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3. User generated content
4. Intelligente woningen en diensten

Opzet van de presentatie



Ontwikkeling van de techniek

• 1e generatie domotica (alarmering, zorgtelefonie, 
zusterroep, akoestische bewaking, eenvoudige bedieningen)

• 2e generatie domotica (videocommunicatie, telemedicine, 
huisautomatisering)

• 3e generatie domotica (ambiant living, lifstyle monitoring, 
pro-acteve actie)

Het BrabantConnect platform 
heeft alle generaties in zich.



Van alarmering tot pro-actieve actie

Focus van de techniek verschuift



Oorspronkelijk ontwikkelingsmodel



Huidig ontwikkelingsmodel



De Community
(niet alleen klant – organisatie maar ook klant –klant)



Aansluiten diverse dienstverleners op 1 platform

Hierdoor ontstaat een multi-dimensionaal platform

Informatie

Ondersteuningspro
gramma’s

Adviesloket

Producten 
Diensten

http://www.puntextra.nl/PaginaView.aspx?MenuId=Ledenaanbiedingen&LngId=1
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Persoonlijke functies

Community Diensten Persoonlijke diensten van 
dienstverleners



Voorbeelden van Diensten
in de woonomgeving

Eigen PC, Touch PC, Thuispost of TV

http://www.lucienonline.nl/verhuur/Images/computer.jpg


Service en comfort Veiligheid Communicatie Informatie Entertainment Zorg overige diensten
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(*) Bemiddeling bij diensten zoals: kapper aan huis, pedicure aan huis, boodschappenservice, computerhulp, grote schoonmaak, hand‐ en 
spandiensten, hondenuitlaatservice, juridisch advies, klussendienst, tuinonderhoud, was‐ en strijkservice, woonpluspakket, etc

Diensten



Videocommunicatie (Beeldbellen)
(verruim je wereld en blijf in contact)

Videocommunicatie met 
diverse dienstverleners, met 
hulpverleners, met familie en 

met vrienden levert een 
meerwaarde.



Venster op de wereld
(blijf in contact met je omgeving)



Kerk TV
(Blijf in contact met je community)



Mijn gezondheid
(Manage je eigen gezondheid  met anderen in je community)



Meten verzenden weten

Combinatie van domotica, metingen en beeldcommunicatie
Na het invoeren van de metingen analyseert het systeem individueel per cliënt automatisch 
de metingen en bepaald of er beeldcommunicatie met de zorgverlening dient plaats te 
vinden. Indien nodig wordt de zorgverlener gealarmeerd.

Diabetespas (telemedicine)
(registreer je eigen gevens)



THUIS

GEEFT ANTWOORDEN OP  
MEERKEUZEVRAGEN EN 
VOERT WAARDEN IN.

Zelfzorg programma’s
(Zelf managen van chronische aandoeningen) 

Variant 1  
zelfstandig
De 
zelfzorgprogramma’s 
zijn gebaseerd op het 
principe van 
informerend 
interviewen. Dit 
betekent dat de cliënt 
niet alleen informatie 
vastlegt over zijn 
toestand maar tevens 
geïnformeerd wordt 
over hoe om te gaan 
met zijn aandoening. 
Deze methode kan 
leiden tot positieve 
gedragsverandering 
bij de cliënt.



THUISZORGPROFESSIONAL

INFORMEERT ALS DAAR 
AANLEIDING VOOR IS. 

NEEMT INDIEN 
NODIG CONTACT 
OP.

GEEFT ANTWOORDEN OP  
MEERKEUZEVRAGEN EN 
VOERT WAARDEN IN.

Variant 2  onder begeleiding
In deze variant  legt de cliënt informatie vastlegt over zijn toestand  en wordt 
hij geïnformeerd over zijn aandoening. Als de waarden die de cliënt invoert 
significant afwijken van zijn profiel krijgt de zorgverlener hier bericht van en 
kan hij via het VieDome platform  contact opnemen met de cliënt. Ook 
alarmering via de zorgcentrale is mogelijk

Zelfzorg programma’s
(Samen met je zorgverlener managen van chronische aandoeningen) 



Mantelzorg ondersteuning
(samen zorgen voor elkaar)

Door slimme 
koppelingen en 
integratie met andere 
dienstenleveranciers 
worden functionaliteiten 
aan het VieDome 
platform toegevoegd.



Mantelzorg ondersteuning
(samen zorgen voor elkaar)

Door verschillende 
rollen te definiëren 
kunnen mensen in een 
community de 
mantelzorg voor 
iemand organiseren

Community
Mantelzorg 
coördinator

OMA
Mantelzorg 
ontvanger

Mantelzorg  
verleners

Mantelzorg  
verleners



User generated content
(Houd elkaar op de hoogte)



Mantelzorgwoning Eindhoven
(samen maar toch zo veel mogelijk zelfstandig)

Tijdelijke woning 
voor mantelzorg.

Eerste woning 
operationeel sinds

mei 2008



Ambient Assisted Living
( je woning let op jou)

Monitoren van activiteiten in de woning
Door middel van eenvoudig in een woning aan te brengen netwerk van sensoren  worden de activiteiten van 
de bewoner geregistreerd en geanalyseerd. Op basis van de analyse volgen vooraf ingestelde acties.



Ambient Assisted Living
(Je familie let op jou)

Weergeven via 
internet aan de 
mantelzorger

De mantelzorger kan  
een bericht krijgen als 
er iets niet pluis is en 
hij kan via internet 
overzichten van de 
activiteiten 
raadplegen.
Ook de zorgverleners 
kunnen indien 
gewenst meekijken.



Ambient Assisted Living
(techniek ondersteunt je welzijn en gezondheid)

Het systeem voert op basis van de analyse van 
sensorgegevens  acties uit.

Op basis van sensoren kan het systeem analyseren hoe 
goed een cliënt  geslapen heeft.  Heeft de cliënt slecht 
geslapen dan kan de volgende  avond voor de 
gebruikelijke tijd dat een bewoner gaat slapen een 
ontspanningsoefening aangeboden worden.
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