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Slim wonen, je energieverbruik monitoren en alles in huis met de smartphone
bedienen, het is iets dat we eerder met de jongere generatie associëren.
Maar ook in het woonzorgcentrum bewijst domotica zijn nut.
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In het gloednieuwe woon- en
zorgcentrum Veilige Have worden
de bewoners door slimme systemen
gemonitord.

Het is half december 2018 wanneer we de werf van de Haletra ser-

Monitoring

viceflats bezoeken in Aalter. Wanneer je dit leest, hebben de eerste

Installateur Davy Verstuyft van de NV Verstuyft-Lanssens legt uit: “Dit

bewoners hun intrek genomen in de gloednieuwe serviceflats van

systeem stelt het woonzorgcentrum in staat om automatisch te moni-

Woon- en Zorgcentrum Veilige Have. De tweepersoonsflats zijn opval-

toren ofalles in orde is met de bewoners. Zo hebben we bijvoorbeeld

lend ruim, licht en modern ingericht, met schuifdeuren, ingemaakte

ingesteld dat de verpleging wordt gewaarschuwd wanneer de bewo-

kasten en een verstelbaar werkblad dat de flat zowel geschikt maakt

ners meer dan 12u inactief zijn. Dat weet het systeem doordat het is

voor bewoners in een rolstoel als voor bewoners die nog goed te

aangesloten op de bewegingssensor die het licht in de badkamer

been zijn.

inschakelt. In een thuissituatie zou je, afhankelijk van de gewoonten van

Wat ons vandaag hier brengt, zijn de slinme systemen die de bewoners

de bewoners, ook andere parameters kunnen instellen en bijvoorbeeld

het leven makkelijker, comfortabeler en veiliger maken, en die niet

automatisch familieleden een sms'je sturen wanneer de bewoners zich

alleen in zorginstellingen de norm worden, maar ook thuishoren in

niet aan hun normale dagritme houden. Het grote voordeel is dat het

elke woning van wie op hogereleeftijd verantwoord thuis wilt wonen.

systeem op de achtergrond draait. Wanneer er een acuut probleem

Het nieuwe woonzorgcentrum is sleutelvrij. De bewoners maken net als

is, kunnen de bewoners altijd op de rode knop duwen die ze aan hun

in een hotel gebruik van een magneetkaart, niet alleen om deuren te

pols dragen en die zich ook in elke kamer bevindt.”

openen, maar ook om hun maaltijden te betalen en hun persoonlijke

“De bewegingssensor is maar één mogelijke trigger in het systeem,”

brievenbus te openen. Wanneer ze hun flat binnenkomen, steken ze

zegt Tim De Bie, product manager Home Control bij Niko, dat het

hun kaart in de houder. Vanaf dan kan je het fornuis, de screens en de

brein van het systeem vormt. “Je kan bijvoorbeeld ook monitoren of

verlichting gebruiken.

mensen hun rolluiken opendoen of een of andere knop gebruiken.”
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DOMOTICA

De bewoners maken net als in een hotel
gebruik van een magneetkaart, ook

om hun maaltijden te betalen en hun
brievenbus te openen.

Nog mogelijkheden? Je kan de screens automatischlaten zakken
wanneer de zon op de ramen schijnt, je verwarming en verlichting
op afstand monitoren en bedienen. Of je kan metje smartphone
de voordeur opendoen als er een pakje wordt geleverd.
Integratie
Niko Home heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van
domotica, maar is uiteraard niet de enige speler op de markt.
Het Duitse Loxone bestaat pas sinds 2009 maar verovert in sneltreinvaart marktaandeel. Apple HomekKit is een wereldspeler en
werkt volledig draadloos. Wie niet wil kiezen voor een bepaald
systeem, kan gaan voor het open KNX-protocol, dat door tal van
fabrikanten wordt aangewend.
Openheid of geslotenheid van het systeem is een belangrijke
factor bij domotica. Niko Home Control kiest voor selectieve
openheid, met partners als Sonos en Bose (voor audio), Renson
(verluchting,) en Velux (dakramen). Waarom? Tim De Bie: “We
zetten in op kwaliteit en willen dat de koppeling met een partner
te allen tijde werkt. Dat lukt alleen omdat we met de customer services van onze partnerbedrijven hebben samengezeten en ervoor
gezorgd hebben dat we allebei dezelfde antwoorden geven op
vragen. We steven naar een gedeelde verantwoordelijkheid met
onze partners om de klant zo accuraat mogelijk te kunnen helpen.”
Hoe zit het met veiligheid en privacy? “De gebruiker beslist zelf
hoe ver hij gaat”, zegt Tim. “Je kan ervoor opteren om het systeem
volledig binnenshuis te laten werken, of hette laten communiceren
via internet. Onze troefis dat alle dataverkeer versleuteld via onze
eigen servers verloopt. We doen er alles aan om onze systemen
zo veilig mogelijk te houden, en laten geregeld ethische hackers
checken of alle achterpoortjes gesloten blijven. We zijn ons er terdege van bewust dat de veiligheid van je huis in onze handen ligt.”

D OAI RTS

De bewoners kunnen met het systeem ook
de verlichting regelen, de screens laten
zakken en zelfs een muziekje opzetten,

Dankzij de discreet ingebouwde bewegingssensor
in de badkamer weet het systeem

en dat allemaal met hun vertrouwde Niko

of de bewoners actief zijn.

Toekomstmuziek
“In de loop van 2019 krijgt Niko Home Control nog een paar
belangrijke updates”, zegt Tim De Bie. Het elektrobedrijf uit Sint-

-knoppen. Het systeem is dus volledig
granny proof, maar senioren die mee zijn met hedendaagse snufjes — en volgens Davy
zijn dat er steeds meer — kunnen ook aan de slag met de app op hun tablet of smartphone.

Niklaas, dat dit jaar honderd jaar bestaat, wil immers helemaal klaar
zijn voor de volgende eeuw. Zo komt er bijvoorbeeld spraakbesturing via een integratie
met de virtuele assistenten van Google en Amazon. “We werken liever met die spelers
samen dan zelf het warm wateruit te vinden,” licht Tim toe. “Op die manier kan je Niko

Veiligheid en comfort

Home Control trouwens ook laten communiceren met apparaten buiten ons ecosysteem.

Wie met het systeem aan de slag gaat, kan er allerlei handigheidjes instoppen, zegt Tim

Meer gevorderde gebruikers zullen in de toekomst ook Niko Home Control kunnen laten

De Bie. “Hieris er bijvoorbeeld voor geopteerd om de kookplaten van het fornuis na twee

interageren met niet-partnertoestellen via APl-code (Application Programming Interface,

uur gebruik automatisch uit te schakelen. Leuk is ook dat een timer ervoor zorgt dat het

een manier om toestellen met elkaar te laten communiceren). En op Batibouw pakken we

licht in de badkamer ‘s nachts automatisch gedimd is. Zo word je niet klaarwakker als je

uit met onze energiebesparende systemen, die er bijvoorbeeld voor zorgen datje elektri-

even naar het toilet moet.”

sche fiets oplaadt wanneerje zonnepanelen veel stroom opwekken en je dus over gratis

De mogelijkheden van het systeem zijn quasi eindeloos. “Je kan bepaalde sferen in huis

energie beschikt.”

Powered by Ammco

voorprogrammeren, zoals de ideale verlichting om een boek te lezen”, zegt Tim. “Je bent
volledig vrij in wat je met het systeem doet. Zo kan je desgewenst ook volledig andere

www.niko.eu

functies aan knoppen toekennen.”
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