
Regio Parkstad

Wat is zorgdomotica?

Cliënten optimaal ondersteunen, 
zodat ze zoveel mogelijk hun eigen 
leven kunnen leiden. Daar gaan 
we voor bij Koraal. Samen met de 
cliënt en verwanten denken we niet 
vanuit beperkingen, maar vanuit 
mogelijkheden. Cliënten zijn bij Koraal 
regisseur van hun eigen leven. En onze 
medewerkers zorgen voor de benodigde 
zorg en ondersteuning.  

Bij het bieden van goede zorg 
en ondersteuning hoort ook een 
woonomgeving die is afgestemd op de 
individuele mogelijkheden en behoeften 
van cliënten. We willen hen optimaal 
woongenot, veiligheid, privacy en een zo 
zelfstandig mogelijk leven bieden. Om dit 
daadwerkelijk mogelijk te maken, gaan 
we woningen de komende tijd upgraden 
met zorgdomotica. 



Houdt zorgdomotica alles in de gaten?
Nee, de opzet is juist dat we 
cliënten meer privacy en meer 
bewegingsvrijheid willen bieden. Samen 
met de cliënt en verwanten bepalen 
we welke dingen worden gemonitord 
en welke niet. Dit stemmen we af op 
de zorgbehoefte, zelfredzaamheid en 
bewegingsvrijheid van elke individuele 
cliënt. Echt maatwerk dus. 

Leren in de praktijk
Op dit moment wordt de zorgdomotica 
al in de nachtsituatie ingezet bij een 
aantal woongroepen van onze regio 
in Kerkrade. Deze groepen vormen de 
pilot, die als doel heeft om samen met 
cliënten, verwanten en medewerkers te 
leren in de praktijk. Na deze pilot zal de 
zorgdomotica ook beschikbaar komen 
voor meerdere groepen van locatie 
Op de Bies. Ook in de dagsituatie. 
Medewerkers met zorgdomotica-
ervaring gaan hier ondersteuning in 
bieden, zodat cliënten, verwanten én 
medewerkers op een uitnodigende 
manier met de mogelijkheden kennis 
kunnen maken. Na de implementatie 
van zorgdomotica bij Koraal regio 
Parkstad zullen ook de overige Koraal-
regio’s volgen. 

Samen slagen
De introductie van zorgdomotica 
brengt veel nieuwe mogelijkheden 
met zich mee. En daarmee ook 
verandering, voor cliënten, verwanten 
én medewerkers. Daarom is het zorg 
dat we met elkaar vorm geven aan 
hoe we zorgdomotica gaan gebruiken. 
Op een manier die de mogelijkheden 
en behoeften van cliënten optimaal 
ondersteunt. En op een manier waar 
iedereen zich prettig bij voelt. ■

Zorgdomotica
Dat is het verzamelwoord voor alle 
slimme technologische oplossingen 
die kunnen worden ingezet om 
zorg en ondersteuning verder te 
verbeteren. Denk aan een alarmknop 
of bewegingsmelder (in de kamer of in 
het bed), een automatisch sluitende 
deur, maar ook aan zorg op afstand 
via een smartphone. Binnen Koraal 
gaan we werken met een systeem dat 
veel van deze oplossingen met elkaar 
verbindt, zodat er ontzettend veel 
mogelijk is om de individuele zorg- en 
ondersteuningsvragen van cliënten te 
beantwoorden.  

Wat zijn de voordelen voor cliënten?
Zorgdomotica kan worden ingezet om 
de cliënt meer woongenot, privacy en 
veiligheid te bieden. Een voorbeeld: 
door ’s nachts te werken met een 
drukknop in plaats van een medewerker 
die elk uur de slaapkamer binnenkomt 
om te controleren of alles goed gaat, 
kan de cliënt ongestoord doorslapen. 
Dit komt de nachtrust ten goede en 
zorgt voor meer privacy. Bovendien 
werkt het systeem continue en blijft 
fysiek controleren bijvoorbeeld altijd 
een momentopname.

Voordelen voor medewerkers
Voor medewerkers is zorgdomotica 
een waardevol hulpmiddel om veilig, 
effectief en efficiënt invulling te 
geven aan zorg en ondersteuning. 
Weten dat er een systeem is dat op 
de achtergrond bewust ingestelde 
dingen in de gaten houdt, werkt 
geruststellend. Bovendien kan het 
systeem werkzaamheden uit handen 
nemen, zodat er meer ruimte ontstaat 
voor activiteiten die ten goede komen 
aan de kwaliteit van leven van cliënten.


