
E-HEALTH EN 
THUISTECHNOLOGIE 

Zelfstandig, veilig en comfortabel wonen 



E-health en thuistechnologie 

Thuistechnologie of domotica 

◦ Aanpassingen in huis 

◦ Veiligheid en comfortabel 

E-health 

◦ Persoonlijke online hulpmiddelen 

◦ Vitaliteit en gezondheid  

Rotterdam eHealth Agenda:  

“Stimuleren van e-health en thuistechnologie” met als beoogd resultaat: Meer 

Rotterdammers hebben toegang tot e-health en thuistechnologie en maken daar 

daadwerkelijk gebruik van. 



Trap als 
hindernis ? 
◦ Easysteppers 

◦ Trapleuningverlenger 

 

◦ Automatische verlichting 

◦ Traplift 



Toilet 
metspoel / 
fohnfunctie 



Robot rollator LEA 
(Lean Empowering 
Assistent) 

◦ Persoonlijke zorg-assistent 

◦ Rollator met elektrisch aandrijving 

◦ Stimuleert de juiste houding bij het lopen 

◦ Detecteert obstakels en voorkomt vallen 

◦ Biedt op maat gemaakte fitnessoefeningen 

◦ Maakt contact door gebruik van beeldbellen 

◦ Partner bij puzzelen, krant lezen, geheugentraining 

◦ Herinnert aan dagelijkse activiteiten door agendafunctie 

◦ Kan ingezet worden voor leefstijlmonitoring 

 



Domotica 

Thuistechnologie/Huisautomatisering 

Domotica verbetert en vergemakkelijkt  

het wonen in je eigen huis. 

 

◦ Ondersteunende domotica 

◦ Toezichthoudende domotica 

◦ Communicatieve domotica 



Ondersteunende 
domotica 

◦ Deurbel met flitslicht. Als de bel gaat start 

ook een flitslicht (slechthorendheid) 

◦ Deurbel met camera. Bij aanbellen is er 

ook camerabeeld van degene die 

aanbelt. Uit te breiden met deuropener. 

◦ Sensor of afstandsbediening voor 

verlichting. 

◦ Sleutelkluis/ elektronisch slot. 

◦ Elektrische gordijnen. 



Toezichthoudende domotica 

Leefstijlmonitoring 

◦ Sensoren meten bewegingen in de 

woning. 

◦ Mantelzorgers en zorgverleners krijgen 

informatie over activiteit van 

alleenwonende mensen. 

◦ Verandering in leefpatroon kan een 

signaal zijn om contact te zoeken. 

 

Valalarm 



Communicatieve 
domotica 

Alarmering 

◦ Binnenshuis met een trekkoord of 
alarmknop in de vorm van een 

polsband of halszender. 

◦ Buitenshuis met GPS tracking (Global 
Positioning System)  

◦ Geofencing 



Preventieve E-health toepassingen 
◦ Stappentellers 

◦ Online oefeningen 

◦ Beeldcommunicatie 

◦ Pokémon GO! 

◦ Wandelroutes 

◦ Medicijnwekkers/dispensers 

◦ GGD Appstore 

 

 

https://rotterdamroutes.nl/ 



HEUP AIRBAG 



Hoe stimuleren we het gebruik van technologie? 

Als we terugkijken zijn we opeens een stuk minder bang voor 

techniek dan als we vooruit kijken. 



 
 
Langer thuis programma gemeente 
Rotterdam: 

https://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/langer-thuis/ 

 

https://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/langer-thuis-professional/ 

 

Rotterdam  keuzegids thuistechnologie: 
https://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/zorgdichtbij-zorg-nodig/Keuzegids-
Thuistechnologie.pdf 

 

BNA onderzoek 

https://www.langerthuisineigenhuis.com/
oplossingenperwoningtype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGD Appstore: 

https://ggdappstore.nl 

 

Coolblue: 

https://www.domoticaexpert.nl 

 

Thuisleefgids: 

https://thuisleefgids.nl 

 

Vilans 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl 

 

Lang zult u wonen 

https://www.langzultuwonen.nl 

 

Meer informatie? 
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Dank u wel! 

Jan Pons 

 
jan@rotterdamehealthagenda.nl 

 

 


