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Aanvullende informatie n.a.v. presentatie Domotica SeniorWeb Rosmalen juli 2021 

Hartelijk dank voor uw interesse en aanwezigheid. 

De informatie betreft  een aantal links die u op het internet verder helpen met het vormen van een 

eigentijds beeld over het aandachtsgebied Slimme oplossingen in  wonen, leven en zorg (domotica) 

Links kunnen natuurlijk na verloop van tijd gedateerd raken of niet meer werken. 

__________________________________________________________________________________ 

Informatie over smart-homes: 

Website: www.smart-homes.nl 

Bezoekadres Slimste Woning van Nederland 

Noord Brabantlaan 1a 

5652 LA Eindhoven 

Contact 

t 088-3100400 

e-mail: smart@smart-homes.nl 

voorbeelden van webshops voor huisdomotica voor zelfbouw: 

https://www.domoticahouse.nl  

https://www.domotica-shop.nl/ 

 

Domotica installateur voor de aanleg van huis-domotica toepassingen uitbreidbaar  

https://www.smarthome-domotica.nl/ 

 

 
Links bij presentatie Domotica.  
 
LET OP: dit zijn voorbeelden bedoeld om een beeld te krijgen van wat er op de markt is. Er 
zijn altijd meer opties. 
 
Zorg en automatisering 

• Automatisch schakelen verlichting (voorbeeld)  
• Simpelste lichtschakeling 
• Slimme sensoren 
• Alarmknoppen (al of niet bij je gedragen) of deze (voorbeeld) 
• Observatie 
• Schakelen van apparatuur 
• Aan- en afwezigheidsmeldingen 
• Slimme thermostaten 
• Beeldbellen 
• Zorgapps 

http://www.smart-homes.nl/
mailto:smart@smart-homes.nl
https://www.domoticahouse.nl/
https://www.domotica-shop.nl/
https://www.smarthome-domotica.nl/
https://www.verlichtingkopen.nl/automatische-lichtschakelaar-ter-vervanging-van-schakelaar
https://klikaanklikuit.nl/ontdek-ons/slim-bedienen/
https://www.coolblue.nl/domotica-sensoren?cmt=c_a,cp_11694444152,a_112568883566,t_kwd-1336186332472,n_g,d_c&gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7zAzGwplKVvcxUuLjnxiMZ4wfmNknSPd9WKWH2bbcdjH2Qxy122M34aAkjMEALw_wcB
https://www.lifewatcher.nl/alarmknop-ouderen?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7yrZV1OZltBFfZlcRtuw6BKPxnLTSyFPAjf7cwMNRFhH4Znp2LJEvwaAoWqEALw_wcB
https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/alarmknop-voor-ouderen
https://www.viedome.nl/slimme-oplossingen/videobewaking-en-smart-sensor/
https://www.elektrodegroof.nl/particulier/domotica-1
https://modernedementiezorg.nl/upl/technologische%20hulpmiddelen/060697_Domotica%20door%20bouwcollege.pdf
https://www.consumentenbond.nl/smarthome/slimme-thermostaat-en-energiemeter?cid=sea_google_lidw_thermostaten_dsa_wvjg_do&gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7z9BdVbBy181pHLb3Fh6Z0umoXqfU2AgeFNH4JTQy_uw8xgB1JeG-gaAuWVEALw_wcB
https://www.seniorweb.nl/zoeken/term/beeldbellen/pagina/1/periode/nofilter/soort/nofilter
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/apps-ouderenzorg
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• Goedemorgen – goedenavond functie 
• Qthuis en Emma Zorgt: via stembesturing 
• Virtuele Thuiszorg: bij beginnende dementie, werkt via een beeldverbinding 
• Thuisdialyse, hulp op afstand bij hartfalen en thuisbeademing  

Veiligheid 
• Sensoren: bewegingsmelder, halszender, polsbandje, zorghorloge 
• Spreek-luisterverbinding met stembesturing 
• Alarmering bij vallen 
• Videodeurbel 
• Deur openen voor zorg op afstand of met pincode  
• Loopstok met GPS, rollator met GPS 
• Nachtverlichting van je looproute 
• Bewoonde indruk maken op vakantie 
• Alarminstallatie 

Meedoen in de samenleving 
• Digitaal koffie-uurtje of telebakkie Vught 
• Beeldbellen met familie 
• Spellen spelen op afstand 
• Online concerten en museumbezoek 
• Kerkdienst gemist 

Geheugensteuntjes: 
• Agenda 
• Medicatie  
• Gesproken notities maken 
• Fotoboek, levensboek 
• Herinneren aan oefeningen, bewegen 
• Draadloze spullenvinder 

 
 
Annelies Pietersen en Bert van Strien SeniorWeb Rosmalen. 

https://www.zorggroep-manna.nl/thuiszorg/zorg-op-afstand/
https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/langer-zelfstandig-thuis-met-een-spraakassistent
https://nettie.nu/virtuele-thuiszorg/
https://www.dianet.nl/behandelingen/thuishemodialyse/thuisgaandialyseren
https://harteraad.nl/aandoeningen/telebegeleiding-telemonitoring/
https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/thuisbeademing
https://hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/bewegingssensoren
https://www.dementie-winkel.nl/DAZA-Alarmknop-halszender
https://vedosign.com/zorg-polsband-oproepsysteem/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/technologische-toepassing-zorghorloge/
https://www.emerce.nl/wire/innovatie-zorg-spraakgestuurde-technologie-h-google-praat-zorgbalans
https://www.lifewatcher.nl/valalarm?gclid=CjwKCAjwos-HBhB3EiwAe4xM904nGBYlc0gU0duUtuROE4vtHhJFFDzLuNts6MpbmUecOohJh93Q7xoCf-IQAvD_BwE
https://www.ad.nl/tech/dit-kun-je-met-een-slimme-videodeurbel~a7442210/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.slimmeslotenshop.nl/deur-openen-met-code
https://dutch.alibaba.com/product-detail/scw-01-heart-rate-blood-pressure-test-fall-detection-gps-walking-stick-with-led-light-60719923206.html?spm=a2700.7724857.normal_offer.d_image.3bf52318bEKEU9
https://zorgsaam.nl/product/ello-elektronische-rollator-nieuw-en-exclusief-bij-zorgsaam/
https://www.huis-van-morgen.nl/hulpmiddelen/ledwalk-vloerverlichting-biedt-veiligheid-gemak-en-comfort
https://www.emerce.nl/wire/vier-tips-om-huis-veilig-achter-laten-vakantie
https://www.coolblue.nl/alarmsystemen/top-10
https://www.prokkel.nl/nieuws/elke-donderdagochtend-digitaal-koffieuurtje/
https://wegwijsplus.vught.nl/telebakkie-het-telefonisch-koffie-uurtje
https://www.seniorweb.nl/artikel/videobellen-apps-en-mogelijkheden
https://www.libelle.nl/persoonlijk/6x-de-leukste-spelletjes-die-je-op-afstand-kunt-spelen~b71e0912/
https://www.concertgebouw.nl/het-concertgebouw-bij-u-thuis?queueittoken=e_verkoopjuli2021~q_a0a12031-673d-4271-a148-ffd9b1b029d9~ts_1626610940~ce_true~rt_safetynet~h_b1de4f85bdefdc24c4c09d04e811318a46475be61823a3713fe634db4413ba7d
https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/nederlandse-musea-met-virtuele-tours
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1973-Parochie-H-Maria
https://www.seniorweb.nl/zoeken/term/agenda%20gebruiken/pagina/1/periode/nofilter/soort/nofilter
https://hulpmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/apps-voor-medicijn-herinneringen
https://www.seniorweb.nl/tip/spraak-omzetten-in-tekst-met-live-transcriberen
https://www.fotofabriek.nl/fotoalbum-maken/?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate&utm_campaign=244164
https://btsg.nl/het-levensboek/
https://www.libelle.nl/lifestyle/10x-apps-die-goed-zijn-voor-je-gezondheid~b25c1fcc/
https://altijdalleskwijt.nl/bluetooth-tracker/

