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KNX innovatie
Nieuwe generatie ABB i-bus® KNX sensoren

Kan KNX gebouwsysteemtechniek nog beter?
Jazeker! ABB heeft tips en suggesties van gebruikers wereldwijd ter harte genomen
en het design én de functionaliteit van de meeste ABB i-bus ® KNX sensoren verder
verbeterd. De nieuwe sensoren, ofwel bedieningselementen, zijn nog slimmer geworden.
Dit betekent meer eenvoud en gemak voor gebruikers, installateurs en groothandels.
Voor meer informatie neem contact met ons op via onderstaande gegevens of kijk op
www.abb.nl/connect

ABB b.v.
Installatiemateriaal
Frankeneng 15
6716 AA Ede
Tel.: 0318 66 92 25, Fax: 0318 63 17 18
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wij bieden zorg
met een handig
touchscreen
Bij nieuwe trends lopen wij graag
voorop. Sterker nog: wij zorgen voor
een extra impuls door de ontwikkeling
van een nieuwe ANC applicatie op een
panel pc: de ANC Touch. Speciaal
ontwikkeld als zorgcommunicatiesysteem voor kleinschalige woonvoorzieningen waarbij bediengemak
en overzichtelijkheid voorop staat.

ANC Touch
zorgcommunicatiesysteem
met touchscreen

De Heer Medicom
Mens | Zorg | Veiligheid
t +31 (0)46 489 25 50
e info@deheermedicom.nl
i www.deheermedicom.nl
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Sinds 1 februari werk ik met plezier als projectleider bij Stichting Smart Homes. Het

Smart Homes Magazine

team is kundig, creatief, hardwerkend en zeer
prettig om mee samen te werken. Voordat ik

derde jaargang, nummer 2

hier aan de slag ging, heb ik cognitieve ergo-

Smart Homes Magazine is het vakmagazine voor
Domotica & Slim Wonen.

nomie gestudeerd en ben gepromoveerd aan

Uitgever
Stichting Smart Homes
Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen
Duizelseweg 4A
5521 AC Eersel
telefoon +31(0)497-514 984
info@smarthomesmagazine.nl
www.smarthomesmagazine.nl

de Technische Universiteit Eindhoven op het
onderwerp stress bij senioren tijdens computergebruik. Hierna heb ik als postdoc onderzoeker gewerkt voor het Game
Experience Lab met een specifieke focus op ‘senior gamers’. Senioren zijn
een gebruikersgroep die extra aandacht verdienen binnen technologie
ontwikkeling – ofwel geron-technologie. Hier wil ik mij in de komende
jaren ook graag voor blijven inzetten.

Verschijningsfrequentie 5x per jaar

Kennis uit de geron-technologie is goed toe te passen binnen de domo-

Hoofdredacteur
Theo Wubbolts
telefoon +31(0)6-2244 3587
redactie@smarthomesmagazine.nl

tica. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat senioren bereidwillig zijn
om tijd en energie te steken in nieuwe technologieën mits de voordelen
en het nut duidelijk zijn. Door met senioren te praten, maar vooral door te
luisteren naar hun ervaringen en wensen, komt naar voren wat voor hen

Redactie
Lonneke Lepelaars, Yvonne van der Ven en
Theo Wubbolts
met bijdragen van Ad van Berlo en Rob van Mil
Advertentie acquisitie
Timo van Leent
telefoon +31(0)497-514 984
sales@smarthomesmagazine.nl

bruikbare technologieën zijn. Noodzakelijk is wel dat de technologie toegankelijk is en heel belangrijk: doet wat ze moet doen. Verder moet het
prettig zijn om er mee te interageren en er mag zeker aandacht besteed
worden aan een esthetisch en duurzaam ontwerp, in het bijzonder omdat
het een deel zal uitmaken van het dagelijkse leven.
Het blijft noodzakelijk dat de gebruiker controle kan hebben over techniek en dat er een alternatief wordt geboden mocht het falen. Technolo-

Leveringsvoorwaarden
Overeenkomstig regelen advertentiewezen

gie dat de verlichting automatisch aandoet bij beweging en uitdoet als

Vormgeving
Harry Gijsbers BNO, Hilversum

actieve en mobiele mens. Een persoon die graag stilletjes zijn krant leest,

© Copyright 2011
Het auteursrecht op de redactionele inhoud van dit
vakmagazine wordt voorbehouden.
Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het blad
of gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonder
schriftelijke toestemming van de directie is verboden.
Alhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterste
zorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie niet
aansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade die
daarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn.

aan verlichting welke zelf aan en uit gezet kan worden. Ik verwacht dan

er geen beweging wordt gedetecteerd, doet wat ze moet doen voor de
heeft hier minder profijt van en zou wel eens behoefte kunnen hebben
ook dat in de komende jaren personalisatie een nog relevantere rol zal
spelen binnen het ontwerp en gebruik van domotica.
Henk Herman Nap

© Foto cover: Lutron
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KOMPAÏ HOUDT EEN OOGJE IN HET ZEIL
SAMENWERKING TUSSEN EEN SLIMME WOONOMGEVING EN ROBOT OM OUDEREN TE ONDERSTEUNEN IN HUN DAGELIJKSE LEVEN MET EEN FOCUS OP GEZONDHEID EN VOEDING.

MOBISERV is een Europees onderzoeksproject
waarin 9 organisaties uit 7 verschillende landen
samenwerken, waaronder Stichting Smart Homes
en Ananz wonen-welzijn-zorg in Nederland. Het
consortium bestaat uit een multidisciplinair team
met brede expertise van mens-machine interactie, gerontologie, elektrotechnologie, robotica en
informatie- en communicatietechnologie.
Herjan van den Heuvel, onderzoeker bij Smart
Homes: “Doel van het project is de ontwikkeling
van nieuwe technologieën die op een intelligente
en gemakkelijke manier het zelfstandig wonen
van ouderen zo lang mogelijk te ondersteunen.”
Bijzonder hierbij is dat de behoefte en acceptatie
van de gebruikers leidend is voor de ontwikkeling van de techniek en niet andersom. Vivian
Vergouwen van Ananz: “Technologiebedrijven
hebben heel veel kennis en bieden (technische)
oplossingen. De verbinding met de zorg en de
vaak maatwerk oplossingen die genomen moeten worden, kosten veel tijd, energie en geld. Producten in het bedrijfsleven op de markt brengen,
is eenvoudiger dan binnen de gezondheidszorg.
MOBISERV brengt ontwikkelaars, technici, kennismedewerkers en zorgbedrijven bij elkaar en
er wordt vanuit uiteenlopende perspectieven
samengewerkt. Dus niet alleen vanuit aanbod
kant, maar ook vanuit de vraagkant. Het feit dat
het om een Europees project gaat, maakt dat je
ook beter zicht hebt op ontwikkelingen, o.a. in
de zorg, binnen de verschillende landen.”
SHM: Wat zijn de verwachtingen voor de komende
jaren Mobiserv?
Vivian Vergouwen: “Het project heeft als doel om
een platform te ontwikkelen waaruit zorgtechnologie aangeboden kan worden. Door middel
van de slimme omgeving en de robot ben je in
staat om een interactie tussen mens en ‘machine’
te creëren, die daarnaast ook mobiel in te zetten
is in de woning.”
Herjan van den Heuvel: “Binnen MOBISERV
worden concepten en prototypes ontwikkeld
van een interactieve en zelflerende robot, kleding van intelligent textiel om vitale gegevens
te meten en een slimme domotica-omgeving.
Deze combinatie biedt allerlei mogelijkheden
zoals de ondersteuning van voedingspatronen
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ter voorkoming van ondervoeding, het monitoren van de gezondheid en veiligheid, alsook
het promoten van fysieke activiteit en sociale
contacten. Eindgebruikers en hun verzorgers
zullen gedurende het project een aantal keer
hun licht laten schijnen over de ontwikkelde
oplossingen.”
SHM: Hoe is die samenwerking met de partijen in
de verschillende landen? Zijn er bijvoorbeeld cultuurverschillen met betrekking tot de acceptatie
van robots?
Vivian Vergouwen: “Je ziet inderdaad cultuurverschillen, niet alleen in de wijze waarop en waar
zorg geleverd wordt, maar ook in de financiering.
De Noord-Europese landen beschikken over instellingen waar ouderen verblijven, terwijl in
veel Zuid-Europese landen de ouderen nog thuis
wonen bij familie en kinderen. Ook merk je dat
zorgtechnologie in de Noord-Europese landen
al wat meer gemeengoed is, terwijl dat in het
zuiden wat minder is. Ook de rol van de overheid
verschilt heel sterk, waardoor faciliteiten voor
ouderen anders ingericht worden.”
Door de betrokkenheid van een grote groep
eindgebruikers en verzorgers met nadrukkelijke
focus op de acceptatie en interactie maakt dit
project een veelbelovende stap in de richting
van zelfstandig blijven wonen en actief ouder
worden. Herjan van den Heuvel: “De eerste eindgebruikers hebben begin dit jaar in de Slimste
Woning van Nederland kennisgemaakt met de
robot Kompaï en hun ervaringen met ons gedeeld.” Een participant laat ons weten: “Het geeft
me een goed en veilig gevoel dat de robot een
oogje in het zeil houdt.” Een andere enthousiaste
deelnemer denkt met ons mee en zegt: “Het zou
mooi zijn als je gewoon kunt zeggen, ‘Kom eens
even hier’ als je in de keuken bent. Kan ik hem
ook vragen de gordijnen in de woonkamer voor
me te openen?”
Herjan van den Heuvel vervolgt: “Het is enorm
leerzaam om te horen en zien hoe mensen reageren op de robot en op de nieuwe functionaliteiten
in de Slimste Woning. Alleen door eindgebruikers
en mensen die dicht om hen heen staan intensief
te betrekken in het ontwerp kunnen we waardevolle oplossingen ontwikkelen.”

Vivian Vergouwen: “Zorgtechnologie heeft de
toekomst en kan onze medewerkers ondersteunen. Het kan absoluut een toegevoegde
waarde hebben. Vanuit Ananz is de visie wel dat
technologie ondersteunend moet zijn aan de
zorgprocessen en het werk van het personeel,
veiligheid van de cliënt en het vergroten van de
vrijheid van de cliënt. Daar ligt wat ons betreft
de focus op. Een ICT-oplossing vervangt nooit
het personeel maar kan wel ondersteunend zijn
aan de zorgprocessen.”
MOBISERV wordt deels gefinancierd door de
Europese Commissie. Het project is gestart in
december 2009 en duurt 3 jaar.
Voor meer informatie:
www.smart-homes.nl of www.mobiserv.eu

ANANZ
ot Ananz behoren de woonzorgcentra Akert,
Berkenheuvel en Josephinehof in Geldrop
en woonzorgcentrum Nicasius in Heeze.
Ananz levert een breed pakket aan verpleeg-, verzorgingshuis- en thuiszorg. Het
brede verzorgingsgebied van Ananz bestaat
primair uit de gemeenten Geldrop-Mierlo,
Heeze-Leende, Eindhoven Zuid, Asten, Nuenen, Someren en Cranendonk en is verdeeld
in drie zorgzones.
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AMBIENT ASSISTED LIVING
EÉN VAN DE SESSIES TIJDENS HET CONGRES HEEFT ALS THEMA AMBIENT ASSISTED LIVING.
HIER EEN INTERVIEW MET VOORZITTER VAN DEZE SESSIE GEJA LANGERVELD – ZON MW

Wie is Geja Langerveld?
GL is sinds 2001 werkzaam bij ZonMw als programmasecretaris. Eerst op het gebied van Consumenteninformatie & transparantie over kwaliteit
van zorginstellingen. Sinds 2007 programmemanager in Nederland voor het Ambient Assisted
Living Joint Programme (AALJP).
Wat doet ZonMW?
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie door projecten op dit terrein te
financieren. Daarnaast stimuleert ZonMw het
gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee
de zorg en gezondheid te verbeteren.
Wat is AAL?
Het AAL JP is een samenwerkingsprogramma
23 Europese landen (eigenlijk 22 + Israël) en de
Europese Commissie. Doel van het programma
is met behulp van ICT en slimme technologie,
oplossingen te ontwikkelen om de gevolgen
van de vergrijzing in Europa het hoofd te bieden.
Belangrijkste doelstelling is het verbeteren van
de kwaliteit van leven van ouderen – op allerlei
levensdomeinen en hen, en hun netwerk – te
ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk onafhankelijk en zelfstandig kunnen wonen en leven
zoals ze dat zelf graag willen. We doen dit door
kennis en geld van 23 landen te bundelen en
het bedrijfsleven in Europa te stimuleren om nu
te gaan investeren in producten, diensten en
systemen die tegemoet komen aan de wensen en
behoeften van ouderen. De komende decennia
wordt dit een enorme groeimarkt.
AAL stimuleert dat projecten een zgn. ‘user driven
approach’ hanteren. In consortia van bedrijven,
vooral MKB, gebruikers- en onderzoeksorganisaties wordt onderzoek gedaan en samengewerkt
met ouderen en andere gebruikers(organisaties).
Op basis van wensen en behoeften van gebruikers worden oplossingen ontwikkeld; dit kan
door bestaande ICT toepassingen uit te breiden
of aan te passen, interfaces gebruiksvriendelijker

maken, afzonderlijke toepassingen te integreren
in een systeem (bijvoorbeeld bewaking, detectie
en dagelijkse ondersteuning van mensen met dementie), nieuwe diensten te ontwikkelen en toe
te voegen etc. In de loop van het traject worden
de oplossingen vaak meerdere keren getest en
verbeterd om optimaal aan de eisen van oudere
gebruikers te voldoen. De bedoeling is dat de
AAL-oplossingen binnen max. 2-3 jaar na afloop
op de markt beschikbaar komen, dus als ze niet
bruikbaar of aantrekkelijk gevonden worden, is
er weinig kans dat het wordt aangeschaft. Een
realistisch businessplan is ook een van de opbrengsten van een project.
Inmiddels zijn er 3 calls for proposals geweest,
er lopen nu ruim 50 projecten (call 1 en 2) waarvan 13 met NL partners. Projecten uit de 3e call
(ca. 30, waarvan 6 met NL partners) starten de
komende maanden.
* Thema call 1: preventie en management
van chronische aandoeningen 23 projecten, waarvan 5 met NL partners)
* Thema call 2: bevorderen van sociale interactie ca. 30 projecten waarvan 8 met
NL partners
* Thema call 3: bevorderen onafhankelijkheid en deelname aan de ‘self-serve society’ ca. 30 projecten waarvan 6 met NL
partners (starten komende maanden)
* Thema call 4 (net opengesteld, deadline
30 juni 2011) bevorderen van mobiliteit.
Wat is uw visie op domotica/AAL?
Ik ben er van overtuigd dat domotica en AALoplossingen, maar ook bijvoorbeeld eHealth,
een enorm grote bijdrage kunnen leveren aan de
kwaliteit van leven, de autonomie van (oudere)
mensen, de sociale contacten en een leuke, interessante en zinvolle (vrije)tijdsbesteding. Het kan
het leven op een aantal punten heel wat makkelijker maken. Verder verwacht ik dat taakverlichting
en arbeidsbesparing voor de professionele zorg
en ondersteuning zeker gerealiseerd kunnen

worden, deels omdat ouderen en hun sociale netwerk veel meer zelf gaan doen en regelen, deels
omdat veel zaken efficiënter gedaan kunnen worden. Het zal grote veranderingen meebrengen
voor alle betrokkenen, dat is wennen en het is
belangrijk om goed in de gaten te houden wat
verbeteringen zijn en wat verslechtert. En voor
wie? Bij toepassing van steeds geavanceerdere
ICT zoals telemonitoring, bewaking op afstand,
alarmering, videocommunicatie etc. is het belangrijk om aandacht te besteden aan privacy,
gegevensbescherming, waardigheid van ouderen, maar ook bijvoorbeeld het effect dat zulke
nieuwe technologische mogelijkheden hebben
op onderlinge relaties en verantwoordelijkheden.
Wat te doen als een dementerende moeder, die
dankzij de beschikbare technologie niet naar
een verpleeghuis hoeft, 40 keer per dag via die
handige videoverbinding contact opneemt met
haar dochter, die daar vervolgens hoorndol van
wordt? In zo’n situatie zullen ook de belangen
en behoeften van mantelzorgers meegenomen
moeten worden in de ontwikkeling.
Of technologie uiteindelijk ook tot kostenbesparingen leidt, zal nog moeten worden aangetoond,
maar er zullen ongetwijfeld verschuivingen
plaatsvinden.

SMART HOMES MAGAZINE -mei 2011

7

HB6GIõ=DB:HõB6<6O>C:
69õK6Cõ7:GAD

CONGRES
DOMOTICA EN E-HEALTH
DOMOTICA VOOR KLEINSCHALIG WONEN MET DEMENTIE –
SLIMME ZORG PROJECTEN NOORD-BRABANT – THUISGEVEN
PROJECTEN GELDERLAND – SERIOUS GAMING & SOCIAL
NETWORKING – AMBIENT ASSISTED LIVING IN NEDERLAND
DONDERDAG 23 JUNI, 10.00 – 17.00 UUR, EVOLUON TE EINDHOVEN
AANLEIDING CONGRES
Binnen Nederland, maar ook in internationaal
samenwerkingsverband, worden flinke stappen
gezet in de ontwikkeling van nieuwe technologie op het gebied van domotica en e-health.
Enerzijds is er de gestage ontwikkeling van traditionele woningautomatiseringstechnologie
en -producten, waarbij steeds meer zaken geintegreerd worden, anderzijds zijn er snel elkaar
opvolgende ontwikkelingen op het terrein van
consumentenelektronica en telecommunicatie.
Wat die integratie betreft zien we onder andere
de opkomst van systemen waarbij toepassingen voor de zorg en voor energiemanagement
gecombineerd worden. De consument ziet
vooral smartphones en touchscreens op de
markt komen. In de e-health zien we met name
zorg-op-afstand doorbreken, terwijl anderzijds
steeds meer initiatieven genomen worden om
regionaal dan wel gebiedsgewijs gegevens van

patiënten thuis te verzamelen en in databases
te koppelen.
Smart Homes, het nationaal kenniscentrum
voor domotica en slim wonen, organiseert dit
op zorgtoepassingen georiënteerde congres nu
voor de 8e maal. Vanaf 2003 is in Nederland de
derde week van juni steeds het ankerpunt om
weer eens diepgaand het gebied van domotica
voor zorg en welzijn in het licht te brengen. Ook
in 2011 is er weer een zeer gevarieerd programma
samengesteld, waarin naast belangrijke overzichtspresentaties vooral ervaringen uit de praktijk
aan bod komen.
INHOUD PRAKTIJKLEZINGEN TIJDENS CONGRES
Binnen Nederland blijkt op dit moment vooral
de provinciale aanpak heel succesvol. Zo hebben
o.a. de provincies Gelderland en Noord-Brabant
meerjaren programma’s opgezet. Hierin kregen

ActiZ
De inzet van technologie in de zorg kan de toekomstige uitdagingen
van een vergrijzende bevolking en een krappere arbeidsmarkt het
hoofd bieden. Anderzijds is technologie ook een middel om cliënten
langer in staat te stellen om de eigen regie te behouden.
ActiZ ondersteunt sinds 2005 het programma ‘Zorg op Afstand’, tot 2010
onderdeel van het Transitieprogramma Langdurende Zorg. Vanaf eind 2010
heeft ActiZ Zorg op Afstand opgenomen in haar reguliere takenpakket
onder de noemer zorg en technologie, waaronder ook andere technoloAad Koster,
gische toepassingen als domotica, robotica en het elektronisch cliënten
directeur ActiZ
dossier vallen. In breder verband werkt ActiZ samen met Nationaal ICT
Instituut in de Zorg (Nictiz), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), eHealthNu,
Uneto-VNI en LOC Zeggenschap in zorg aan projecten om technologie in de zorg te stimuleren.
Meer over de activiteiten van ActiZ op gebied van zorg en technologie programma
leest u op http://www.kcwz.nl/dossiers/zorg_en_technologie.
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verschillende projectpartners voor een gedeelte
subsidie voor projectvoorstellen rondom langer
zelfstandig thuis wonen en e-health. Maar niet
alleen het geld bleek essentieel: ook het van
elkaar leren en gezamenlijk de business case zoeken, waren belangrijke succesfactoren. Dankzij
de uitrol op grotere schaal kwamen problemen
van implementatie, integratie en onderhoud
boven water, die anders op laboratoriumschaal
onzichtbaar blijven. In Noord-Brabant verplichtte
de provincie de projectpartners bij de indiening
van de subsidieaanvragen goed na te denken

Angela Scholten,
clustermanager
Oost Gelre
De Lichtenvoorde

De Lichtenvoorde
De zelfstandigheid optimaal benutten is binnen De Lichtenvoorde een belangrijk speerpunt. Eind
2010 hebben wij daar al onze medewerkers voor uitgedaagd en een techniekdag
georganiseerd met als titel ‘Het beste idee
van De Lichtenvoorde’. Medewerkers hebben ons laten zien hoe creatief ze zijn en
hoeveel ideeën met toegevoegde waarde
er zijn. De ontwikkeling van het Digitale
Planbord en Agenda is daar een voorbeeld
van. Deze laatste ontwikkeling wordt samen
met de Nedap Groenlo, Saxion Hogeschool
en softwarebedrijf Auger opgepakt. De eerste resultaten zijn zeer positief.

