplanteerde chip doorgang vindt, dat is een kwestie van tijd. Er zijn al tal van 

ontwikkelingen gaande die erop wijzen zoals de pilot in een discotheekmet implantatie chips voor betaling, 

cameratoezicht, gps, allerlel ontwikkelingen om mensen te kunnen identificeren. Privacy zal een discussiepunt 

worden, maar mettertijd zullen de voordelen de bezwaren overwinnen. De ontwikkeling van DigiD als 

gezamenlijk overheidsidentificatlecode is de eerste stap. Straks zal de identificatie op lP-adres gaan. Een 

andere ontwikkeling is telemediclne en telezorg, zoals sensoren in de toiletpot die de bloedsuikerspiegel meten 

of zelfs vertellen dat je zwanger bent. Deze ontwikkelingen zijn al in zo'n vergevorderd stadium dat dit zeer 

zeker door zal zetten . Bij KPN wordt uitgegaan van een toekomst met draadloos dataverkeer. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Aanwezig: 

Visie op ouderenzorg en domotica 

Donderdag 7 december 9.00 - 9.20 

Donderdag 14 december 15.00 - 15.45 

Bestuursgebouw Vitalis Zorg Groep 

Herman Gorterlaan 

Eindhoven 

Drs. Vincent Bakx MMO, manager concernstaf 

Notulen 

De Vitalis Zorggroep is een samensmelting van zorgaanbieder en woningbouwcorporatie. Daardoor zijn zij ook 

in staat om nieuwe woonzorgvormen aan te bieden, zoals de luxe koopappartementen die nu ontwikkeld 

worden in 'de Veldheer'. Op dit moment zijn zij zelf aan het onderzoeken wat de behoeften zullen zijn van hun 

klanten, zodat zij daar op in kunnen spelen. Ook wordt in samenwerking met Philips een pilotproject opgestart 

in de Gender, waarbij allerlei nieuwe technische apparatuur getest zal worden. Dit moet nog opgestart worden. 

Door persoonlijke omstandigheden wordt de afspraak vetvroegd afgerond en wordt een vetvolggesprek 

gepland. 

Vitalis Zorg Groep 

Vitalis Zorg Groep Is ontstaan in 1999 uit een fusie tussen een woningbouwcorporatie en een zorgaanbieder. De 

reden hiervoor is niet bekend bij dhr. Bakx. 

Er worden op dit moment in de Veldheer koopwoningen gerealiseerd. Vitalis denkt dat de vraag naar dit soort 

woningen groeiende is. De woningen zijn nu ook snel verkocht. Zij hebben nu op één terrein verpleging, 

verzorging, zelfstandige sociale woningen en zelfstandige koopwoningen. Toch ervaren de bewoners het niet als 

een zorgterrein. Ook wordt door sommigen beweerd dat je sociale woningen en luxere koopwoningen niet bij 

elkaar kunt lokaliseren, maar hij verwacht niet dat dit een probleem is. Zeker senioren zullen hier niet veel 

problemen mee hebben, omdat hun sociale kring toch al een stuk kleiner is geworden. Het zal hen dan ook niet 

veel uitmaken van welke stand de buren zijn. 

Knelpunten 

Dhr. Bakx ziet weinig toekomst in kleinschalige woonvormen in de wijk. Kostentechnisch is dit niet haalbaar. Hij 

gelooft eerder In kleinschalige woningen binnen een grootschalig complex, zodat alle zorgdiensten In de directe 

nabijheid zijn. Bij niet-planbare zorg is het heel moeilijk om dit 'In de wijk' aan te bieden. Ook vraagt hij zich af 

of het 24-uurs toezicht met camera's, zoals nu toegepast wordt in enkele woonvormen om nachtdiensten te 

besparen, wettelijk goedgekeurd wordt. En er zullen eisen gesteld zijn aan de tijdsperiode die tussen 

alarmering en opvolging mag zitten, zoals ook het geval is bij ambulance en brandweer. 

Andere knelpunten zijn de kosten, zij ervaren dat mensen er niet voor willen betalen. Het wordt gezien als 

extra's, als snufjes. Senioren zijn vaak niet bereidt hier extra geld voor te betalen. Een anderprobleem is de 

scholing van personeel, zij zijn vaak laag opgeleid en hebben weinig kennis van computers en techniek. 

Daardoor hebben zij angst om ermee te gaan werken. 
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Kansen 

Dometica en geautomatiseerde zorgregistratie hebben zeker de toekomst, maar de rol zal en blijft altijd 

ondersteunend. De menselijke hand kan niet worden vervangen. Het kan ook de extramuralisatie, als in 

scheiden van wonen en zorg, stimuleren, maar dan wel In een setting waarbij de woningen centraal gesitueerd 

zijn. Dus het echte wonen thuis en geen noodzaak tot verhulzen kan, maar dan wel wanneer men in een 

woning verblijft die gelegen is nabij een verpleeghuis. Zo kan wanneer nodig iemand verhuizen naar het 

aangrenzend verpleeghuis, en is de echtgenoot nog altijd in de buurt. Bij het verzorgingshuis met 

appartementjes Is nu al goed de scheiding tussen wonen en zorg te zien. Voorheen intramurale appartementen · 

worden steeds vaker slechts verhuurd, zonder afname van zorg. Dus dit zijn nu extramurale wooneenheden 

geworden. En zo nodig kan de bewoner meer zorg gaan afnemen, door de centralisatie is dit allemaal mogelijk. 

Anderzijds krijg je ook te maken met een verandering van senioren, de generatie die op komst is heeft al veel 

meer ervaring en feeling met techniek dan de senioren van nu. 

Regierol 

De zorgaanbieders zullen de regie moeten nemen, ondersteund door overheid. 

Toekomstverwachting 

De ontwikkeling van seniorensteden zal wel op gang komen, maar of dit echt door zal zetten is de vraag. Zij 

zijn als Vitalis Groep ook veel bezig met de verwachtingen rondom ouderenzorg en zijn daarom nu ook bezig 

met het inventariseren van de wensen en behoeften van senioren. Dhr. Bakx hoopt dat in de toekomst de WMO 

geslaagd zal zijn en de sociale voorzieningen en sociale cohesie goed zullen zijn. Maar door de trend van 

individualisering verwacht hij dat dit niet het meest realistische scenario is. Voor het landgoed 'de Klokkenberg' 

In Breda Is Vitalis ook druk bezig met het ontwikkelen van woonzorgvoorzieningen voor de senior van de 

toekomst. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Nationale Dag Domotica en Slim Wonen, Smart Homes 

Woensdag 22 november 2006, 11.00 - 18.00 

Evoluon, Eindhoven 

Dhr. M. Wervenbos en dhr. W. Vossebelt (Verkerk Groep). 

Notulen 

Door overheidsbeleid steeds meer behoefte aan zorgregistratie voor het declareren van werkzaamheden 

(DBC/ZZP/EPD). Er vindt een integratie van de zorgketen plaats. 

De exploitatiekosten van zorginstellingen zijn als volgt verdeeld: 

• 5% huisvesting 

• 20% mlddelen 

• 75% personeel 

Bij een 20% meerinvestering in de huisvesting (totaal dus 5% van de totale exploitatiekosten) kan 5,5% per 

saldo aan personeelsbesparing opleveren. 

Het hart van de server bij Verkerk is de VSS Comserver. Zij maken gebruik van een VIP-box, een box waarop 

allerlei toepassing gekoppeld kunnen worden. Te denken valt aan 

zorg 

ontspanning (films, spellen) 

informatie (maaltijdkeuze, chipidentificatie, zorgregistratie, internet) 

telecommunicatie (telefoon, gps, patiëntdossiers) 

De voordelen. zijn mobiliteit, besparing rondom administratie, werkzaamheden gebeuren bij de klant 

( werkplezier en klanttevredenheid) en is intra- en extramuraal toepasbaar. Het doel van toepassing is 'zorg 

naar de mensen toe' (zelfstandig wonen). 

Toepassing: 

De woning is uitgerust met een lezer/sensor, waardoor direct wordt geregistreerd als een zorgverlener 

binnenkomt en weggaat. De zorgverlener verdeeld de tijd naar werkzaamheden op de PDA. De PDA bevat ook 

de werklijst voor de betreffende cliënt, aantekeningen en contactgegevens. Op deze manier wordt een 

besparing op de administratieve werkzaamheden verkregen van 10 u per werknemer per maand. Een probleem 

Is wel dat er een stroom aan informatie naar de zorgaanbieder gaat, die weet nog niet hoe deze te verwerken. 

Er moet een gedachteomslag komen van investeringslast naar exploitatielast. 

Beurs: 

www.netbox.nl 

Simaczorg 

KISS 

www .ouderwordenineigenhuis. nl 

www.seniorkeur.nl 

De beurs is gefocused op zorginstellingen, maar op de beurs zijn ook een boel particulieren te vinden die ook 

expliciet vragen naar mogelijkheden voor eigen gebruik van dometica (vooral comfortfuncties). 
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Dhr. Leo Vollebregt InnoSana en Imtech Care & Cure 

Humas: Human Assisting Services, techniek die de mens dient. 

Leveranciersonafhankelijk, zoekt oplossing voor behoefte. 

Geen stigma zorg op haar product, comfort en veiligheid spreekt veel meer aan. Ook is er maar een klein 

percentage van 65+ afhankelijk van zorg, maar allen hebben behoefte aan comfort en veiligheid. Het gevoel 

van onveiligheid en eenzaamheid wordt herkend door vele ouderen. Later kan de geleverde dienst voor 

comfort&veillgheid uitgebreid worden wanneer zorg wel een belangrijkere rol gaat spelen. Behoud van 

onafhankelijkheid en zelfstandigheid, behoud van autonomie staat centraal. Toepassingen zijn gericht op: 

eten en drinken 

zorg 

wonen 

comfort 

contact (30-35% heeft eenzaamheidsprobleem) 

welzijn 

energiebesparing 

veiligheid 

Voordelen zijn te verkrijgen in alle stadia van het leven. Op maatschappelijk gebled valt dan ook een grote 

winst te behalen, maar daarvoor is een integrale politieke aanpak nodig (combinatie van vermindering van 

medische behandelingen, vergroten van veiligheid, energiebezutnigingen, telewerk verminderd filevorming). 

Belangrijk is dat woningen voorbereid zijn op technologie, maar niet alles ingebouwd is. Ten eerste zal _ het 

tegen de tijd dat het nodig waarschijnlijk goedkoper zijn, dan mogelijk ook verouderd zijn en mensen willen 

niet in zo'n woning leven. Voor de zorg is het belangrijk dat bijvoorbeeld nachtdiensten gezamenlijk 

georganiseerd worden, zodat hierop bespaard kan worden. 

In bestaande woningen maken zij gebruik van het bestaande elektriciteitsnet 1 powerfine of van draadloze 

apparatuur. 

Design for all is ook een belangrijke voorwaarde. InnoSane past bijvoorbeeld de afstandsbediening aan op de 

aanwezige tv e.d. en biedt vervolgens één afstandsbediening waarmee alle apparatuur bediend kan worden. 

InnoSana neemt de totale projectverantwoordélijkheid, zodat er geen problemen met aansprakelijkhéiël -könieri. · 

Zij doen de organisatie en integratie in de zorginstelling en rekent de economische voordelen voor. 

Een voorbeeldproject Is Opella (Bennekom/Ede), een totaalproject met v&v, kleinschalig wonen, zorgwoningen 

in appartementen en zelfstandige woningen. De bewoners van de zelfstandige woningen kunnen een 

huurverlaging krijgen wanneer zij ais vrijwilliger in het verzorgingsjverpleeghuis willen werken of assistentie 

willen verlenen aan nachtdiensten e.d. 

Ouderen willen niet ineens geleefd worden en hun vroegere leven opgeven. Bij Opella is met een topkok 

voeding samengesteld binnen het budget van tafeltjedekje, waarbij kwaliteit, keuzevrijheid, vrijheid van tijdstip 

en wijze van bezorging (kant-en-klaar of ingrediënten) wordt gegeven. 

InnoSana zou graag zien dat elke woning levensloopbestendig wordt voorbereid op (nieuwe) diensten en infra. 

Zij pleiten daarom ervoor dat in de bouwvoorschriften van elke woning een homebox in de meterkast wordt 

opgenomen. Hiermee samen hangt de integrale benadering van maatschappelijke voordelen. 
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René Hochstenbach Siemens 

HiPath Comscendo: 'knoopt' de verschillende systemen aan elkaar, daarover kunnen applicaties gezet worden. 

Hij ziet een toekomst voor RFID, voor bijvoorbeeld identificatie en patiëntinformatie. Volgens dhr. 

Hochstenbach zijn de draadloze mogelijkheden van Siemens beveiligd voor alle bedreigingen voor draadloze 

netwerken. Hij presenteert een document management systeem, niet specifiek gericht op zorg. 

Dhr. Ploegmakers CSS Beecare 

CSS noemt zich system integrator. 

Aanleiding voor hun ontwikkeling is de houtjestoutjes wijze van aan elkaar knopen van bestaande 

toepassingen. Ten tweede de aandacht voor levensloopbestendig wonen (politiek) en tot slot het scheiden van 

wonen en zorg. 

Zij gaan uit van de cliëntbehoeften. Om welk type cliënt gaat het, en ten tweede welke specifieke behoeften dit 

type cliënt heeft. De mogelijkheden van communieatle worden uitgebreid: 

zorgcontact 

storingsmelding 

energieberekening t.b.v. verhuurder 

Toekomstverwachting van CSS is dat er een centrale dataverzamelplaats komt, waarbij betaling geschied op 

basis van aantal verbonden cliënten en/of gebruik van de verbinding. (ivm vergoedingen vanuit de WTZi). 

Ben de Klerk Simac Vicasa 

ViCasa is een doorontwikkeling op Viedome. De aann~me die zij maken Is dat er niet op te bouwen valt tegen 

de vergrijzing. Er moet dus een oplossing komen in 'thuis' wonen. 68% van de ouderen is vitaal en niet 

zorgbehoevend, zij vragen alleen om zekerheid. 

De groepsverdeling is: 

vitale ouderen 

somatische 

PG 

Revalidatie 

Uit onderzoek blijkende volgende toepassingen belangrijk gevonden worden: 

actleve pas 

brand 

inbraak 

centrale deurontgrendeling zorgcentrale 

videofoon 

beeldcontact met familie en thuiszorg. 

De behoeftepiramide van Maslow wordt aangehaald op de onderdelen: 

Persoonlijke veiligheidsdiensten, zorgdiensten en welzijn (funfactor) 

Extern wordt lP gebruikt, intern EIB-protocol. 

Het stappenplan van ViCasa: 

1. doelgroepselectie (wbc, overheid, gemeente, zorgaanbieder) 

2. dienstenselectie 
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3. stappenplan 

4. operationele verantwoordelijkheden 

5. financieel pva 

Domotlca zou zo vanzelfsprekend moeten worden als gas, water en licht. 

Dhr. Schuurmans, Telezorg Netbox 

Telezorg gaat uit van enerzijds de mensen/gebruikers anderzijds de gebouwde omgeving. Hiertussen kan 

technologie worden geplaatst en door het geven van context aan de informatie die wordt verkregen uit de 

technologie kan een intelligent systeem worden opgezet. Daaraan zullen procedures moeten worden gekoppeld 

(wat te doen bij welke context) . Vervolgens volgen een drietal niveau's: informeren, faciliteren en back office. 

Profielen (zorg, domotica, intercom, comfort, alarmering, ... ) kunnen worden geladen op de netbox, waardoor 

allerlel functionaliteiten toe te passen zijn en aan te passen zijn. (www.netbox.nl). 

Forumdiscussie 

Er is nog een discussie gaande over de protocollen (IP I KISS), maar IP wordt toch voornamelijk genoemd deze 

dag. RFID wordt ook vaak aangehaald. 

Er is behoefte aan standaarden vanuit de overheid, de vergelijking wordt gemaakt met TNT. Wanneer zij de 

sleuven zouden verbreden zouden ook allerlel pakketten gebruikt kunnen worden, niet alleen de normale 

envelop. Deze marktmoet er ook naartoe om één 'envelop' of transportmedium te krijgen. 

Financiering wordt aangehaald als problematiek, hoe krijg je inzicht in de voordelen. 

Zorgaanbieders zijn afhankelijk van overheldsbudgetten en verzekeraars. Aangekaart wordt dat de baten hoger 

zijn dan de investering (organisatie, service, kwaliteit, patlëntkosten). Via huur worden nu vaak kosten/baten 

verdeeld over de wbc en zorgaanbieder. ( CA70 regeling) 

Ook wordt wederom gepleit voor een benadering vanuit Total Costof Ownership. 

De mogelijkheden worden getest om producten te leasen aan zorgaanbieders, om zo de investeringslast te 

verlagen en te overtuigen van de voordelen. Probleem Is echter dat deze bedragen gekort worden op de 

budgetten, dus dit kan alleen voor instellingen met eigen geld. 
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Onderwerp: 

Datum: 

Locatie: 

Brokerage Event 'Met Zorg Wonen', ministerie VWS 

Maandag 18 december 2006, 12.00 - 18.00 

Kurhaus, Scheveningen 

Notulen 

Mariëlle Rompa (directeur ActiZ, vice-voorzitter MKB-Nederland) geeft in het openingsinterview aan dat er een 

match tussen de zorg en leveranciers mist. Ook Titia Siertsema (directeur UNETO-VNI) is het hier mee eens. Er 

is al zoveel, er is zoveel geïnnoveerd, maar de juiste combinatie te vinden met de zorg blijkt erg moeilijk. De 

leveranciers weten niet wat de vraag is vanuit de zorg, de zorg weet niet wat de mogelijkheden zijn. Dit zorgt 

ervoor dat de toepassingen maar mondjesmaat worden aangebracht. Ruud Slemmer (sectormanager KPN 

Gezondheidszorg) is het hier niet mee eens. Hij vindt niet dat het aan de samenwerking tussen partijen ligt, 

maar vooral aan de zorgsector. De sector loopt vergeleken met andere sectoren in techniek achter, je kunt niet 

verwachten dat zo'n sector al die innovaties die leveranciers op de schappen hebben liggen op zich gaat nemen. 

Ook is er een omslag nodig naar ondernemerszin. Mw. Rompa geeft ook aandatinde sector altijd maar 4% 

aan reserves opgebouwd mocht worden, daardoor is het nu bijna onmogelijk om voldoende financiële middelen 

te hebben opgebouwd om dit soort risicodragende investeringen te maken. Daarbij heeft de sector nog tal van 

gebouwen die nog jarenlange afschrijvingstermijn hebben, wat ook de mogelijkheden belemmerd 

(boekwaardeprobleem). De afschrijvingstermijn In de zorgsector voor ICT is nog altijd 5 jaar, terwijl dit in 

andere sectoren slechts 3 jaar Is. Al deze dingen remt de ontwikkeling van nieuwe concepten en de omslag 

naar ondernemend denken. Wel is ledereen ervan overtuigd dat het voordelen biedt en ook op termijn 

kostenbesparing. Daarnaast moet er iets gebeuren om de zorg over enkele jaren nog te kunnen bieden met het 

dreigend personeelstekort. 

Dhr. Slemmergeeft ook aan dat in de zorgsector wat betreft nieuwe functionaliteiten en toepassingen te weinig 

vanuit de klant wordt geredeneerd . De behoeften en wensen van de klant worden nog te vaak te weinig 

meegenomen in besllssingstrajecten . Zorginstellingen zijn sinds de veranderingen in de wetgeving en 

financiering vooral bezig met elkaar en niet zozeer met hun klant. Mw. Rompa weerlegt dit argument echter, 

omdat zij er stellig van Is overtuigd dat alle zorgaanbieders het werk doen. voor hun cliënten, zij staan centraal. 

Ook moet niet vergeten dat men in een ontwikkellngstraject zit, een innovatietraject. Daardoor is het heel 

· moeilijk of onmogelijk om aan te geven wat de mogelijkheden zijn, deze moeten samen ontwikkeld worden. 

Speeddating 

Andere (domotlca gerelateerde) ontwikkelingen zijn de uitbreiding van entertainment mogelijkheden aan het 

bed. Zo zijn in Groot Brittannië al veel ziekenhuizen uitgerust met een entertainmentset aan het bed. Langdurig 

herstel of ziektebed kan hlennee worden veraangenaamd. Dhr. Hans Voorsluijs (Morgan Automatisering) is 

hiermee bezig. 

Mw. Fortuin van Swlnhove groep (Zwijndrecht) komt ter oriëntatie, zij staan voor de opgave om vijf locaties te 

vernieuwen. In de huidige locaties hebben zij nog geen domotica of andere technologie toegepast. Het is voor 

hen nog heel nieuw. Maar zij merken ook dat het personeel zich terughoudend opstelt, omdat zij bang zijn niet 

met de technologie te kunnen werken. 

Dhr. John Ruumpot (Nedap) is aanwezig als leverancier, zij hebben een systeem ontwikkeld - lOpen - wat de 

toegang tot woningen met een gsm mogelijk maakt. Een oplossing voor het sleutelprobleem van de thuiszorg. 

Ook wordt de link gelegd met zorgregistratie. Volgens dhr. Ruumpot kunnen zij in allerlel toepassingen 
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voorzien, persoonlijk en klantgericht. Zo hebben zij bij een zorgboerderij een lus gelegd, waardoor een licht 

dementerende man hier toch kan blijven werken. Wanneer hij onverwacht het terrein af wil, gaat een signaal 

naar de hulpverlening. Een ander voorbeeld is dat wanneer een dementerende een ruimte in wil waartoe hij 

niet bevoegd is er een muziekje gaat spelen. Deze persoon heeft een hekel aan dit muziekje, en gaat daardoor 

niet meer deze ruimte in. Dit zijn voorbeelden van specifiek, klantgerichte oplossingen. 

Workshop Wonen, welzijn en zorg: mogelijkheden van domotica en knelpunten bij de implementatie 

Jaap Korpel (UNETO-VNI) 

Dhr. Korpel maakt een onderscheid tussen toepassingen op gebied van huisautomatisering en teiecare. Hij 

benadrukt de diversiteit aan doelgroepen: 

55+ zijn op zoek naar comfort en luxe 

65+ ervaren 20% een lichamelijke beperking 

75+ ervaren 50% een lichamelijke bperking 

Dementerenden 

Lichamelijk gehandicapten 

Verstandelijk gehandicapten 

Deze kunnen gehuisvest worden in een levensloopbestendige woning, zorg aan huis krijgen of in een 

woonservicezone. 

Er moet zeker aandacht worden gegeven aan de beleving (bijvoorbeeld van veiligheid). Ook de omgang met 

techniek en een beperkter leervermogen zijn uit de cliënt gezien belangrijke zaken. Daarnaast is de rol voor 

alarmopvolging en dienstenpakket (samenhang tussen techniek & dienstverlening) belangrijk. Een vroege 

inbreng van het vraagstuk domotlca en een uitgedachte beheerfase verdienen aandacht. 

Vestia, Coornhertcentrum (Erasmusflat Den Haag) heeft de serviceflat van de 21" eeuw ontwikkeld. 

Zorgswitch (www.zorqswitch.nl) is een website waar je een virtuelewoning kunt betreden (a ls leverancier, 

hulpverlener en gebruiker). [op dit moment kan ik deze optie nog niet vinden op de website!?] 

Probleem is dat er per functionaliteit een diversiteit aan mogelijke details Is. Bijvoorbeeld de functional iteit 

'alarmering'. Hoe ga dit vervolgens vormgeven. Welke aanleidingen wil je kunnen verwerken, en welke 

mogelijkheden voor opvolging zijn er? 

Een probleem bij implementatie is de samenwerking tussen zorgaanbieder en installatèur. De aanbiederweet 

niet welke mogelijkheden er zijn (en kan dus moeilijk wensen formuleren) en de installateur weet niet welke 

functionaliteiten gewenst zijn. Zo krijg je een kip-eiverhaal omdat ieder wacht op de input van de andere partij. 

Geconcludeerd wordt: 

Enerzijds lof over domotlca, anderzijds mag het niet teveel kosten 

Enerzijds is alles mogelijk, anderzijds is er weinig bewezen techniek 

Enerzijds is een geïntegreerd ontwerp gewenst, anderzijds wordt de installateur aan 't eind binnen gebracht 

Er Is argwaan bij de aanschaftende partij: wordt ik nu geïnformeerd/voorgelicht, of Is hij me dit aan het 

verkopen 

Aandachtspunten zijn: 

wie maakt welke keuzes 

zorg voor voldoende schaalgrootte van de dienstverlening (organisatorisch) 

de huidige financlering remt de innovatie 

financiering (kosten versus baten die aan partijen toekomen; kosten nu, baten op lange termijn; 

complexe structuur van financiering) 
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groot belang voor een functioneel PvE 

(mens zorgvraag zorgconcept specialistisch concept functioneel PvE technisch concept 

technisch Pve implementatie mens) 

Indeling naar mens: 'veilig wonen'- 'comfortabel'- 'eenvoudige zorg'- 'mobiliteitsbeperking' 

Bij de discussie wordt door TNO aangegeven dat zij dit alles in 2007 gerealiseerd zullen hebben, in vier 

verschillende woonvormen. Dus 'het kan wel'. Uiteraard roepen vele installateurs/leveranciers dat ook zij 

geslaagde projecten hebben. Een onderzoeksbureau geeft aan dat zij de financiële voordelen uit de projecten 

(op gebied van efficiëntie en productiviteitsvoordelen) dienen te onderzoeken vanuit het ministerie, maar dat er 

nog geen geslaagde projecten te vinden zijn waarbij ook daadwerkelijk op FTE's bespaard is. 

Dhr. van der Veen van GTI Healthcare geeft aan dat zijn bedrijf bezig is met een omslag van bouwer naar 

serviceaanbieder. Hij geeft een vergelijking met de servicecontracten van Lexus. Hier wordt gegarandeerd dat 

je 300.000 km zorgeloos kunt rijden, zonder bezoek aan de garage. Zij willen ook toe naar zo'n concept, 

waarbij zij alle zorgen van de zorgaanbieder op gebied van techniek op zich nemen. Maar om dit te kunnen 

doen moeten zij weten wat de wensen zijn en weten waar de zorgaanbieder naartoe wil, een businessplan. 

Zorgaanbieders moeten gaan denken als ondernemers. 

Workshop 'Zorgvrij wonen: het Dlamotica zorgconcept' 

Ruud Stemmer (KPN) en Wil/ ten Westeneind (Raad van Bestuur Diafaan) 

Ook dhr. Slemmergeeft aan dat het uitgangspunt 'comfort' is, men wil gebruik kunnen maken van diensten en 

gemakken. Zo is de vraag naar het zogenaamde 'triple play' (telefonie, internet, tv) groot. Wanneer zo'n 

platform/gateway uitgebreid kan worden met domoticadiensten (volgens het IP protocol) wordt keuzevrijheid 

mogelijk. Ook de ontwikkeling van IRIS (op afstand bestuurbare camera) biedt nieuwe mogelijkheden. Het is 

niet meer nodig om grote aanpassingen te doen in huis, omdat de communicatie draadloos verloopt Een andere 

ontwikkeling van KPN is een soort elektronische pillendoos, wat gekoppeld is aan een tijdsalarmering en 

registratie bij de zorgaanbieder. Zo kan het gebruik van medicatie worden gemonitord en gecontroleerd . Zij zijn 

steeds meer bezig met het koppeling van techniek om daardoor een context te krijgen. De techniek kan zo op 

een intelligente manier worden gebruikt. Centraal zetten: kwaliteit van leven & efficiëntie. 

Met een video wordt duidelijk gemaakt wat het dlamotlca concept inhoud. Veiligheid en ondersteuning staan 

centraal. Zowel toepassingen bij een dementerende als bij een zelfstandig wonende senior worden gegeven. 

Verzorgingsplaatsen worden steeds meer omgezet tot verpleging (meer ouderen met zwaardere zorgvraag) en 

mensen die eerst in verzorgingshuizen kwamen krijgen steeds vaker thuiszorg. De techniek moet facilitair zijn 

aan cliënt én medewerkers. Vooral deze laatste groep moet niet vergeten worden. 

Door een strategische samenwerking met partijen kan de benodigde schaalgrootte worden beperkt. Diafaan 

gebruikt steunpunten en kiempunten (deze kunnen uitgroeien tot steunpunten). 

Tips vanuit Diafaan zijn: 

1. begin bij het bepalen van de demografie, cliëntvraag en vraag van medewerkers 

2. zoek partijen met specialismen I knappe koppen 

3. belangen bekend maken bij stakeholders zoals zorgkantoor, cbz, vws om zo ondersteuning te krijgen 

4. zorgaanbieders 

5. tijd & instructie & verwachtingen 
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Onderstaand vindt u het verslag van de organisatie van het èvenement 'Ithaca'. 

Verslag Brokerage Event 'Met Zorg Wonen' Cyerslag van Ithaca. organisatie evenement) 

Zorgvragers willen vandaag de dag In toenemende mate zelfstandig wonen en zelfredzaam zijn. Dat geldt voor 

ouderen, maar ook voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. En dat geldt voor mensen die 

thuis wonen, maar ook voor mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Om hen daarin te ondersteunen, zij n 

innovatieve producten, nieuwe technologieën en diensten nodig. De zorgsector, het bedrijfsleven en 

kennisinstituten weten elkaar echter onvoldoende te vinden. Er gaapt een gat tussen wat er voorhanden is 

aan innovaties en wat daadwerkelijk succesvol wordt geïmplementeerd. Het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport wil daarom een brug slaan tussen vraag en aanbod. In samenwerking met ActiZ, MKB

Nederland, KPN en UNETONNI, organiseerde zij daartoe het Brokerage Event 'Met Zorg Wonen.' Ruim 250 

deelnemers uit de sector gaven op 18 december 2006 actede présence op het eerste Brokerage Event 'Met 

Zorg Wonen', in het Kurhaus in -5cheveningen. De nadruk lag op kijken, doen en leren door te makelen, te 

schakelen en te speeddaten. Het was de bedoeling met elkaar in contact te komen, elkaar te inspireren en 

concrete samenwerkingsverbanden aan te gaan. Theatergroep TenDerde was vier man sterk aanwezig en 

fungeerde de hele dag als stoorzender, bindmiddel en ludieke verfrisser. Om te beginnen leidden zij iedereen 

bij binnenkomst met zachte hand naar een maretak, waaronder ze deelnemers uitvoerig kusten. Het ijs was 

daardoor direct gebroken. 

In de hoofdzaal wachtte deelnemers een heuse innovatiemarkt, Waar een keur aan bedrijven en instellingen 

een stand had, ingericht met informatie over hun producten en diensten. Bij een van de stands stond Herman 

Verharen van CenCor, een stichting voorgezeten door gepensioneerden die hun !CT-expertise inzetten voor de 

transmurale gezondheidszorg. Zijn advies: innoveer niet in producten, maar begin .bij de processen. 'Alleen als 

het financieringsmodel verandert, kunnen Innovaties zoals domotica succesvol worden ingevoerd.' Deelnemer 

Johan van Baardwijk, manager bij GTI Zuid BV, zei vooral te wachten op de spin-off: ' het moment dat het echt 

gaat lopen met innovaties.' 

Tegen de achtergrond van de innovatiemarkt, hield dagvoorzitter Leoni Jansen op het hoofdpodium haar 

openingstoespraak. 'Bent u allen wel gezoend?!', was haar eerste punt van aandacht, om serieus te vervolgen: 

'Het is de bedoeling dat u vandaag daadwerkelijk gaat makelen, met één doel: mensen zo lang mogelijk thuis 

laten wonen. VWS wil uw ideeën daarover horen, en zijwil vandaag zelf ook nieuwe ideeën krijgen.' Maar eerst 

wilde de dagvoorzitter de ideeën horen van drie ingewijden: Marlelie Rompa, directeur van brancheorganisatie--· 

ActiZ en vice-voorzitter van MKB-Nederland, Ruud Slemmer, sector manager Gezondheidszorg van KPN, en 

Titia Siertsema, algemeen directeur van ondernemersorganisatie UNETO-VNI. De drie gaven hun visie op de 

oorzaak van de gebrekkige innovatie In de zorg en ze gaven aan waar zij denken dat de mogelijkheden tot 

verbetering liggen. Kern van het probleem: er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die 

er zijn. Titia Siertsema: 'Onze leden hebben de techniek in huis, maar ze hebben moeite om die bij klanten over 

het voetlicht te brengen. Vragers en aanbieders zijn twee partijen die elkaar van nature niet opzoeken. Dat 

moeten ze echt leren.' Ook Ruud Slemmerpleitte voor meer samenwerking. 'Elke thuiszorg is nu voor zichzelf 

bezig, maar ze moeten juist de handen ineen slaan. De zorg loopt tien jaar achter, inmiddels ligt er genoeg 

op de plank. Dáár moeten ze gebruik van maken.' 

Volgens Marlelie Rompa ontbreekt simpelweg de ruimte om in vernieuwing te investeren. 'De zorg is een 

publieke sector en is dus afhankelijk van de vorm die de overheld aan het budget geeft. In de politieke 

discussies gaat het echter altijd over het aantal handen aan het bed, nooit over bijvoorbeeld !CT

ontwikkelingen. En dat terwijl de zorgsector maar 1% van het budget in ICT Investeert. In andere sectoren Is 
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dat al jaren 10%.' Volgens Rompa komen opbrengsten van investeringen bovendien niet in voldoende mate in 

de zorg terecht. 'Het is daarom zaak te zorgen voor evenwicht in de keten van zorg.' 

Ruud Stemmer vindt dat de sector vooral dicht bij de patiënt moet blijven. ' Houd eens een enquête, zodat je 

weet wie de cliënt is en wat hij wil.' Marielle Rompa: 'We streven er ook naar meer op de vraag van mensen in 

te spelen. Niet iedereen wil bijvoorbeeld tegen een beeldscherm praten. Innoveren moet je inderdaad in 

overleg met de cliënt doen, maar de overheid moet ons daartoe wel in staat stellen.' Conclusie : er is veel en er 

kan veel. Nu is het zaak om het ook daadwerkelijk te doen, met elkaar. 

Theatergroep TenDerde gaf daarvoor alvast een aanzet door alle aanwezigen te laten speeddaten. Iedereen 

moest één onbekende zoeken en in rondes van minder dan een minuut zoveel mogelijk van de ander te weten 

komen. Centrale vraag daarbij: wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Op de klanken van Frans Bauer's Heb je 

even voor mij, vormden zich door de hele zaal koppeltjes. 'Denk eraan', riep Leoni Jansen hen toe, 'aan het 

einde van de dag worden de twee beste speeddaters gehuldigd; twee mensen die tot concrete afspraken zijn 

gekomen.' 

Terwijl na afloop van het speeddaten de eerste visitekaartjes werden uitgewisseld, begonnen in de omringende 

zalen de vier workshops, verdeeld over twee rondes van een uur. Workshop 1 stond onder leiding van Ruud 

Stemmer van KPN en had als titel 'Zorgvrlj wonen: het Domotica zorgconcept.' Stemmer ziet in dornottea een 

belangrijke oplossing voor het nakende personeelstekort in de zorg. Samen met zorgaanbieder stichting 

Diafaan heeft KPN het Diamotica-huisautomatiseringconcept ontwikkeld. Het is een concept waarbij een aantal 

technologieën in de woonomgeving wordt geïntegreerd, waardoor ouderen zelfstandiger en zelfredzamer 

kunnen leven. Stemmer gaf een overzicht van een aantal bruikbare ICTtoepassingen, zoals draadloze webcams, 

sms-service, elektronische pillendoosjes, polshorloges die de hartslag meten, elektronische sleutelsystemen, 

doelgroeptelevisie. De backoffice kan dankzij dit soort toepassingen op afstand cliënten ondersteunen. 'Maar', 

benadrukte Stemmer, 'techniek is slechts techniek. Je moet kijken naar de baten.' Will ten westeneind, 

voorzitter van de Raad van Bestuur van Diafaan, benadrukte daarom nog maar eens dat Diamottea een 

tweeledig doel dient: het verhogen van de kwaliteit van leven van de cliënt en het verhogen van de efficiency 

van de zorgverlening. 

Workshop 2 had de herkenbare titel 'Helpt Ik wil innoveren.' Ton Ravesloot van MKBNederland legde de 

aanwezigen uit wie hen kan helpen als ze willen innoveren. 'U hoeft het namelijk niet alleen te doen', stelde hij. 

'Er zijn een aantal Instantles uit de publieke sector die u kunnen ondersteunen.' Syntens Is zo'n instantie. Als 

kennismakelaar brengt Syntens vraag en aanbod bij elkaar. 'We hebben in elke provincie een vestiging, 

waardoor we lokaal actief zijn', vertelde Nlco van den Brink van Syntens. 'Zodoende geven we jaarlijks zo'n 

20.000 een-op-een adviezen. Zonder factuur achteraf.' Ook TNO kan ondernemers helpen. Erik Fledderus legde 

uit hoe TNO-challenge bij !CT-vraagstukken uitkomst kan bieden. Bij TNOchallenge gaat een team van drie 

experts in een week tijd een door de ondernemer gestelde uitdaging te lijf. Inmiddels zijn ruim 40 organisaties 

door deze methode geholpen. Ignace Karthaus van Syntens en de Stichting Innovatie Alliantie, deed daarna het 

principe achter enkele financiële regelingen uit de doeken, zoals de innovatievoucher. Dit is een gratis 

voucher waarmee organisaties kennis kunnen inkopen door een onderzoeksvraag uit te zetten bij een 

kennisaanbieder, bijvoorbeeld TNO. Ten slotte vertelde Guus Hulsman van PNO Consultants dat zij advies 

geven over de subsidiemogelijkheden voor innovatie. Conclusie: voor wie wil Innoveren is er genoeg hulp 

beschikbaar, maar je moet wel weten waar je het krijgen kan. 

Bij Workshop 3 draaide het om ICT. Voluit heette de workshop: 'Succesvolle innovaties in primaire processen in 

de zorg: de !CT-vraag.' Onder leiding van Sjoerd Visser van ActiZ enErik Rickelman van Empuls ontspon zich 
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vooral een boeiende en levendige discussie onder de toehoorders. Doel van de workshop was dan ook het delen 

van kennis en inzichten tussen de verschillende werelden, met name de zorgsector en de !CT-industrie. Sjoerd 

Visser benadrukte dat vaak het geld ontbreekt om te Investeren in vernieuwing. Toch waren er ook 

optimistische geluiden. Een deelnemer: 'Innoveren kost weliswaar meer energie, omdat je tegen regeltjes in 

werkt, maar het kàn wel.' Het advies van de workshopleiders aan de aanwezigen was om zich te laten 

inspireren door succesvolle voorbeelden en niet zelf het wiel uit te vinden. En niet onbelangrijk: zorg voor een 

duidelijke visie en een reëel beeld van de mogelijkheden die ICT biedt. Daar schort het namelijk vaak aan. 

Workshop 4 had weer alles met domotlca te maken: 'Wonen, welzijn en zorg: mogelijkheden van domotica en 

knelpunten bij de implementatie', luidde de titel. Jaap Korpel van UNETOVNI schetste een helder beeld van de 

mogelijkheden en beperkingen van domotica. Neem alleen al een alarmknop. Wat zit er achter die knop? Wat 

gebeurt er met het signaal, waar gaat dat heen en wie reageert daarop, en hoe? Moeten er naar aanleiding van 

een alarmsignaal bijvoorbeeld bronnen worden uitgeschakeld, zoals tv en radio? Het zijn allemaal wezenlijke 

vragen die het succes van domotica bep;:~len . Implementatie Is bovendien een complexe zaak, benadrukte 

Korpel. 'Er zijn veel partijen bij betrokken, van projectontwikkelaars tot installateurs. En het vraagt veel van 

iedereen: technische kennis, flexibiliteit, durf. Het is een innovatleproces, dus er zijn minder zekerheden.' De 

zaal was in ieder geval strijdbaar. 'We gaan niet wachten op wetgeving . Geef ons een businessplan en · 

we doen het gewoon!', riep iemand. 

Tussen de twee workshoprondes door was er tijd voor koffie en thee. Daar troffen we Patricia Bráat van 

Zorgboog. 'Ik proef doorgaans een hoop angst voor samenwerking, men Is bang om anderen een kijkje in eigen 

keuken te geven. Er valt veel weerstand te overwinnen. Ik denk dat een dag als vandaag daar een goed 

moment voor is. Verschillende partijen komen hier samen, dus in die zin zal het zeker nieuwe Ideeën en 

samenwerkingsverbanden opleveren.' Maarten Bloemlnk van CC-Net liet een zelfde geluld horen. 

Communieatle is het toverwoord. De zorg is van nature een gesloten wereld. De gedachte achter deze 

bijeenkomst is dan ook goed. Wel had ik graag wat meer mensen uit de dagelijkse praktijk gezien. Zij moeten 

het uiteindelijk doen, en wfllen doen.' 

Na afloop van de tweede workshopronde stroomde ledereen weer samen op de innovatiemarkt. Op het 

hoofdpodium maakte dagvoorzitter Leoni Jansen de winnaars van het speeddaten bekend: Ruud Dirksen en 

Helma de Wit. Zij werkt bij een zorginstelling waar men bezig Is met domotlca, hij heeft een bedrijf dat hen 

daarbij kan helpen. De twee zijn door het daten tot serieuze samenwerkingsplannen gekomen. Hulde daÇ~rvoor. 

En een cd van Leonl Jansen als beloning. Aansluitend Interviewde de dagvoorzitter Mar-cel-van Gaste~, 

Directeur-Generaal Maatschappelijke Zorg bij VWS. Wat ziet hij als de oorzaak van de gebrekkige Innovatie In 

de zorg? 'Aan een tekort aan geld ligt het niet', stelde Van Gastel resoluut. 'Er is altijd te weinig geld. 

Bovendien is geld niet de trlgger. Het is een kwestie van prioritelten stellen en goed organiseren. Instellingen 

die hun zaken op orde hebben houden geld over.' Volgens hem zijn er in het huidige zorgstelsel te weinig 

prikkels om te innoveren. 'Het is te makkelijk om te overleven, men is lui geworden.' Hij voorziet dat cliënten 

daarom in de toekomst meer macht krijgen. 'Cliënten zullen de vrijheid krijgen om zelf hun aanbieder te 

kiezen, om zelf te bepalen waar het geld heengaat.' Al met al is er volgens de directeurgeneraal een 

cultuuromslag nodig. 'Maar VWS kan daarin slechts een faciliterende rol spelen.' 

Daarna was het tijd voor muziek. De hele zaal kreeg de tekst van het lied You'll never walk alone uitgereikt. 

Leonl Jansen verzocht de aanwezigen om mee te doen, en daarbij nou eens niet steeds harder te gaan zingen, 

zoals mensen normaal gesproken onbewust doen, maar de omgekeerde weg te volgen. De zaal gaf daaraan 

gehoor. Zodoende klonk uit vele kelen een Innovatieve versie van het bekende You'll never walk alone: eerst 

hard, toen zachter, steeds zachter. Op een ouderwetse borrel zwol het stemgeluid ten slotte weer aan en 

wisselde men volop gegevens uit. 
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Op de innovatiemarkt keek Arjan Hoogendoom van Focal Revalidatietechniek, staand voor zijn stand 

ondertussen terug op de dag. Zijn wat sceptische blik van eerder die middag had plaatsgemaakt voor een 

tevreden gevoel. 'Ik heb absoluut interessante mensen ontmoet, mensen die ik anders niet snel was 

tegengekomen.' Volgens Hoogendoom beperken de wettelijke kaders innovatie. 'Bovendien', zo stelt hij, 'zijn 

de eisen van de gebruiker anders dan die van de betaler. Een gebruiker stelt doorgaans prijs op innovatieve 

producten. Cruciaal punt is alleen of de zorgverzekeraar diè ook wil vergoeden. Gelukkig merken we dat op dat 

punt dat de erkenning toeneemt.' Achter hem leidde een collega nog maar eens een geïnteresseerde de stand 

In. 'Ja, we waren hier vandaag zeker op onze plaats', glimlachte hij. 

Over één ding zullen alle deelnemers het hoe dan ook eens zijn: innovaties in de zorg zijn nodig, nu meer dan 

ooit. En samenwerking is daartoe de sleutel. 

Verslag Brokerage Event, 18 december 2006 Kurhaus Scheveningen 
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Bijlage XVII Vragenlijst 'visie op ouderenzorg' 

Op dit moment ben ik aan het afstuderen aan de Technische Universiteit van Eindhoven bij de opleiding 

Construction Managementand Engineering, een mix van bouwkunde en bedrijfskunde. Mijn onderzoek gaat uit 

naar de problemen rondom de planvorming van innovatieve zorgvoorzieningen in de ouderenzorg. Er is een 

groeiende noodzaak voor kwalitatief goede zorgverlening met steeds mlnder middelen, maar toch komen 

nieuwe initiatieven vaak niet goed van de grond. Ik richt me bij mijn onderzoek op toepassingen en 

mogelijkheden van zorgondersteunende technologie zoals dometica en apparatuur voor zelfzorg en telezorg. 

Om de verwachtingen en mogelijkheden voor de ouderenzorg te onderzoeken zal ik voor een bepaalde wijk in 

Eindhoven varianten of scenario's opstellen voor de inrichting van de ouderenzorg in 2015, daarom ben ik erg 

geïnteresseerd in uw visie op de ouderenzorg van de toekomst. 

1. Voorziet u grote veranderingen in de zorgsector? 

2. Verwacht u dat private ondernemers een grotere rol gaan spelen in de zorg, en zo ja welke rol? 

(bijvoorbeeld nieuwe vorm van dienstverlening, grotere rol voor projectontwikkelaars of beleggers) 

3. De nationale dometicadag heeft plaatsgevonden. De toepassingen van dometica worden daar gezien 

als dé oplossing voor efficiëntieverhoging bij de zorgaanbieder en als oplossing om senioren langer 

zelfstandig te laten wonen. Wat is uw mening over dometica en zorgondersteunende technologie? 

4. Verwacht u dat deze technologie de extramuraliserlng kan en zal vergroten? . 

5. De technische toepassingen worden als ultieme oplossing aangeprezen voor de zorgsector, waarom 

blijft volgens u een grootschalige toepassing van deze technieken voor bijvoorbeeld 

zorgondersteuning, zorgregistratie en comfortverhoging dan toch uit, wat gaat er mis? 

6. En wat zouer volgens u moeten veranderen om wel een grootschalige toepassing te bereiken? 

7. Welke partijen zullen volgens u een regierol moeten of kunnen voeren op gebied van technologische 

vernieuwing in de zorgsector? Zijn dit de partijen die nu een centrale rol spelen bij de planvorming 

zoals de zorgaanbieders en woningbouwcorporatie, of zal hier een nieuwe partij op moeten staan zoals 

beleggers, nieuwe private dienstverleners of een collectief initiatief van senioren in een buurt/wijk? 

8. Welke rol kan de politiek en gemeentelijke overheid gaan spelen (bijvoorbeeld met budgetverstrekking 

vanuit AWBZ en WMO) 

9. Welke kansen of mogelijkheden ziet u voor ondersteunende technologie in de ouderenzorg? 

10. Wat ziet u als grootste obstakels of bedreigingen voor technologie In de ouderenzorg? 
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