Ouderen staan afwachtend maar zeker niet afwijzend tegenover telematica in de woning (‘domotica’) om langer
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Toch wekt domotica voor hen nog te veel associaties met ziekte en
hulpeloosheid. Ouderen willen vooral domotica die het leefgemak en wooncomfort verhogen. En dat kunnen
ontwikkelaars nu nog nauwelijks bieden, constateert Masi Mohammadi, onderzoeker en docent aan de faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Mohammadi promoveerde op een onderzoek naar de
vraag- en aanbodkant van domotica.
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Onderzoek van promovenda Masi Mohammadi onder ouderen:

‘Domotica voor meer
wooncomfort, en niet
uit hulpbehoefte’
Waar staat domotica volgens u voor?
Domotica gaat over ‘slim wonen’, over het combineren van
technologie voor verschillende functionaliteiten, zoals
verwarmen, verlichten, alarmering voor noodsituaties en
diensten zoals video-communicatie met een zorgcentrale
voor zorg op afstand. Domotica verkeert nu in de fase van
‘networked home’: een intern huisnetwerk van verbanden
met familie en vrienden en een extern netwerk dat de woning verbindt met een woonzorgcentrum, een elektronisch
spreekuur van een arts, de werkplek, of met school. Robotica is de volgende fase. Toen ik net in Nederland woonde,
verbaasde ik me over de verzorgingshuizen waar mensen
eenzaam zitten te wachten op contact, op een levend wezen, op iemand die hen ergens mee helpt. Deze vormen van
afhankelijkheid en isolement zijn deels te voorkomen met
een domoticawoning.
We willen ouderen met hulp van domotica langer
zelfstandig laten wonen. Weten we wat ouderen op dit
gebied willen?
De vergrijzingsgolf die Nederland te wachten staat, genereert ook een stijgende vraag naar geschikte woningen voor

senioren. De stand van zaken is dat we worstelen met een
aanbod aan domotica waar de echte vraag nog bij gezocht
moet worden. Om te peilen aan welke behoeften de toepassing van telematica in de woning moet voldoen, heb ik een
focusgroep van 55-plussers gevolgd. Daarnaast heb ik een
enquête gehouden onder 500 zelfstandig wonende ouderen.
Dan blijkt dat ouderen positief-kritisch, ofwel afwachtend,
staan tegenover de domoticawoning. Ze weten dat er technologie is, maar tegelijk ligt het huidige aanbod aan domotica vooral op het gebied van zorg en ondersteuning bij
ziekte. En daar zitten de meeste ouderen nu niet op te
wachten. Aan de bestaande domotica kleeft te zeer het
stigma van gebreken en hulpbehoevendheid. Het proces
van veroudering schuif je graag zo lang mogelijk weg. En
statistisch gesproken blijven mensen ook langer gezond.
Waar liggen de behoeften van ouderen met betrekking
tot domotica dan wél?
Die liggen op het gebied van wooncomfort, behaaglijkheid,
veiligheid, welzijn, verbondenheid met anderen, kortom:
het vergemakkelijken van het dagelijks leven. De domotica
die daarvoor nodig is, moet op een meer natuurlijke, geïn-
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tegreerde manier in woningen worden opgenomen. Nu
blijft automatisering in woningen vooral hangen in technisch vernuft, in losse snufjes als oplossing voor één
bepaald probleem. Als met de ouderdom de gezondheid
merkbaar achteruit gaat, dan willen ouderen best de op
zorg gerichte domotica in huis hebben. Denk daarbij aan
een traplift, een gangpad dat ‘s nachts vanzelf oplicht als
je naar het toilet gaat, deuren die met een afstandsbediening openen, of een screen-tot-screen verbinding met een
zorgverlener. Mijn aanbeveling is om ouderen tijdig te
laten wennen aan domoticasystemen. Die moet je in de
woning aanbrengen als ouderen nog gezond zijn.
Hoe denken de deskundigen over de toepassingen van
domotica?
De deskundigen uit enkele EU-landen die ik heb ondervraagd werken in de technologie, de zorg, de bouw en het
beleid. Een meerderheid vindt dat de invoering van domotica traag verloopt, maar denkt ook dat de toepassingen
binnen vijf jaar zullen toenemen. Men ziet vooral voordelen in slimme meterkasten, in apparaten die energie sparen, zoals automatische temperatuurregeling. Maar driekwart van de deskundigen zegt ook dat onbekendheid bij
ouderen over domotica een doorbraak in de weg staat.
Deze onderzoekers gaan echter vaak af op hun praktijkervaring met één of twee projecten. Hun conclusie strookt
niet met de senioren in mijn onderzoek, die zeggen goed
geïnformeerd te zijn over domotica en er ook niet bang
voor te zijn. Ze willen er alleen nu niet in investeren. Dat
veroorzaakt ook die mismatch tussen vraag en aanbod.
Overigens zijn het vooral de Nederlandse deskundigen die
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onderkennen dat bij de ontwikkeling van de technische
kenmerken van domotica het wooncomfort meer prioriteit
moet krijgen.
Eenvoudig voorbeeld van de mismatch tussen vraag en
aanbod?
Een van de deelnemers in mijn onderzoek was een oudere
man met een rollator in een woon-zorgappartement. Hij
wilde graag een elektronische deur, maar raakte het vertrouwen in het systeem kwijt. De deur bleef ‘s nachts twee
keer wagenwijd openstaan, omdat het systeem geen feedback had. Aan de behoefte van comfort was voldaan. Maar
de behoefte aan veiligheid was niet ingevuld. Het gedrag
van intelligente producten moet aansluiten bij de dagelijkse leefritmes. Het gaat om evenwicht tussen wat automatisch gebeurt en de controleerbaarheid door de gebruiker
zelf. Domotica die de gebruiker in een passieve rol plaatst,
drukt zichzelf uit de markt.
Ik stel ook vast dat veel domotica die de zorg momenteel
toepast nog niet uitontwikkeld is. De storingsgevoeligheid
is nog relatief groot. Daarbij is er het probleem dat domoticasystemen snel verouderd zijn. Vanwege de hoge investeringskosten ga je niet snel vervangen. De kosten voor
domotica, afhankelijk van wat je wil, kunnen per woning
of wooneenheid oplopen tot 10.000 euro. Financiering is
mogelijk via het persoonsgebonden budget.
Hoe moet het nu verder?
Belangrijk is een betere interactie tussen bouwers,
woningcorporaties, domoticaproducenten en zorginstellingen, die onder hun regie of toezicht cliënten zo zelfstan-
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‘Wennen aan domotica doe je door klein en
eenvoudig te beginnen’
dig mogelijk willen laten wonen. Met de beperkte nieuwbouw voor ouderen kun je de gevolgen van de vergrijzing
niet opvangen. We zullen het vooral moeten hebben van
renovatie en aanpassing van woningen en ons moeten afvragen hoe je een domoticatoepassing kunt versterken of
juist overbodig kunt maken. Waarom een intercom als je
ook vanuit je raam kunt zien wie er voor de deur staat?
We moeten al in het ontwerpproces luisteren naar ouderen
en ons een beeld vormen van hun leefstijl. Ouderen willen
zich ook niet schamen voor hun aangepaste woning, dus
geen spaghetti aan kabeltjes door je kamer en vijf
afstandsbedieningen op je bijzettafeltje.
Er ligt een domoticaconcept van de TU Eindhoven voor
woningen voor senioren. Hoe ziet dat concept er uit?
Het gaat om een voorzetwand, de zogeheten Dyna mic
Comfort Adaptation Wall (DCA), met een holle ruimte van
zes centimeter. Daarin zit de infrastructuur om uiteenlopende functies in de woning te automatiseren, zoals
stroomvoorziening. De wand staat tegen de woningscheidende muur. Een steenwoldeken houdt burengerucht tegen.
De draden van het besturingssysteem zitten weggewerkt in
een kabelplint. Om het optisch en thermisch comfort te
verhogen, is de voorzetwand van voorzien van ‘ambient
light’, ofwel verlichting die zich aanpast aan de omgeving.
De domoticawand is niet dé oplossing, maar het is er wel
een die relatief eenvoudig realiseerbaar is en ook al als
prefabwand op de markt is. Een woningcorporatie in
Noord-Holland heeft er al woningen voor senioren mee uitgerust. Voor corporaties is de domoticawand ook een manier om de verhuurbaarheid van hun woningen te
verhogen.
Het belang van domotica om ouderen zo lang mogelijk
uit verzorgings- en verpleeghuizen te houden, wordt
ook door de overheid benadrukt. Hoe beoordeelt u het
beleid op dit vlak?
Ik vind dat de overheid zich door de vergijzigingsgolf en
stijgende kosten voor de gezondheidszorg laat opjagen.
Daardoor is een technology push op domoticagebied ontstaan. Er worden subsidies toegekend aan projecten met
als enige doel om ze snel en grootschalig op de markt uit
te rollen.
Veel van deze projecten bestaan uit partnerships tussen
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Maar als je niet voldoende tijd neemt voor de ontwikkeling, bestaat het risico
dat deze toepassingen niet geadopteerd worden, nooit echt
doorbreken. Het extramuralisatiebeleid van de overheid
dreigt daardoor ook te mislukken.

Hoe kunnen we die ontwikkeling keren?
Voor de introductie van domotica moet je eerst vooroordelen en weerstanden wegnemen, zowel bij ouderen als
zorgverleners. In dat proces moet de overheid een rol van
katalysator en stimulator spelen. Acceptatie van technologie vergroot je met informatie, demonstratie en door
te wijzen op de mogelijkheden tot flexibele aanpassing
van domotica aan persoonlijke behoeften. Voortijdige
implementatie van domotica forceren, waarbij je half
ontwikkelde producten op de markt gooit, is nooit efficiënt gebleken. Er is veel geld, waaronder overheidssubsidie, gegeven aan ontwikkeling van een videoscherm
dat de huiskamer verbindt met een zorgcentrale of zorgcentrum. Deze beeld-spraakverbinding wordt aangeboden aan woningcorporaties, maar de fabrikanten
krijgen het bijna niet verkocht.
Domotica wordt ook gezien als compensatie voor het
dreigend tekort aan personeel in de ouderen- en
gehandicaptenzorg. Mee eens?
Domotica, mits die aansluit op de leefstijl van de cliënt of
senior, kan taken van personeel verlichten en zelfs overbodig maken. Daarom moet je ook rekening houden met
angst en weerstand bij zorgpersoneel voor het geval domotica arbeidsplaatsen opheft. Dat kan een belemmering
zijn voor het draagvlak voor invoering van domotica. Als
deze domotica bovendien niet altijd doet wat je ervan verwachten mag, zal de acceptatie bij verplegenden én bewoners er niet groter om worden. Ook hier geldt: tijd nemen
voor discussie, voorlichting en adoptie van domotica.
Wennen aan domotica doe je door klein en eenvoudig te
beginnen.
Zal domotica niet leiden tot ‘digitale’ vereenzaming,
of tot verlies aan privacy?
Techniek is geen vijand van de senior. Het gaat er maar om
hóe we die techniek inzetten. Als het op afstand bewaken
van een oudere betekent dat de wijkverpleging slechts één
keer per week langskomt, vind ik dat geen verbetering.
Cameratoezicht vind ik om privacyoverwegingen ook ongewenst, tenzij het niet anders kan. Mensen moeten zo lang
mogelijk in staat blijven om zelf intelligente systemen te
kunnen blijven controleren. De minder privacygevoelige
domotica zijn de infrarood- of bewegingssensoren, de
spreekluisterverbinding en geluidssensoren. Deze technologieën geven wel een alarm af bij onregelmatigheden,
maar de cliënt is zelf niet in beeld. Hoe minder de
woonruimte een technologisch lab is, des te groter het
thuisgevoel bij de oudere. |
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