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Wat is 
domotica?

Domotica (ook wel huisautomatisering of smart 
homes genoemd)

De integratie van technologie en diensten, ten 
behoeve van een betere kwaliteit van wonen en
leven.[1]
Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie
van techniek en bediening in de woning, maar ook om 
de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

(bron: Wikipedia)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Domotica


Huis van de 
toekomst, of 
al dichtbij?

Het huis van de toekomst, Basalt Revalidatie

https://www.youtube.com/watch?v=0vGWby
UjZ-k

https://www.youtube.com/watch?v=0vGWbyUjZ-k


Voor 
wie?

Bron: https://www.service-studievereniging.nl/magazine/artikel/afstudeerder-tu-e-langer-zelfstandig-wonen-met-behulp-van-domotica/

https://www.service-studievereniging.nl/magazine/artikel/afstudeerder-tu-e-langer-zelfstandig-wonen-met-behulp-van-domotica/


Hoe werkt
domotica?

Cliënt/ Sensor

Controller

Actuator

Cliënt

Google home

Smart lampen



Voorbeelden van producten
• Particuliere leverancier/ adviseur

• https://donect.nl/zorg/
• Ikea

• IKEA Home smart system - IKEA
• Praxis, Gamma

• Domotica systemen & huisautomatisering - Praxis
• Somfy

• Somfy: Je partner voor Smart Home oplossingen!
• Ziggo

• Stembesturing met de Voice Afstandsbediening | Klantenservice | Ziggo
• Gira

• Schakelaars, wandcontactdozen & Smart Home techniek | Gira
• Action

• Search | Action.com

http://Tuhttps:/donect.nl/zorg/
https://www.ikea.com/nl/nl/product-guides/ikea-home-smart-system/
https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/elektra/domotica/f186/?gclid=EAIaIQobChMIyp_H--CN8wIViOh3Ch1JRgxKEAAYASAAEgKqUPD_BwE
https://www.somfy.nl/
https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/digitale-tv/stembesturing
https://www.gira.com/nl/nl/producten
https://www.action.com/nl-nl/search/?q=slimme+verlichting&gclid=EAIaIQobChMIg4uWmOSN8wIVSwKLCh0R4wYrEAAYASAAEgLE-fD_BwE




Wat inventariseren met de gebruiker?

Doel van domotica?

Welk afhankelijkheidsniveau betreft het?

Wat zijn de wensen / eisen t.a.v. domotica?

Wat zijn verwachtingen van de domotica?

Wat is het technisch inzicht van cliënt?

Welke hulpbronnen zijn er in de omgeving ?

Waar zitten mogelijke (veiligheids) risico's?

Hoe beproefd is het beoogde systeem?

In hoeverre is systeem voorbereid/uitbreidbaar bij progressie?

Hoe wordt de domotica gefinancierd?



Stellingen - Visie

Consumentendomotica is dé toekomst, dus moeten
ergotherapeuten deze inzetten bij ALS patiënten.



Stellingen - Kennis

Ik weet wat er op de markt te koop is en kan de voor-
en nadelen van consumentendomotica

benoemen , zodat mijn patiënt zelf kan kiezen of 
het meerwaarde heeft.



Stellingen

Consumentendomotica is veilig toe te passen bij de 
doelgroep ALS.



Casus
Man 70, alleenwonend tetraparese en wisselend spastisch,
bulbair goed, heeft wel interesse in consumentendomotica.
Is gewend te mailen en een smartphone te gebruiken.



Casus Iemand een casus in te brengen?



Domotica - áltijd een goed idee !?

https://youtu.be/nwPtcqcqz00

https://youtu.be/nwPtcqcqz00


Bronnen

Fliek, J. (2017) Langer zelfstanding wonen met behulp van domotica:
een onderzoek naar de afstemming tussen gebruikersbehoeften van 
zorgbehoevende ouderen en hun zorgverleners met domoticatoepassingen
Onderzoek naar dehttps://docplayer.nl/197286853-Eindhoven-university-of-
technology-master.html

Film huis van de toekomst Basalt lange versie: https://youtu.be/lvD7h_tfHfo

Innovatie en het Smartlab - Basalt - de kracht van revalidatie (basaltrevalidatie.nl)

Vilans Hulpmiddelenwijzer: Onafhankelijke informatie over hulpmiddelen - Vilans 
Hulpmiddelenwijzer

Toolkit: hoe zet je zorgtechnologie slim in? - De Haagse Hogeschool

Project Euphonia (research.google)

https://docplayer.nl/197286853-Eindhoven-university-of-technology-master.html
https://youtu.be/lvD7h_tfHfo
https://basaltrevalidatie.nl/onderzoek-innovatie/innovatie/
https://hulpmiddelenwijzer.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/nieuws/details/2021/06/23/toolkit-hoe-zet-je-zorgtechnologie-slim-in
https://sites.research.google/euphonia/about/

