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Domotica, van alarmering 
naar zorgondersteuning
In dit artikel lichten wij toe hoe de omslag wordt gemaakt van 
domotica als hulpmiddel voor zorgalarmering naar domotica als 
bron van inzichten ter ondersteuning van persoonsgerichte zorg.

Al tientallen jaren wordt in de langdurende 
zorg domotica ingezet, met name om nachtzorg 
binnen zorginstellingen te ondersteunen en ook in 
toenemende mate om zorgafhankelijke mensen 
zelfstandiger en/of langer thuis te laten wonen. 
Zorgdomotica, vaak ook wel toezichthoudende 
domotica genoemd, is een parapluterm voor 
technologische toepassingen die helpen 
signaleren en alarmeren als er (mogelijk) een 
zorgvraag is. De zorgverlening wil dat weten, krijgt 
een melding en biedt vervolgens ongeplande zorg 
(alarmopvolging). 

Wij spraken verschillende zorgorganisaties en 
leveranciers over de ontwikkelingen op het gebied 
van zorgdomotica. Daar waar men al decennia 
werkt aan betrouwbaardere en intelligentere 
systemen, is er de laatste jaren ook steeds meer 
aandacht voor het breder benutten van de data 
uit deze systemen. Al dan niet in combinatie met 
data uit andere bronnen zoals het Elektronisch 
Cliënten Dossier, kan data uit domotica helpen 
om te komen tot verbeteringen in de kwaliteit 
en doelmatigheid van zorg. Op basis van deze 
gesprekken lichten we in dit artikel toe hoe 
de omslag wordt gemaakt van domotica als 
hulpmiddel voor zorgalarmering naar domotica 
als bron van inzichten ter ondersteuning van 
persoonsgerichte zorg.¹

Domotica nu vooral 
als hulpmiddel voor 
alarmering
De bekendste vorm van zorgdomotica is de 
alarmknop die een persoon bij zich draagt en 
waarmee hij of zij in geval van nood een zorgverlener 
of mantelzorger kan alarmeren. Naast zulke 
toepassingen voor actieve alarmering, zijn er ook 
systemen die automatisch signaleren wanneer 
zich situaties voordoen waarbij direct ingrijpen 
gewenst of noodzakelijk is, zoals valincidenten, 
agressie, epileptische aanvallen, angst en 
paniekaanvallen, of wanneer valgevaarlijke of 
verwarde cliënten binnen een instelling ‘s nachts 
uit bed zijn of hun kamer verlaten. Denk aan 
sensoren, camera’s met beeldinterpretatie en 
uitluistersystemen. Zorgdomotica en de manier 
waarop deze in de praktijk worden ingezet zijn 
continu in ontwikkeling. Ten eerste zijn domotica 
systemen voor passieve alarmering steeds 
vaker uitgerust met (lerende) algoritmen die 
steeds nauwkeuriger alarmsituaties kunnen 
detecteren, oftewel die echte alarmen steeds 
beter onderscheiden van valse of loze meldingen. 

¹Respondenten die commerciële partijen vertegenwoordigen blijven in dit artikel anoniem, omdat we beogen om onafhankelijk van 
leveranciers en hun producten en services een beeld te geven van de kansen en mogelijkheden van datagedreven zorg.



Een andere trend is dat domotica de laatste 
jaren steeds vaker hun intrede doen in de 
thuissituatie van cliënten met een langdurende 
zorgvraag. Op basis van leefstijlmonitoring kan 
bijvoorbeeld continu het activiteitenpatroon 
worden gemonitord van zelfstandig wonende 
ouderen met dementie of cliënten met een 
verstandelijke beperking. Mantelzorgers of 
zorgverleners kunnen dan inzichten opdoen 
over hoe de planning van (mantel)zorg past bij 
het leefpatroon of de wensen van de cliënt, over 
langzame veranderingen in het leefpatroon van 
hun naaste of cliënt of ze krijgen desgewenst 
notificaties van plotselinge afwijkingen zoals een 
verhoogd toiletgebruik of een onrustige nacht. 
Deze afwijkingen worden vastgesteld op basis van 
lerende algoritmen die tijdens een leerperiode 
eerst het dagelijks leefpatroon vastleggen en 
vervolgens de mantelzorg en/of zorgprofessional 
attenderen op aanzienlijke afwijkingen in dit 
dagelijks leefpatroon.

Een derde trend is dat er steeds meer 
mogelijkheden ontstaan om de data die door 
domotica worden gegenereerd breder te benutten. 
Domotica hoeft niet alleen te worden ingezet voor 
alarmering, maar kan ook worden benut om de 
verrichting van zorghandelingen slimmer en 
persoonsgerichter te plannen. Deze derde trend 
staat centraal in dit artikel.

Naast alarmeren ook 
kansen om te leren 
over persoongerichte 
zorg met behulp van 
domotica
Het gebruik van zorgdomotica maakt het mogelijk 
om beter op de hoogte te zijn van de actuele 
situatie van een cliënt. Hierdoor kan de zorg in 
overleg met de sociale omgeving beter worden 
afgestemd op zijn of haar behoeften. Binnen 
veel organisaties wordt door het zorgpersoneel 
alleen actief op basis van domotica gehandeld 
wanneer er sprake is van meldingen of alarmen. 
Een respondent van een domotica leverancier 
geeft aan dat veel zorgorganisaties bij domotica 
dan ook puur aan een alarmsysteem denken. 
De meeste zorgorganisaties zijn er volgens hem 
op ingericht om veel met alarmen te doen die 
waarschuwen als een cliënt zijn bed of kamer 
heeft verlaten of mogelijk is gevallen, maar nog 
niet om de achterliggende data te benutten die 
hun bewakingssystemen genereren. Langzaam 
onstaat het besef dat niet alleen door domotica 
gegenereerde alarmen bruikbaar zijn, maar dat 
ook overige door domotica gegenereerde data 
nuttige informatie op kan leveren. De respondent 
legt uit: 

“Stel bijvoorbeeld dat een domoticasysteem de 
hele nacht niet af gaat. Is er dan een probleem? 
Nee, er is geen acuut probleem, maar je hebt wel 
de hele nacht gegevens verzameld over de cliënt. 
Misschien is hij wel tien keer uit bed gegaan en 
steeds binnen een bepaalde tijd - de ingestelde 
drempelwaarde voor een melding - weer terug 
naar bed gegaan. Dat is relevante informatie 
die niet leidt tot een alarm, maar die wel iets 
kan vertellen over de veranderende situatie van 
deze cliënt. Zorgorganisaties doen daar nu nog 
niets mee. De data die de technologie genereert 
worden nog niet op die manier benut. In de 
huidige situatie denkt men: ‘Prima, bij deze cliënt 
is het goed gegaan vannacht, want er zijn geen 
meldingen’. Het klopt dat er geen acute situaties 
zijn geweest, maar er is wel veel gebeurd.”

“Langzaam onstaat het 
besef dat niet alleen door 
domotica gegenereerde 

alarmen bruikbaar 
zijn, maar dat ook 

overige door domotica 
gegenereerde data 

nuttige informatie op kan 
leveren.”
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Veel gebeurtenissen rondom de cliënt worden 
momenteel niet gemeten of niet opgemerkt 
omdat ze geen relatie hebben met ingestelde 
alarmeringen. Een deel van deze gebeurtenissen 
hebben echter wel een belangrijke relatie 
met het zorgproces. Zorgverleners kunnen 
relevante inzichten opdoen wanneer data over 
die gebeurtenissen ook worden geregistreerd. 
Als een cliënt de afgelopen week bijvoorbeeld 
drie keer zo vaak uit bed ging ’s nachts, is het 
relevant om dit bijvoorbeeld aan het einde van de 
week in een rapportage terug te lezen. Bepaalde 
gebeurtenissen of patronen kunnen voor de 
zorgverlener een reden zijn om de oorzaak te 
gaan achterhalen. Op basis van de oorzaak en 
afhankelijk van de mate waarin een verandering 
wenselijk is, kan men vervolgens besluiten tot 
een bepaalde interventie. Ook kan men op basis 
hiervan constateren dat de domotica nog niet 
optimaal voor de cliënt is ingesteld en besluiten 
om de instellingen voor alarmering aan te passen 
zodat er in het vervolg (al dan niet tijdelijk) sneller 
een acute alarmmelding wordt gegeven.

Breder benutten van 
data 
De data die met domotica worden verzameld 
kunnen dus breder worden benut. De inzet van 
domotica genereert ook data over de situatie van 
de cliënt die niet direct zijn gerelateerd aan acute 
hulpvragen en noodsituaties en daardoor niet 
leiden tot een alarm, maar die wel relevant kunnen 
zijn voor het leveren van persoonsgerichte zorg 
door te helpen bij het monitoren en inzichtelijk 
maken van langzamere veranderingen.²

Dit vraagt om goed te kijken naar hoe, waar en 
op welke schaal domotica ingezet kan worden. 
Logischerwijs blijft een belangrijke voorwaarde 
bij de inzet van domotica dat men de waardigheid 
en privacy van de cliënt serieus neemt en dat de 
doelmatigheid van de inzet van data op individueel 
cliëntniveau in de gaten wordt gehouden, zodat 
men niet ongericht data verzamelt.³ Daarnaast 
mag domotica meer en meer worden gezien als 
een technologie die het zorgproces in brede zin 
ondersteunt. Het doel van de inzet van domotica is 
altijd al geweest om medewerkers met informatie 
te voeden die ze normaliter over het hoofd zien, 
ook als ze niet bij de cliënt aanwezig zijn en niet 
kunnen waarnemen. Wanneer organisaties de 
data vanuit domotica breder gaan benutten, kan 
men nieuwe inzichten opdoen, in plaats van dat 
alleen met vooraf bedachte alarmsituaties wordt 
gemeten hoe ‘goed’ een bepaald ‘resultaat’ is. 
Domotica kan bijvoorbeeld ook worden ingezet 
om een exploratief vraagstuk te onderzoeken – 
“Wat is er aan de hand?” - of om bewijs te vinden 
dat je de juiste behandeling of interventie kiest. 
Kortom, alarmeren hoeft slechts één van de 
redenen te zijn om domotica toe te passen. Door 
deze veranderende rol van de technologie zullen 
we naar verwachting in de toekomst steeds vaker 
kunnen spreken over “zorgdomotica” in plaats 
van “toezichthoudende domotica”. 

²Deze stap waarbij men breder dan alarmering gebruik maakt van de data die vanuit sensoren en andere domotica wordt gegenereerd 
komt al tot uiting bij bepaalde producten zoals leefstijlmonitoring systemen die al op enige schaal in de thuissituatie worden toegepast. 
Daarbij kan het systeem op basis van lerende algoritmen aanmerkelijke afwijkingen op het ingeleerde dagelijkse leefpatroon signalieren. 
Een nieuwe ontwikkeling is dat zulke systemen door middel van machine learning kunnen voorspellen of een bepaalde verandering, zoals 
een omdraaiing in het slaap-waakritme gaat plaatsvinden op basis van het geregistreerde leefpatroon (slaap-/waakritme) van de afgelopen 
periode. Het gaat hier dus om de voorspellende functie vanuit een data-analyse die een mens niet snel zal kunnen maken.

³Bovendien wordt toezichthoudende domotica specifiek genoemd in de Wet Zorg en Dwang die vanaf 1-1-2020 wordt ingevoerd. Deze 
zegt dat een elektronisch hulpmiddel voor toezicht mag worden ingezet als er vastgelegde toestemming is van zowel de cliënt als de 
cliëntvertegenwoordiger. Bij een cliënt met vergevorderde dementie is toestemming vereist in de vorm dat er bij de inzet geen verzet wordt 
gepleegd. Als er wel sprake is van verzet, bijvoorbeeld tegen de inzet van een camera met beeldinterpretatie, dan is toepassing nog wel 
mogelijk, maar alleen na een vrij intensief stappenplan.

“Een klein deel van de 
data leidt tot een alarm.”

"Er kan echter een 
groter deel van de data 
worden benut om de 
zorg persoonsgericht en 
efficiënt te plannen."

Slechts een klein deel van de relevante 
(domotica)data wordt benut.



Domotica zijn bezig met een transformatie van een 
systeem voor alarmering naar een ondersteunend 
systeem voor het slim en persoonsgericht 
plannen van zorg. Dit biedt mogelijkheden voor 
technologie leveranciers, want zij kunnen nieuwe 
systemen ontwikkelen of hun huidige systemen 
herinrichten en handvatten en tools bieden 
om de data breder te benutten dan enkel voor 
alarmering. Het is echter minstens zo belangrijk 
dat de mindset van zorgorganisaties op dit gebied 
wordt omgezet. De vraag voor verbeteringen aan 
de technologie moet immers ontstaan vanuit de 
klant, dus vanuit zorgorganisaties die gebruik 
maken van domotica en vanuit de cliënt wiens 
zorg hiermee wordt ondersteund. In dit artikel 
lichten we verder toe wat voor stappen hiervoor 
door ontwikkelaars en gebruikers (kunnen) 
worden gezet.

In de praktijk zien we dat verschillende domotica 
leveranciers en zorgorganisaties al stappen 
zetten op dit gebied. Soms blijft het agenderen 
van deze vraag erbij dat zorgorganisaties hun 
wensen en behoeften omtrent het beter benutten 
van de data uitspreken naar hun technologie 
leveranciers, bijvoorbeeld door het op te nemen 
in hun functioneel programma van eisen. Er zijn 
echter ook zorgorganisaties die zelf proactief aan 
de slag (zijn ge)gaan met het slimmer benutten 
van de data uit hun domotica. Een voorbeeld  
wordt toegelicht in de tekstbox hieronder.

Het voorbeeld laat zien dat de wijze waarop 
de domotica ingericht of gebruikt wordt, kan 
worden geoptimaliseerd na analyse. Een andere 
configuratie van alarmeringssystemen levert 
effectievere alarmering op.

Innovatie vanuit leveranciers én 
zorgorganisaties

Een nieuwe manier om naar kwaliteit van 
zorg te kijken
Volgens Elie Rusthoven, projectleider eHealth & Innovatie bij Cordaan, lopen er bij Cordaan 
verschillende trajecten waarbij men bestaande data probeert te benutten om nieuwe inzichten op 
te doen over zinvolle interventies en om de zorg rondom een cliënt efficiënt en persoonsgericht 
te kunnen plannen. Rusthoven, die zelf steeds handiger wordt met data, vertelt over een traject 
waarin hij zelf aan de slag is gegaan met het analyseren van de data uit verpleegoproepsystemen 
(actieve alarmering):

“We hebben twee Proof of Concepts gedaan. Wat we heel snel zagen in de data is bijvoorbeeld 
dat twee of drie cliënten verantwoordelijk zijn voor 50% van alle oproepen. En ik kon in Power BI 
(een analyse-tool) laten zien dat we lange wachttijden hebben en veel herhaaloproepen. Het kan 
zijn dat men die cliënt niet gaat helpen, maar het kan ook zo zijn dat medewerkers niet weten 
hoe het systeem werkt. Als je als medewerker niet snapt dat je het verpleegoproepsysteem moet 
afmelden, dan gaat er elke 2 minuten een herhaaloproep, niet alleen naar jou, maar ook naar je 
collega’s. Dan ontstaat er alarmmoeheid. Dat betekent dat constant die bel af gaat. Ik kan soms 
zien dat een oproep een uur in herhaling staat. Dat betekent dus dat er 30 herhaaloproepen naar 
jou en je collega’s gaan. Dan ga je niet meer kijken, dan word je gek.”



Volgens Rusthoven leverden deze eerste analyses al meteen waardevolle inzichten op en hij 
heeft er vertrouwen in dat deze manier van data-analyse ook kansen biedt om structureel op de 
kwaliteit van zorg te sturen. 

“Ik geloof heel erg dat deze inzichten de medewerkers gaan helpen. Het inzicht alleen al kan 
het aantal oproepen naar beneden helpen, en we kunnen de kwaliteit van zorg heel anders gaan 
definiëren, op wachttijd. […] Het mooie van dit soort systemen is dat het vrij zuivere data is. Dit is 
heel simpel. Je drukt een knop A in en de zorgverlener meldt hem af, dat is B. Op basis daarvan 
kan ik patronen herkennen. Dat is vrij zuivere data die automatisch wordt gelogd. Het is er al 
dus we kunnen het gewoon gebruiken. Het interessante hiervan is dat we het niet meer over een 
persoonlijk gesprek hebben, we hebben het niet meer over een gevoel van kwaliteit, maar we 
hebben het over feiten. […] Als je zelf bij de McDonalds bij de McDrive komt, daar proberen ze 
de gemiddelde wachttijd zo laag mogelijk voor je te houden. Tegelijkertijd mogen ze ook geen 
uitschieters hebben, want anders verlies je alle vertrouwen. Als ik toevalligerwijs die ene keer 
een uur moet wachten bij de McDrive, dan ga ik nooit meer naar die McDonalds. Dus stel je 
voor, je moet plassen en je bent afhankelijk van iemand, maar jij weet niet zeker dat zij binnen 
X aantal tijd langs komen? Dat is zo onmenselijk. Alleen al daarom is het de moeite waard. Het 
kan veel kwaliteitsinzichten gaan geven.”

Rusthoven benadrukt hierbij dat data moet 
worden benut om cliënten én medewerkers 
te helpen;  niet om medewerkers af te 
rekenen op de kwaliteit van hun werk, 
maar om het gesprek daarover te kunnen 
voeren en kwaliteit toe te voegen. Daarnaast 
geeft Rusthoven aan dat hun data-analyse 
is begonnen bij actieve alarmering, maar 
dat het concept ook breder toepasbaar is, 
bijvoorbeeld op passieve alarmering.

“Het maakt niet uit of het nu een druk op de 
knop is, of een sensor die af gaat omdat iemand 
uit bed gaat. Het is allebei een alarmmelding, 
er moet iets gebeuren dus er moet iemand 
heen. Het concept blijft hetzelfde. We moeten 
het niet over schijnveiligheid hebben, maar 
het echte gesprek voeren.”

"Stel je voor, je moet plassen en je bent afhankelijk van 
iemand, maar jij weet niet zeker dat zij binnen
X aantal tijd langs komen? Dat is zo onmenselijk. Alleen al 
daarom is het de moeite waard. De alarmeringdata
kan veel kwaliteitsinzichten gaan geven.”



Cliëntgerichte keuzes 
over de inzet van 
technologie
Veel zorgorganisaties kunnen nog 
verbeterstappen zetten in het slim en efficiënt 
toepassen van domotica. Het gaat er om dat 
organisaties, maar ook teams en individuele 
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het 
instellen en opvolgen van alarmen, begrijpen 
welke alarmen gegenereerd kunnen worden 
en wat men met die alarmen doet om efficiënte 
opvolging te garanderen. Op dit moment zetten 
zorgorganisaties domotica vaak in zodat ze 
altijd meldingen van noodsituaties krijgen. Die 
wens is zo urgent dat men veel systemen inzet, 
daar waar mogelijk met scherpe instellingen, 
en vervolgens ook veel meldingen krijgt. Hierbij 
is er vaak sprake van ‘valse’ of ‘loze’ alarmen, 
meldingen die betrekking hebben op situaties 
waar men eigenlijk niet op hoeft te reageren. 
Dit levert vaak een hoge werkdruk op. Wanneer 
men meer op het niveau van de individuele cliënt 
naar de ondersteunende rol van domotica kijkt, 
blijkt men minder (vaak) technologie te hoeven 
inzetten en alarmen minder scherp in te hoeven 
stellen. Zo kan ook het aantal meldingen die door 
systemen worden gegenereerd enorm worden 
teruggebracht.

Om persoonsgericht te werken, is het belangrijk 
dat men op individueel cliëntniveau bepaalt of en 
welke domotica toepassingen worden ingezet. In 
plaats van dat vrijwel standaard hetzelfde systeem 
wordt ingezet voor verschillende individuen, kan 
beter op het niveau van de cliënt worden bepaald 
welke (combinatie van) sensoren men inregelt 
door na te gaan wat het vraagstuk is en (uit te 
proberen) welke sensoren meerwaarde hebben 
bij het oplossen van dit vraagstuk.
 
Echter zijn niet alleen persoonsgerichte keuzes 
over de inzet van domotica en verbeteringen aan 
de techniek - zoals het verminderen van het aantal 
valse meldingen – van belang bij het verbeteren 
van de kwaliteit van zorg en het verminderen van de 
werkdruk voor medewerkers. Ook de cultuur van 
zorgorganisaties, de mindset van medewerkers 

en het vertrouwen in technologie spelen hierbij 
een rol. De inzet van domotica kan er voor zorgen 
dat medewerkers in een verpleeghuis minder 
rondes hoeven te lopen én dat bewoners meer 
privacy hebben omdat zij minder worden gestoord 
tijdens hun nachtrust. Hierbij is het wel belangrijk 
dat medewerkers (kunnen) vertrouwen op de 
technologie. Men moet ook durven om bepaalde 
dingen los te laten, bijvoorbeeld om ’s nachts niet 
te gaan kijken bij de cliënt als er geen alarmen 
zijn. Ook is het belangrijk om alarmmeldingen 
minder vaak of minder scherp in te stellen, en in 
plaats daarvan meer in te zetten op het achteraf 
benutten van de inzichten uit de gegenereerde 
data om op veranderingen en behoeften van de 
cliënt in te spelen, bijvoorbeeld via wekelijkse 
rapportages.
 
Blijf bovendien kritisch nadenken of de inzet 
van technologie de beste oplossing is voor een 
probleem. Vraagstukken waarbij zorgorganisaties 
vaak denken aan, of zelfs gewend zijn aan de 
inzet van domotica of andere typen technologie, 
vragen soms misschien voor andere oplossingen 
en om over grenzen heen te stappen. Toen 
ouderenzorgorganisatie TanteLouise zes jaar 
geleden voor het eerst de deuren van een afdeling 
opende voor cliënten met zware dementie, werd 
de hardnekkige gewoonte om alle risico’s af te 
dekken doorbroken. De dominante gedachte 
was namelijk dat het gevaarlijk zou zijn voor 
bewoners als ze zomaar van de afdeling konden 
lopen. Stapsgewijs heeft men echter geleerd dat 
mensen met dementie juist geprikkeld worden 
als ze meer vrijheid krijgen en daarmee minder 
snel achteruit kunnen gaan. Een omslag in het 
toepassen van domotica vanuit een behoefte aan 
inzicht in plaats van een behoefte aan alarmering 
vraagt om vergelijkbare wijze om over grenzen 
heen te stappen en risico’s te durven nemen.

"Blijf kritisch nadenken of 
de inzet van technologie de 
beste oplossing is voor het 

probleem."

RV



Meer flexibiliteit 
voor de cliënt en 
zorgprofessional
De laatste jaren zien we de ontwikkeling in 
domotica van statisch (locatie-gebonden) 
hulpmiddel naar dynamisch (persoons- en 
situatie-gebonden) hulpmiddel. Bij leveranciers 
(en daarmee voor zorgorganisaties) ontstaat 
steeds meer flexibiliteit om bij de inzet van 
domotica in te spelen op de veranderende situatie 
rondom de cliënt én de snelle vooruitgang op 
technologisch gebied. Voorheen was dit volgens 
verschillende domotica leveranciers niet mogelijk 
of niet gemakkelijk, omdat domotica van oudsher 
is ingericht op kamerniveau in plaats van op het 
niveau van de cliënt. Terwijl de (veranderende) 
situatie van de cliënt het uitgangspunt moet 
vormen, levert dit een statische situatie op. 
Tegenwoordig kan op basis van één standaard 
basisinfrastructuur voor iedere kamer of woning 
flexibel techniek worden toegevoegd, afhankelijk 
van de behoeften van de bewoner van deze kamer 
of woning. Ook het bepalen van de instellingen 
van het domoticasysteem – bijvoorbeeld welke 
meldingen aan staan en bij welke drempelwaarde 
(bijvoorbeeld na hoeveel tijd) een alarm wordt 
gegenereerd -  wordt steeds meer teruggebracht 
naar de werkvloer. Dit levert andere typen 
data op welke op andere wijze beoordeeld en 
benut kunnen worden om te helpen effectievere 
zorgondersteuning te bieden.

De trend is dus dat de regie bij het bepalen welke 
technologie het zorgproces ondersteunt (en 
hoe) steeds meer bij zorgverleners met kennis 
over de cliënt komt te liggen, in plaats van dat 
dergelijke beslissingen al zitten ingebouwd in de 
technologie of worden genomen door de interne 
technische ondersteuning binnen de organisatie. 
Een leverancier van sensortechnologie voor de 
thuissituatie plaatst hier echter een kanttekening 
bij. De medewerker die wij spraken, stelt dat het 
belangrijk is om op individueel cliëntniveau te 
bepalen welk doel men wil bereiken met de inzet 
van technologie en welk systeem hier het beste 
bij past, maar dat een hoge mate van vrijheid in 
het bepalen van instellingen van het systeem veel 

complexiteit met zich mee kan brengen. Deze 
medewerker licht toe:

“Voor elke bewoner alles anders instellen kan. 
Software is geduldig en accepteert alles. De vraag 
is alleen wel: is dat verstandig voor zorgverleners? 
Zij moeten ook vertrouwen hebben in het systeem 
en snappen wat het systeem doet. Als je bij iedere 
cliënt een andere vertragingstijd voor een alarm 
instelt, dan raakt men op een gegeven moment 
ook in de war. […] Qua technologie kun je heel 
veel realiseren, maar je moet wel rekening 
houden met wat mensen kunnen absorberen en 
wat organisatorisch haalbaar is. Als je hier te 
veel vrijheid in toestaat, dan krijg je iets wat op 
een gegeven moment niet goed meer werkt […] 
Het systeem werkt dan niet prettig omdat de zorg 
continu wordt verrast door het systeem en dat 
kan ook nog eens de veiligheid van de bewoner in 
gevaar brengen.”

Daarnaast pleit deze respondent er voor om 
daar waar mogelijk ‘zelflerende’ algoritmen in te 
zetten die zich continu aanpassen aan de situatie.

“Eigenlijk moet je alles doen om te voorkomen 
dat mensen iets moeten invoeren, want als je 
dat vraagt, heb je per definitie een concept dat 
niet schaalbaar is. […] Het systeem moet zelf 
detecteren als iemand hem niet goed heeft 
geïnstalleerd, moet zelf het normale gedrag van 
bewoners leren kennen, en dat continu blijven 
bijsturen. In die zin moet het systeem dus adaptief 
zijn, want het gedrag van mensen verandert en je 
wil niet dat hij het een tijdje goed doet en daarna 
niet meer.”

Op basis hiervan kunnen we stellen dat een goede 
balans tussen standaardisatie en flexibiliteit (in 
de instellingen) van belang is bij het maken van 
keuzes over de inzet van technologie. Hierbij is 
het van meerwaarde als (zelflerende) algoritmen 
achter het systeem zich over de tijd kunnen 
aanpassen aan de veranderende situatie van de 
cliënt of rekening houden met verschillen tussen 
cliënten, in plaats van dat zorgverleners (volledig) 
moeten bepalen, begrijpen en onthouden hoe 
(met welke instellingen) het systeem optimaal bij 
verschillende cliënten wordt ingezet. Kortom, de 
cliënt en diens zorgverleners maken keuzes en 



behouden de regie over de inzet van domotica, 
maar de technologie kan ook ondersteunen en 
richting geven bij het bepalen van de manier 
waarop deze optimaal wordt ingezet . 

“Het systeem moet zelf detecteren als iemand hem niet 
goed heeft geïnstalleerd, moet zelf het normale gedrag van 
bewoners leren kennen, en dat continu blijven bijsturen. In 
die zin moet het systeem dus adaptief zijn, want het gedrag 
van mensen verandert en je wil niet dat hij het een tijdje 
goed doet en daarna niet meer.”

"Hierbij is het van meerwaarde als 
(zelflerende) algoritmen achter het 
systeem zich over de tijd kunnen aanpassen 
aan de veranderende situatie van de cliënt 
of rekening houden met verschillen tussen 
cliënten."



Nieuwe interfaces 
voor het verkrijgen 
van inzicht
Wanneer domotica als meer wordt gezien 
dan enkel een hulpmiddel voor alarmering, 
veranderen niet alleen de typen inzichten welke 
zorgprofessionals en andere belanghebbenden 
hier uit kunnen halen. Ook ontstaan er ook nieuwe 
behoeften en mogelijkheden voor de manier 
waarop men deze inzichten verkrijgt en tot zich 
neemt. Er kunnen rapportage tools, dashboards 
en andere typen interfaces zoals chatbots worden 
ontwikkeld, van waaruit niet alleen informatie 
zoals alarmen, maar ook andere relevante 
inzichten met de gebruiker worden gedeeld.

Vanuit dashboards en rapportage tools kan men 
de situatie rondom een cliënt - al dan niet real-
time – volgen en details filteren of patronen of 
verbanden tussen verschillende gebeurtenissen 
proberen te ontdekken. Elie Rusthoven geeft 
aan dat er ook binnen Cordaan plannen zijn om 
dashboards te ontwikkelen die medewerkers 
inzichten geven op basis van de data uit 
verpleegoproepsystemen. Omdat de verkenning 
en data-analyse tot op heden een succes is, 
wordt het concept stapsgewijs doorontwikkeld en 
opgeschaald binnen de organisatie. Als vervolg 
op de Proof of Concept fase waarin Rusthoven 
en zijn team zelf het initiatief namen, gaat men 
samen met de system integrator en hardware 
leverancier van de verpleegoproepsystemen 
een dashboard bouwen voor vijf locaties van 
Cordaan. Dit dashboard wordt een toevoeging 
aan het oorspronkelijke verpleegoproepsysteem. 
Rusthoven geeft hierbij nadrukkelijk aan dat 
het de bedoeling is om de data-analyse en het 
dashboard zo simpel mogelijk te houden.
 
“Less is more. Dat hebben we ook met de 
eindgebruikers gedefinieerd.”

Daarnaast onderzoeken verschillende partijen 
ook welke verbanden en patronen er via machine 
learning in hun databases te vinden zijn die inzicht 

kunnen geven in de (veranderende) situaties en 
behoeften van cliënten. Men kan hierbij kijken 
op het niveau van de individuele cliënt, maar ook 
op het niveau van groepen cliënten of locaties. 
De leverancier van sensortechnologie voor in de 
thuissituatie geeft bijvoorbeeld aan dat er op basis 
van de analyse van een toenemende hoeveelheid 
sensordata vanuit meerdere cliënten steeds 
meer mogelijkheden ontstaan voor automatische 
voorspellingen, zoals de voorspelling van 
omdraaiing van het dag-nachtritme, een 
urineweginfectie (af te leiden uit verhoogd 
toiletgebruik) of de ontwikkeling of voortgang van 
dementie. Als de gebruiker vervolgens ook nog 
feedback aan het systeem geeft of de voorspelling 
klopt, leert het systeem hiervan en worden de 
voorspelling  steeds betrouwbaarder.

Naast nieuwe inzichten die kunnen worden 
weergegeven in dashboards en rapportages 
ontstaan er ook nieuwe manieren om toegang 
te verkrijgen tot de inzichten die vanuit domotica 
worden gegenereerd. Naast de bestaande 
mogelijkheden om actief achter een computer 
of via een app op de smartphone de situatie van 
de cliënt in de gaten te houden, ontstaan er ook 
andere, laagdrempeligere manieren om te worden 
geattendeerd op relevante informatie over de 
cliënt. Wellicht kan een mantelzorger in de nabije 
toekomst bijvoorbeeld aan zijn smart speaker 
(zoals Amazon Alexa of Google Home) vragen hoe 
vaak zijn moeder ’s nachts uit bed is geweest in 
de afgelopen week, of krijgt de zorgverlener niet 
alleen een piepje op zijn smartphone wanneer 
een cliënt mogelijk is gevallen, maar wordt er 
ook vanuit tekst-naar-spraak een toelichting 
gegeven, zodat de zorgverlener zonder te hoeven 
kijken naar de smartphone weet wat er aan de 
hand is. Alhoewel het moeilijk te voorspellen is 
hoe de technologie zich precies ontwikkelt, is het 
aannemelijk dat de typen interfaces waarmee een 
zorgverlener, mantelzorger en andere gebruikers 
met een domotica systeem communiceren, de 
komende jaren zullen veranderen. 



Sturen op basis van 
data vraagt kennis 
over de context
Een belangrijke voorwaarde, en tegelijkertijd een 
uitdaging bij het breder benutten van domotica 
als zorgondersteunend systeem, is dat men 
voldoende contextuele informatie verstrekt aan 
de zorgverlener. Om iets zinvols met de data en 
resulterende inzichten te kunnen doen, is het 
belangrijk dat men de situatie van en rondom de 
cliënt kent. In de huidige situatie hoeft men bij 
alarmmeldingen bijvoorbeeld niet te weten wat 
de instellingen zijn op basis waarvan het alarm 
bij deze cliënt wordt gegenereerd. In feite hoeft 
men de cliënt niet eens goed te kennen – ook al 
is dat natuurlijk wel van meerwaarde – maar kan 
men bij een alarm direct gaan kijken wat er aan 
de hand is. Onze respondent van de domotica 
leverancier legt uit dat het persoonsgericht 
benutten van data uit domotica meer vraagt van 
de zogenoemde ‘situational awareness’ van het 
zorgpersoneel. 

“Wanneer men verder kijkt dan alarmen, moet 
men de situatie van de cliënt kennen. Het is 
geen 5 keer alarm meer, maar 0 keer alarm, 
en wel andere dingen zoals 8 keer vanuit bed 
op een neer naar de badkamer. Men moet 
begrijpen wat het betekent als een bepaalde 
cliënt vaker dan normaal voor korte duur uit bed 
is ’s nachts, of wanneer hij 3 minuten langer dan 
normaal onderweg is. […] Hoe ver bevindt de 
dichtstbijzijnde verpleegkundige zich van Piet? Is 
de badkamer ver van zijn slaapkamer? Wie is Piet 
eigenlijk, wat zijn z’n kenmerken? Komt het vaker 
voor dat Piet wat langer onderweg is? Is hij slecht 
ter been? Is het relevant dat er gisteravond een 
voetbalwedstrijd op tv was? En dat hij onlangs 
zijn vrouw verloren is? Door meer context toe te 
voegen aan een melding, kan men ook gerichter 
zorg leveren aan Piet. Tegelijkertijd moet men 
soms snel kunnen handelen en niet worden 
overspoeld met te veel informatie.”

Logischerwijs kan de technologie deels 
ondersteunen bij het leveren van deze contextuele 
informatie, maar vraagt dit ook een bepaalde 
manier van organiseren en samenwerken. 

De juiste 
rolverdeling bij 
zorgondersteunende 
domotica
Wie kan uit de voeten met de inzichten uit data? 
Naast de vraag welke inzichten vanuit domotica 
en aanvullende contextuele informatie relevant 
zijn voor het personeel, is het ook relevant 
om na te denken over de vraag voor welke 
zorgmedewerkers en op welke momenten zulke 
informatie belangrijk is. Wanneer wil je acuut 
een alarm en wanneer wil je juist achteraf op 
bepaalde patronen worden geattendeerd? Welke 
informatie heb je nodig om bij een alarm adequaat 
te kunnen handelen en welke informatie helpt 
je om achteraf een rapportage goed te kunnen 
interpreteren? Welke medewerker gaat in een een 
management tool kijken of er relevante patronen 
zijn, en wanneer? En als je ziet dat bij Piet iets is 
veranderd, bij wie meld je dat dan? Welke persoon 
in de organisatie kan die informatie gebruiken, 
en op welk moment? Dit zijn vraagstukken waar 
zorgorganisaties en technologie leveranciers al 
lerende antwoorden op kunnen vinden.

Het is hierbij belangrijk om zorgmedewerkers 
actief te betrekken en hen de regie te geven bij de 
inzet van zorgdomotica. Men kan de toegevoegde 
waarde voor zowel de cliënt als zorgmedewerker 
inzichtelijk maken en met behulp van training/
opleiding het gebruik te borgen. Ook is het 
essentieel om overzicht, rapportage en beheer 
van (zorg)data binnen de organisatie te beleggen, 
bijv. bij een zorgdata-expert, om het effect 
en de toegevoegde waarde van de inzet van 
zorgdomotica inzichtelijk te maken, zowel op het 
niveau van de organisatie als voor de individuele 
cliënt.
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Integratie in het hele 
zorgproces
Door domotica breder te benutten dan alleen voor 
alarmering, neemt technologie een andere plek in 
binnen het zorgproces. Het wordt onderdeel van 
het zorgplan. Het bepalen welke technologie bij 
een cliënt wordt ingezet, welke (alarm)instellingen 
daarbij passend zijn en welke andere inzichten 
men hiermee op kan doen, kan meer worden 
teruggebracht naar de directe zorgverleners van 
de cliënt4. Bepaalde inzichten die vanuit domotica 
wordt opgedaan zijn mogelijk ook relevant voor 
het cliëntdossier. Een grafiek die iets vertelt over 
hoe vaak een cliënt uit zijn bed komt, is relevant 
voor de medewerkers overdag, dus daar moet 
een plek voor komen in het zorgdossier.

Voor een groot deel kunnen zorgorganisaties 
hier zelf de regie en verantwoordelijkheid in 
nemen, maar dit vraagt ook veranderingen 
van bestaande technologie leveranciers. 
Verschillende relevante gegevens moeten door 
zorgprofessionals doorgaans worden ingevoerd 
en (her)gebruikt vanuit verschillende systemen. 
Denk aan informatie vanuit de nacht(zorg) die 
wordt geregistreerd in het domoticasysteem 
en informatie vanuit de dag(zorg) die wordt 
vastgelegd in het ECD. Omdat systemen als het 
ECD en domotica niet goed zijn geïntegreerd, 
zijn gerelateerde gegevens vaak niet op één 
plaats zichtbaar en worden zeveelal los van 
elkaar gebruikt, of blijven ze onbenut. Wanneer 
deze informatie kan worden gebundeld, kan 
het echter tot vele nieuwe inzichten leiden. Om 
meerwaarde te ontlenen uit (de combinatie van) 
data, pleiten zorgorganisaties er daarom voor 
dat data op de juiste plek beschikbaar wordt 
gemaakt – bijvoorbeeld dat cliëntkenmerken of 
dagrapportages uit het ECD zichtbaar worden 
gemaakt in het nachtzorgsysteem of vice 
versa. Hierbij is het van belang dat domotica 
leveranciers hun data – liefst in de juiste vorm 

– beschikbaar stellen aan andere partijen, 
maar ook dat ontvangende partijen zoals ECD 
leveranciers ruimte binnen hun systemen creëren 
voor informatie vanuit andere technologieën die 
zorgorganisaties graag in hun ECD weergegeven 
zien. Vanuit het perspectief van de cliënt, 
zorgverlener en zorgorganisatie is er behoefte 
aan één centrale technische oplossing voor zorg 
en ondersteuning. Daar waar dit niet haalbaar 
is, is verbondenheid van, of uitwisseling van 
informatie tussen verschillende systemen de 
minimale vereiste. 

4 Zoals eerder in dit artikel werd aangegeven, is tegelijkertijd de trend dat de zorgverlener op basis van (lerende) algoritmen steeds 
meer door de technologie wordt geadviseerd over de best passende profielinstellingen per cliënt, evenals over nieuwe inzichten (bijv. 
automatische voorspellingen) die uit de data kunnen worden afgeleid.

RV

RV



Persoonsgericht én 
efficiënt plannen van 
zorg met behulp van 
data
Op basis van inzicht in bepaalde patronen in 
de leefstijl- en situatie van een cliënt kan men 
de zorg en ondersteuning persoonsgerichter 
én efficiënter gaan plannen op een manier die 
past bij de ‘agenda’ van de cliënt én die tijd kan 
besparen voor het zorgpersoneel. Rusthoven licht 
dit toe:
 
“In de eerste data-analyse kon ik laten zien dat 
de drukte qua oproepen tussen 7 en 9 ligt, dus 
dat betekent dat de klanten dan hun zorg willen 
ontvangen. Maar wat hebben wij op dat moment 
in de zorg georganiseerd? Onze overdracht. Dat 
is dus niet handig. Je kunt op basis van deze data 
je processen heel anders inrichten. Daarover 
is het gesprek al een keer gevoerd tijdens de 
Proof of Concept fase, en dat heeft al een positief 
effect. Daarbij zijn de persoonlijk begeleiders, 
teammanager, etc. betrokken.”

Daarnaast legt de respondent van de domotica 
leverancier uit dat het meest geschikte 
zorgmoment kan worden bepaald op basis van 
gemeten data die laat zien hoe laat mevrouw 
Jansen doorgaans opstaat en naar bed gaat. In 
plaats van dat het zorgmoment bijvoorbeeld wordt 
gebaseerd op de roosters van medewerkers, kan 
men dan bijvoorbeeld eerst sensoren inzetten om 
te meten wat haar dag-nacht ritme is en vervolgens 
pas keuzes maken hoe er wordt gestuurd op de 
personeelsinzet. Als het systeem waarneemt dat 
mevrouw Jansen op vrijdag altijd later naar bed 
gaat, en de zorgverlener er vervolgens in gesprek 
met mevrouw Jansen achter komt dat ze dan 
graag tv kijkt met een borreltje, dan kan de zorg 
zich daar op aanpassen en haar zaterdags iets 
later uit bed helpen. De zorg kan ook inspelen op 
eenmalige gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer 
een cliënt ’s avonds tot laat opblijft omdat er 
een voetbalwedstrijd is. Op basis van data van 
gisteren kan men steeds beter voorspellen welke 
zorgvraag er is, en wanneer die zorg nodig is. De 

respondent licht dit verder toe aan de hand van 
een voorbeeld:

“In moderne parkeergarages worden 
automobilisten met lichtsignalen de juiste kant 
op gestuurd omdat men op basis van sensoren 
kan meten hoe vol het is en waar nog plek is. 
Dit kan kosten en energie besparen, omdat men 
een verdieping kan afsluiten in rustige periodes. 
Bovendien draagt dit ook bij aan de klantervaring, 
want men weet precies op welke plek jij het 
liefst parkeert wanneer jij voor de 25e keer de 
parkeergarage binnenrijdt. Jij wordt dan ook naar 
de plek gedirigeerd waar je het vaakst parkeert. 
Je auto staat dan misschien niet op exact dezelfde 
plaats, maar wel in hetzelfde gebied. Natuurlijk 
volgen mensen niet altijd klakkeloos het advies 
van het systeem en hier leert het systeem van. 
Bijvoorbeeld in de avond wordt er liever dichter 
bij de uitgang geparkeerd dan overdag. Of meer 
ervaring met parkeren in de zelfde garage 
leidt tot andere keuzes. En als je 2 euro meer 
betaalt, krijg je een bredere parkeerplek waar 
je makkelijker uit kunt stappen. In de zorg is 
zoiets weliswaar minder gemakkelijk door te 
voeren en gaat het over andere situaties, maar op 
vergelijkbare wijze is ondersteuning mogelijk van 
data en algoritmen. Door te werken met lerende 
systemen blijven systemen zich aan passen aan 
kleine veranderingen. Het gaat om meebewegen 
met kleine veranderingen en het signaleren van 
grote veranderingen.”

Een kanttekening die bij dit voorbeeld kan 
worden geplaatst, is dat er bij een algoritme 
die na 25 keer parkeren concludeert dat een 
bepaalde parkeerplek of -zone je voorkeur 
heeft, ook sprake kan zijn van een selffulfilling 
prophecy (zelfvervullende voorspelling). Dit is 
een voorspelling die direct of indirect leidt tot het 
uitkomen van die voorspelling. Het maakt namelijk 
een wezenlijk verschil of het herhaaldelijk kiezen 
van deze parkeerplek geheel iemands vrije keuze 
was, of dat het parkeergedrag de voorgaande 
keren al werd beïnvloedt door (andere) algoritmen 
die de bestuurder een bepaalde kant op stuurden. 
Alhoewel dit voorbeeld slechts dient ter illustratie, 
moedigen we ontwikkelaars én gebruikers dan 
ook aan om er waakzaam voor te zijn dat er haken 
en ogen kunnen zitten aan het sturen op basis van 
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data, zoals dat data een gekleurd beeld kan geven 
van de wensen en voorkeuren van mensen. Om 
de autonomie van cliënten zo veel mogelijk te 
bewaken, is het in de langdurende zorg van belang 
om op het juiste moment en de juiste manier op 
basis van data te sturen, om data hooguit te zien 
als een ondersteuning en niet zomaar te zien als 
de ultieme waarheid voor een voorspelling. Dit 
geldt des te meer bij de zorg voor cliënten die 
zelf niet of beperkt in staat zijn hun behoeften en 
gevoelens (verbaal) uit te drukken. 

Anders werken en 
sturen op kwaliteit 
van zorg
Een grote uitdaging bij het breder benutten van 
van domotica als zorgondersteunend systeem 
ligt bij de cultuuromslag die hiervoor nodig is in 
zorgorganisaties. De respondent van de domotica 
leverancier stelt dat de uitdaging niet zozeer 
op technologisch vlak ligt - ook al zijn daar de 
komende jaren ook flinke stappen in te zetten 
– maar dat zorgorganisaties en zorgverleners 
moeten durven en leren om minder te varen op 
alarmering en om pro-actiever te sturen op basis 
van data.

“Zorgmedewerkers zitten nu bij wijze van spreken 
’s ochtends aan hun ontbijt en weten dan al 
wat er die dag op de planning staat, los van 
allerlei onverwachte situaties. Zij zouden echter 
ook ‘s ochtends op basis van historische data 
geïnformeerd kunnen worden over wat die dag 
relevant is. Men kan op basis van de klantvraag 
gaan voorspellen of een dag wat drukker is en 
daar de inzet van medewerkers op plannen. Zo 
kan men medewerkers ook ontlasten. Dit vraagt 
een andere personeelsplanning dan organisaties 
gewend zijn.”

Daarnaast legt Rusthoven van Cordaan uit dat 
men op basis van data uit alarmeringssystemen 
ook anders kan gaan sturen op de kwaliteit van 
zorg die wordt geleverd.

“In de zorg werkt men heel hard en doet men heel 
erg zijn best, maar we nemen nooit een stapje 
terug. En dat kan ook niet, want iedereen werkt 
in een bepaald dagdeel. Iedereen ziet slechts een 
momentopname van de klant. waardoor niemand 
het overzicht heeft. Data is een belangrijk middel 
om overzicht te creëren. Het is gewoon logica.”

Rusthoven geeft hierbij aan dat men op het niveau 
van individuele cliënten, maar ook op het niveau 
van (teams van) zorgprofessionals inzichten op 
kan doen over de kwaliteit van zorg en hoe dit kan 
worden geoptimaliseerd.
 
"Je kunt bijvoorbeeld zien dat een medewerker 
de oproep niet aanneemt van die ene bewuste 
cliënt. […] Uiteindelijk gaat het over de cliënt, 
die moet goede zorg ontvangen. Ik heb in de 
zorg gewerkt en heb letterlijk meegemaakt 
dat cliënten 40 minuten lang op de wc hebben 
gezeten en er niet eerder zijn afgeholpen omdat 
een bel is vergeten. En die mevrouw durfde dat 
niet te zeggen tegen de manager, of een klacht 
in te dienen, omdat zij letterlijk bang was dat 
medewerkers haar niet gingen helpen. Een 
cliënt is in dat opzicht zo kwetsbaar. Zo zie ik het 
ook bij leefstijlmonitoring bij dementerenden. 
Data kan de stem zijn bij deze klanten. Op basis 
daarvan kan je objectief het gesprek aan gaan 
met medewerkers. Dit betekent namelijk gewoon 
letterlijk dat er niemand in de kamer is gekomen 
om het af te melden. Nou, de eerste keer voer je 
daarover het gesprek en heb je het bijvoorbeeld 
over scholing, want misschien begrijpen ze het 
systeem gewoon niet. Vervolgens kijk je nog 
een keer naar de data, maar zie je wellicht dat 
mevrouw nog altijd een lange wachttijd heeft. Dan 
heb je het er in het team nog eens over hoe dat 
komt. Misschien is het dat mevrouw volgens de 
medewerkers zeurt, of ze begrijpt het systeem 
gewoon niet meer. Dat kun je er ook uit halen. 
Dan ga je erover nadenken hoe je die mevrouw 
beter kan faciliteren. Door betere afspraken te 
maken? Gaat het goed? Als het dan nog steeds 
niet goed gaat, dan moet je nog een stapje dieper. 
Als je constateert dat mevrouw alleen in de avond 
wordt geweigerd door medewerker X en daardoor 
moet wachten op zorg, dan ga je daarover het 
gesprek aan. Medewerker X is zelfstandig en 
kan zelf verdedigen waarom dat zo is. Maar die 



kwetsbare cliënt, die kan dat niet. In zo’n geval 
kun je de data laten spreken en er het gesprek 
over hebben in plaats van dat we daar een grijs 
gebied over hebben.”

Erwin Pfeiffer, zorgtechnoloog bij Triade, is het 
er mee eens dat data kan helpen om inzicht te 
krijgen in het functioneren van zorgteams of 
individuele medewerkers en hen kan faciliteren in 
het optimaliseren van hun werk. Dit biedt kansen 
voor de zowel de cliënt als de zorgorganisatie. 
Pfeiffer voegt hier wel aan toe dat men moet 
waarborgen dat zorgprofessionals hun werk 
kunnen blijven doen zonder dat ze door de inzet 
van technologie op hun tenen gaan lopen. Volgens 
Pfeiffer is er extra voorzichtigheid geboden bij het 
analyseren van data en sturen op prestaties op 
medewerkersniveau.

“Je wilt hen natuurlijk zo in de flow hebben dat ze 
normaal hun werk kunnen doen. Die sfeer moet 
je proberen vast te houden. Maar het is natuurlijk 
ook een mooie leercurve voor elkaar, voor mensen 
onderling. We zijn bijvoorbeeld met een psychiater 
aan de gang die van alles wat we doen een video 
maakt met een speciaal ontwikkelde camera. Hij 
zegt namelijk: ‘sinds ik mijn opleiding afgerond 
heb, zit ik altijd alleen maar met een patiënt in de 
kamer. Altijd. Ik zit nooit met een extra psychiater, 
altijd alleen. Hoe kan ik nu feedback van collega’s 
krijgen als ze nooit bij een gesprek zitten?’ Met 
die insteek kun je natuurlijk ook medewerkers op 
de werkvloer wakker maken van ‘laat nu mensen 
meekijken en laat die data ook sturend zijn, om je 
werk beter te kunnen doen’. Maar natuurlijk wel  
op voorwaarde dat je het doet om ze te helpen.”

Een andere uitdaging ligt bij het vertrouwen in de 
technologie. In de zorg voor kwetsbare mensen zal 
men niet zomaar vertrouwen op technologieën, 
data en algoritmen die ons adviseren of besluiten 
voor ons nemen. Als een zorgorganisatie een 
verpleegkundige niet naar een cliënt stuurt omdat 
een algoritme constateert dat het niet nodig is, 
terwijl er wel wat aan de hand is, dan ontstaat er 
een groot probleem. Hierop besluit de respondent 
van de domotica leverancier: 

“Het zal in de zorg nog wel even duren voordat 
we dingen helemaal aan de techniek overlaten en 

black box systemen inzetten die we niet begrijpen. 
Data en kunstmatige intelligentie gaan ons denk 
ik vooral advies geven op het juiste moment.” 

Wij horen graag 
meer over jouw 
ervaringen of 
vragen
Wij zijn benieuwd wat organisaties in de 
ouderenzorg en gehandicaptenzorg zelf 
doen op het gebied van datagedreven 
zorg en welke vraagstukken er spelen. 
Hoe dragen concrete, bestaande 
voorbeelden van datagedreven werken 
bij aan de kwaliteit en doelmatigheid 
van zorg? En welke uitdagingen en 
dilemma’s werpen deze ontwikkelingen 
op?

Heb je zelf voorbeelden of een 
prangende vraag omtrent deze 
ontwikkeling? Neem dan contact met 
ons op!

Dirk Lukkien
d.lukkien@vilans.nl

“Het zal in de zorg nog wel 
even duren voordat we dingen 

helemaal aan de techniek 
overlaten en black box 

systemen inzetten die we niet 
begrijpen. Data en kunstmatige 

intelligentie gaan ons denk 
ik vooral advies geven op het 

juiste moment.” 


