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inhoud
• Introductie: Dichterbij en Focus Cura
• Waarom techniek in ouderen –en
gehandicaptenzorg
• Dichterbij: zorgcentrale en zorg dichtbij!
• ZZG: zorg waarmee je thuis kunt komen!
• Conclusie: ‘Op MAAT’! (voorbeeld Hagert)

Dichterbij
•

Werkgebied: driehoek Den Bosch – Nijmegen – Venlo

•

Circa 4500 cliënten

•

Ci
Circa
4500 werknemers
k

•

Begroting: 160 mio euro

•

Raad van bestuur; 7 regionale - en 2 functionele eenheden

•

5 stafbureaus

Focus Cura en ZZG-domotica
•

Missie: overbruggen kloof tussen Zorg & Technologie

•
•

Focus Cura Zorginnovatie: advies en projectmanagement
Focus Cura Installatietechniek: installatie en instructie

•

Kernpunten:
• Vertaling gebruikersbehoefte naar techniek
• Voorlichting, instructie en begeleiding gebruikers
• Realisatie van structurele financiering voor innovaties
• Onderzoek naar effecten van technologie (RvA)

•

ZZG-Programma ‘Zorg waarmee je thuis kunt komen!’

2

16-6-2007

Waarom techniek
in ouderen- en
gehandicaptenzorg

Behoeften...
“Ik wil graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis
blijven wonen, maar dan wel op een veilige
manier!”
Bron:
Projectevaluatie Focus Cura:
Domotica Demonstratiewoning
Juni 2005

-8-

De zorgkloof...
“Bij ongewijzigd beleid in de gezondheidszorg
zou straks zo’n 20% van de beroepsbevolking in
de zorg moeten werken!” (nu 13%)

Bron:
J.F. Hoogervorst
Maart 2004

-9-
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Doelmatigheid...
“Met behulp van domotica en uitluisteren kunnen
bewoners zelfstandiger blijven wonen én worden
wij direct gewaarschuwd als er iets aan de hand
is, dat scheelt in personele bezetting terwijl het
de kwaliteit van leven voor bewoners verhoogd!”

Bron:
Beleidsmedewerker, Discussiebijeenkomst
Kleinschalig Wonen, juni 2005
- 10 -

Onderscheid...
“Groei van de vraag om zorg en differentiatie in
het aanbod bepalen de agenda van de
toekomst.”
Bron:
Noten, H.C.P. (Actiz) en Rompa M.E. (Actiz),
brief betreft ‘regeerakkoord’ gericht aan de
minister van VWS, de minister van Jeugd en
Gezin en de staatssecretaris van VWS, 23
februari 2007
- 11 -

Zorgcentrale
en
zorg dichtbij!
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Situatie 2004
•

Deels sterk verouderde techniek

•

Deconcentratiebeleid Dichterbij

•

Efficiency en effectiviteit kan beter

•

Flexibiliteit kwalitatief hoger (snelheid van service)

•

Toenemende zorgvraag cliënt (vergrijzing!)

•

Betrouwbaarheid / beschikbaarheid van huidige systemen

•

Veiligheid en beveiliging voorop voor cliënt en medewerker

•

Bewakingsfunctie als dienst Dichterbij voor derden in de toekomst

(1 centrale meld en regelkamer)

Programma van Eisen
VAN
• 3 verschillende systemen
• 3 verschillende infrastructuren
• 3 uitluisterposten
NAAR
• 1 systeem (standaardisatie, zelfcontrolerend)
• 1 basis infrastructuur (Epacity, VoIP)
• 1 centrale meld- en regelkamer
Waarbij gewaarborgd
• Een hoge beschikbaarheid systeem(99,9 %)
• (Brand) Veiligheid cliënten en medewerkers
• Toekomstvastheid (zorgvraag wijzigingen)
• Bewezen betrouwbaar concept in de markt
• Doelmatige en snelle service

Uitgangspunten
•

Centrale meld- en regelkamer (zorgcentrale)

•

Huidige situatie koppelen met zorgcentrale
–

•

Bestaande (akoestische) bewaking en signalering Nacht

Standaard Dichterbij woning

•

Uitbreidingen zorgarrangement Dichterbij woning

•

Inrichten pilot

•

Koppeling met Cura en BHV oproepsysteem mogelijk

•

Integratie met derden mogelijk

•

Beheer en onderhoud Systeem
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Standaard Dichterbij woning..

OPROEP

BMC - certificeerbaar
Luister / spraak / oproep

Noodvoeding
+ MXIP +
Intelligentie

Veiligheidsslot
Beveiligd netwerk

Deurintercom
doorschakelbaar

Deurcontacten

Telefoon

Cluster van woningen

• Iedere woning eigen
standaard
• Samen 1 Oneverbinding
Waardoor
• Flexibiliteit
gewaarborgd
• Lagere investering
• Geen variabele
kosten

One

Enkele vraagafhankelijke
uitbreidingen…..
Trekschakelaar

+

Rondkoord
MIVA

Halszender

Bewegingsmelder

Video observatie
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Resultaten
• 1 centrale meld- en regelkamer (zorgcentrale);
• Nieuwe woningen Dichterbij/klant voorzien van een
werkend systeem in lijn met de zorgvraag van de cliënt;
• Heldere procedures geïmplementeerd voor het
contracteren van uitbreidingen op technische
zorgarrangementen;
• Werkprocessen gestandaardiseerd, geïmplementeerd en
ingebed in bouwprocedures, ICT procedures etc.;

Werkproces t.b.v. nieuwe woonzorglocaties Dichterbij ( max. 6 woningen gelijktijdig)
Bureau
Huisvesting (BH)
Dichterbij

1
24 wkn

3

4
16 wkn

5
12 wkn

Bureau Planning
& Bouw
start op

Bouwmanagement
Bureau (BMB)

Informatisering &
Communicatie
Technologie (ICT)
Dichterbij

Zorgcentrale (ZC)
Dichterbij

2
Beoordelen tekening
Door PMP
Toetsing
Brandcertificering
door PBV

Intake t.b.v.
Technisch Zorgarrangement

6 Advisering
Uitwerken
definitieve
Tekeningen (zie 2)

8
Technisch
Zorgarrangement(TZ)
uitwerken
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11

12

9
Aanneemovereenkomst (AO)
in 3-voud

Getekende
Mextal Offerte (MO)
in 3-voud +
opleverdatum

10 Toetsen MO

Autorisatie door
Tekenbevoegde
Bureau Huisvesting

1 getekend exemplaar
MO + AO in
project archief
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Bureau Vastgoed
(BVG)
Aanvraag
Telefoonnummer(s)

15

Bewaken
Voortgang

10 wkn

Mextal

Integrale tekening
met ruimtenrs +
locatiegegevens +
voorzieningen a.h.v.
standaard bestek

1 kopie getekend
exemplaar
MO + AO

1 getekend exemplaar
MO + AO

1 getekend exemplaar
MO + AO

14 Aanvraag
ONE +
Hardware data
16

ONE
oplevering

17 Bewaken
Planningen
18 Oplevering
Conform
Bestekken

3 wkn

Opleverrapport

1 wk
22
Afhandeling,
Nazorg en
Evaluatie

0 wkn

19 Intake t.b.v.
Bewakingsfuncties
Clienten

Invoer gegevens
20 cliënten in
Mextal Systeem
21 Bewijs van
Installatie +
Gebruiker acceptatie

23
3 mnd

Einde

Resultaatverplichtingen
• Huisvesting Dichterbij
Eindresultaat; woning cf bestek / afspraken, SLA

• ICT Dichterbij
KPN One tijdig beschikbaarheid

• Dichterbij
Di ht bij / Kl
Klantt
Tijdige input cliëntgegevens + zorgarrangement

• Zorgcentrale Dichterbij
Borgen tijdige en correcte invoer cliëntgegevens

• Mextal
Tijdig bedrijfsvaardig opleveren c.f. zorgarrangement
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Werkgebied
Zorgcentrale
2007

Zorg waarmee je thuis
kunt komen!

Domotica; principe is niet nieuw...

20:30u: buurvrouw is in orde!

Dagelijks 9:00 – 20:00u
20:30u: er is iets aan de hand...
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…mogelijkheden veranderen…
•

Domotica t.b.v. zelfstandig thuiswonen (DP A)
y
y
y

•

Veiligheid en zelfstandigheid vergroten
Communicatiemogelijkheden vergroten
Efficiëntie in het proces (kostenbesparend)

Domotica t.b.v. kleinschalige PG-units (DP B)
y
y
y

•

Personeel extra ogen en oren geven (kostenbesparend)
Gevaarlijke situaties voorkomen
Bewoners meer vrijheid kunnen geven

Domotica t.b.v. telebegeleiding van chronisch zieken (DP C)
y
y
y

“Draaideurpatiënten” beter begeleiden (kostenbesparend)
Ketenzorg en preventief ingrijpen
Telemonitoring (meten) en Zelfmanagement (weten)

Behoefte onderzoek
(onderzoek Universiteit Twente en Focus Cura, n = 100)

y

Ouderen niet één noemer: verschillende groepen adhv
leefstijl , hulpvragen, ses etc

y

Men gebruikt nieuwe technologie bijna dagelijks als…
gebruiksgemak
g
en directe toegevoegde
g
g waarde
voorwaarde g

y

Men is in mindere mate bereid de woning later te laten aanpassen

y

Men is bang afhankelijk te worden; kosten vooraf zichtbaar

y

Men vindt de mening van familie en verzorgenden cruciaal!

y

Houdt de keten ‘lean and mean’ (geen ‘geknoop’/begrijpen)

Het gaat om dienstverlening!
(4 B’s)
y Naar Behoefte inzetbaar (vraaggericht)
y Betaalbaar (bv. financieringsvormen en tarief p. mnd)
y 24x7 Bereikbaarheid (zorgcentrale en prof. achterwacht)
y Beheersbaar (installatie, instructie, storingsdienst)
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Technologie: de eisen
y Betrouwbaar (standaarden,PkVW, etc)
y Flexibel (groeimodel)
y Eenvoudig te bedienen (intuïtief)
y Onzichtbaar (geen technologiehuis)
y Open en Koppelbaar (Internet, geen lock-inn)

Basisinfrastructuur
• Randvoorwaarden aanbrengen, zoals:
–
–
–
–

Patchkast en bekabeling
Meterkast
Wand- en centraalcontactdozen
etc.

• Technologie later aanschaffen via keuzepakketten:
–
–
–
–
–

Basis
Woonveiligheid
Woongemak
Woonomgeving
Telemedicine

Zorg Basis
• Startpunt
–
–
–
–

Alarmering met direct contact meldcentrale-ZZG
Zorgverleners binnen 30 minuten aanwezig
Ontgrendeling voordeur via chipsleutelsysteem
Uitbreiding valdetectie, bewegingsmelding,
ruisonderdrukker, video-observatie, lichtscenario’s )

en ook...
– Thuiszorgservice
– Zorgconsultent
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Woonveiligheid
• Opties Woonveiligheid
– Inbraakbeveiliging, melding via meldkamer ZZG
– Rookalarm, melding via meldkamer ZZG
– Nachtoriëntatie-route,
Nachtoriëntatie route ‘s
s nachts gedimde lichten
– VideoVoorDeur, zien wie er voor deur staat

Woongemak
• Opties woongemak
– “Ik kom thuis / Ik ga weg”- stand van de woning
– Draadloze bediening van elektrische apparatuur
– Flexibel in te delen scenario’s (thuiskomen, nacht,
sfeer, weggaan, vakantie etc)

Woonomgeving
• Opties servicekanaal
– Screen-to-Screen (contact zorg, buurt, familie)
– Persoonlijk zorgkanaal
– Informatie opvragen over de wijk/buurt
– Ontspanning (winkelen, spelletjes, seniorweb)
– Via pc, touchscreen of tv

NB. Content- en concept-ontwikkeling
van 5 zorginstellingen. Partijen kunnen aansluiten
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Telemedicine
• Opties Telemedicine
–
–
–
–
–

Begeleiding op afstand van chronisch zieken
Mogelijkheden voor COPD, Diabetes, Hartfalen
St t van projecten
Start
j t mett CWZ en ULCD
Thuismonitoring (meten)+ zelfmanagement (weten)
Via eigen telefoon of speciale internetsite

Ervaringen en financiering
y

Deelnemers vinden domotica ‘leuk’ als zij er zelf direct voordeel
bij hebben, anders wordt het een last (Æ groeimodel)

y

Deelnemers vinden de technologie ‘handig ‘ als zij dit voordeel voor
zichzelf begrijpen en regelmatig ervaren (Æ begrijpbaar maken)

y

Deelnemers kiezen tussen ‘kopje koffie en domotica’ (Æ niet duur)

y

Technologie draagt direct bij aan veiligheid én veiligheidsgevoel (82%)

y

Financiering mogelijk maar:
y
y
y

Samenwerking met partners essentieel (wonen, zorg en welzijn)
Tarieven nog niet beschikbaar dus ‘kosten techniek’ laag houden (techniek is middel)
Betrouwbaarheid en kwaliteit voor ‘Nieuwigheid’

Conclusie OP MAAT!
Voorbeeld in De Hagert
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Samenwerking Dichterbij - Hagert
• Zorgcentrale is spil:
–
–
–
–
–
–

Acceptatie van meldingen
meldpunt van storingen (klasse 1,2,3) voor gebruikers
meldt storingen aan Mextal
meldpunt voor wensen gebruikers
vertaalt wensen naar technische oplossing
verzorgt intake/mutatie’s gebruikers

• Hagert valt onder onderhoudscontract Dichterbij met
Mextal
• Bureau huisvesting adviseert ism Mextal

Vrijheid staat centraal
• PG-problematiek en Kleinschalig wonen voor
gehandicapten vanuit technisch oogpunt zowel
verschillend als overeenkomstig: van elkaar leren
• Bewegingsvrijheid voor bewoners staat centraal
• Dwaalsignalering (ook op het erf)
• Ogen en oren van personeel worden ondersteund door
techniek; beide zijn cruciaal!
• Optimaal samengaan van toepassingen voor ouderenen gehandicaptenzorg

Vragen en discussie…

Zorgcentrale Dichterbij
Dhr. Rob van den Eijnde
r.vandeneijnde@dichterbij.nl

Focus Cura / ZZG domotica
ir Daan A.J. Dohmen
d.dohmen@focuscura.nl

En ons doel is en blijft…
De beste zorg voor iedere cliënt!
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