Domotica, zinvol of niet?
Vanuit Den Haag klinkt de stem: ouderen willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit
moet vertaald worden als: ouderen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Om dit te
bereiken zijn hulpmiddelen onontbeerlijk. Zo’n hulpmiddel zou Domotica kunnen zijn. Dit is
echter niet voor iedereen weggelegd. Domotica vraagt een stevige investering.
Wist u trouwen dat in elk huis al Domotica aanwezig is? De meest eenvoudige vorm van
Domotica is de thermostaat van uw CV-installatie of de deurbel c.q. intercom (videofoon,
spreek-luister verbinding). Maar laten we beginnen bij het begin.
Op 19 april is er door een aantal
KBO-mensen een bezoek
gebracht aan OTIB in Woerden.
OTIB is het opleidingsfonds voor
de Installatiebranche. Op de
locatie in Woerden draait al jaren
het project Technologithuisnu.nl.
Een project dat bestaat uit een aantal modelwoningen die vol zitten met Domotica.
Het betreft de volgende onderwerpen, ondergebracht in een viertal woningen:
- Comfort & Safety & Low Vision
- Mobility & COPD
- Dementie
- Renovatie
Het zal duidelijk zijn dat ook hier geldt voor de meeste ouderen: heel mooi, maar past het wel
in mijn beurs, want met alleen een AOW en een klein pensioen is vaak voor extra’s geen
budget. Dat is een gedachte die staat als een huis, want Domotica is duur.
Zo’n 20 jaar geleden kwam de firma E-lux met een installatieconcept dat
bestond uit een leeg buisleidingentracé in de woning naast de standaard
elektrotechnische installatie. Het voordeel hiervan is dat de gehele
infrastructuur voor Domotica dan aanwezig is zodat de bewoner alleen die
bekabeling behoeft aan te brengen, zover als nodig, voor de Domotica
componenten die de bewoner wenst. Bijvoorbeeld de elektrische bediening
van de gordijnen bij iemand die zich in een rolstoel voortbeweegt.
De totale kosten voor zo’n leeg systeem bedroegen toen ca. 1% van de totale bouwkosten
per standaard woning. Dat is in de huidige tijd niet anders. Echter, de projectontwikkelaars
zagen er geen brood in. Ze zaten niet te wachten op extra kosten. Een gemiste kans, want
dit zou al een mooi voorbeeld zijn van levensloopbestendig bouwen. Ondanks de hoge
kosten zit er in Domotica toekomst nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen,
zeker nu de huidige digitalisering maakt dat Domotica eenvoudig bedienbaar is. Uw
smartphone, tablet of een separaat bedieningspaneel helpen daarbij.
Wellicht is het een idee om in uw afdeling eens een themamiddag Domotica te organiseren
zodat uw achterban een beetje inzicht krijgt in de mogelijkheden.

