
Zorgdomotica
Handige technische hulpmiddelen

Informatie voor cliënten



GGz Breburg wil het gebruik van domotica goed regelen. We heb-

ben speciale regels beschreven voor het gebruik van domotica.

 

Vrijwillig

Vrijwillige domotica wordt alleen gebruikt als dat voor jou de 

 beste oplossing is en jij het hiermee eens bent: je geeft dus 

 toestemming aan GGz Breburg om domotica te gebruiken.

Het moet jou, je naasten en de zorg helpen in het dagelijks leven. 

Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet opgenomen hoeft 

te worden en zelfstandig(er) kan blijven wonen. 

Veilig

GGz Breburg maakt volgens de wetten en regels afspraken over 

het gebruik van domotica, bijvoorbeeld over je privacy. Zo wordt 

onder andere vastgelegd wie wanneer toegang heeft tot jouw 

gegevens. 

Als we samen met jou besluiten dat cameramonitoring de enige 

oplossing is, dan worden daarvan géén opnamen gemaakt.

Verantwoord

Er wordt goed aan jou uitgelegd wat domotica is; waarom het 

gebruikt gaat worden; hoe en wanneer het gebruikt gaat worden 

en wat de nadelen van domotica voor jou kunnen zijn. Dit wordt 

ook zo in je dossier geschreven.

Er komen steeds meer slimme en handige apparaten in ons leven. 

Hoe handig is bijvoorbeeld een mobiele telefoon of routeplanner.

Een apparaat is slim, als het je helpt in het dagelijks leven. Vaak 

zonder dat jij er zelf bij na hoeft te denken. Deze slimme appara-

ten noemen we domotica. Apparaten die speciaal voor de zorg 

zijn ontwikkeld noemen we Zorgdomotica.

Het gaat hierbij dan om hulpmiddelen met sensoren en 

 computertechnologie, soms gecombineerd met communicatie 

met  hulpverleners die zich ook buitenshuis bevinden. 

Bij GGz Breburg worden deze apparaten ook steeds vaker 

 gebruikt. Zo kan je denken aan bijvoorbeeld:

• Een alarmknop die je bij je kan dragen. Met de oproepknop kan 

je zelf contact maken met de zorg. Als er op de knop gedrukt 

wordt, dan ziet de zorg dat. Zij kunnen dan op afstand met je 

praten of langskomen.

• Een slimme medicijnbox dat een signaal geeft om je eraan te 

herinneren om op tijd de juiste medicijnen in te nemen.

• Een slim monitoringssysteem waarbij de zorg makkelijker op 

afstand een oogje in het zeil kan houden. Dit doen we dan met 

videocommunicatie of beeldschermzorg. 



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

situatiediejeweeraankunt.Vantegrootnaarkleingenoeg.

Zodatjijjelevendebaasblijft”

Contact

Tel.: 088 - 016 16 16

info@ggzbreburg.nl  www.ggzbreburg.nl

Verplicht?

Als je géén toestemming geeft en GGz Breburg gaat toch domotica 

gebruiken, dan is het een vrijheidsbeperkende maatregel. Dan 

geldt de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz). 

 

Domotica is niet 100% veilig

Ook als we domotica gebruiken, kan er toch iets misgaan. Over de 

risico’s die er toch nog zijn moeten we goed met elkaar  p raten. 

Zo voorkomen we verwachtingen die we niet waar kunnen  maken. 

Zorgdomotica is een steuntje in de rug maar kan niet 

alles  oplossen.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Zorgdomotica? 

Vraag het aan je behandelaar.
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