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De locaties



Vernieuwing van 
zorgdomotica –
een urgente 
behoefte

• Zorgen bij medewerkers 
en cliënten.

• Huidig domotica-
landschap is een 
lappendeken.

• Pluryn streeft naar 
gebruik in plaats van 
bezit.

• Huidige inrichting is niet 
in staat met de vraag 
mee te ontwikkelen.

Presenter-notities
Presentatienotities




Visie Zorgdomotica

Plateau 1 – Focus op 
Veiligheid en Vertrouwen

2022 - 2024

Plateau 2 – Focus op 
Zelfredzaamheid

2025 -

Visie Zorgdomotica

Flexibel en cliëntgebonden 
op basis van behoefte

Voorspellend; voorkomen is 
beter dan genezen

Vriendelijk, veilig en 
ondersteunend voor cliënt

Voor de medewerker een 
betrouwbare ‘buddy’

Minimaal gebouw-gebonden, 
maximaal mobiel

Standaardisatie met een 
open karakter



Op zoek naar de beste partner

Betrokken 
specialisten 

binnen 
Pluryn

34

Plannen voor 
Proof of 
Concept

4

Use Cases 
en 

acceptatie 
criteria

>100

Proof of 
Concept

2

Uitgangs-
punten 

Beleidsplan

62

Gesproken 
aanbieders 
tijdens de 

markt-
consultatie

10



Partnerselectie – Proof of Concept op twee locaties 

Medewerker (Signaal-ontvangend)Cliëntkamer  (Signaal-gevend)

InternetLAN
Pluryn

Domotica 
Clouddienst  

Internet LAN
Pluryn



“De grote individuele mogelijkheden die in te stellen zijn 
naar gelang van client- en medewerkersbehoefte.”

“Alle mogelijkheden die er zijn vind ik erg veelzijdig. Denk 
dat het rustiger werken wordt. Geruststellend ook voor 
ouders van de cliënten (als ze weten hoe het werkt).”

“Locatie persoonsalarm, gevoel van veiligheid!!! 
Meldbank, graag integreren op onze locatie.”

“De schaalbaarheid en de aanpasbaarheid. Je 
hebt de mogelijkheid om meer data te 

verzamelen.”

“Medewerkers (verpleegkundigen) zijn erg enthousiast 
hierover; biedt veel efficiency en rust.”

“Camera duidelijk beeld, top. Werken 
met mobiele telefoons; lijkt mij heel 
efficiënt. Veel mogelijkheden, super 

fijn. Ben eigenlijk over alles 
enthousiast.”

“Dat alleen info binnenkomt waar je iets mee moet!”

“Eenvoudig aan en uit kunnen zetten van 
mogelijkheden. Hierdoor indien nodig snel 

kunnen schakelen in crisissituaties.”

“All-in camera's, inzoomen. Snel 
omschakelen uitluisterprotocol. 

Makkelijke communicatie. 
Helderheid camera’s. Ook via 

smartphone.”

De stem van de medewerker weegt mee 



Alarmen ontvangen

Actieve alarmering

Cameratoezicht

Alarmen ontvangen

Actieve alarmering

Cameratoezicht

Domotica
“Menukaart”

Inrichting 
per cliënt

Passieve alarmering

Actieve alarmering

Alarmen geven door 
medewerkers

Per cliëntgroep of 
locatie



Huidige inrichting

IQ Messenger

2022 2023 202X

Doorontwikkeling & vernieuwing

Ons migratiepad



Sterker
in de
samenleving
Powered by Pluryn
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