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Concept Vissershaven - met 3 
vrijheidsgraden en buurtcoaches
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Slimme sloten
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Wifi binnen en GPS buiten
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Hof van Nassau

Leven in maximale vrijheid
voor mensen met dementie



Visie Hof van Nassau

• de sfeer van een gezellige wijk, maar wel 
midden in het leven

• grenzen vervagen tussen zorg en facilitair

• gezamenlijke zoektocht naar de grootst 
mogelijke kwaliteit van leven voor elke bewoner



Visie Hof van Nassau (2)
• maximale vrijheid, tenzij…

• domotica is ondersteunend en dynamisch

• woonplezier, contact en spontaniteit

• wonen in een lerende omgeving (living lab)





4 vrijheidsgraden - tenzij



vrijheidsgraad 3 – gebouw + grond



vrijheidsgraad 2 – woning + tuin



vrijheidsgraad 1 – eigen woning (8)



Vorm van een HOF of 'wijk(je)'



Leven in het hier en nu



Elegante geleiding mbv techniek



Technische en
financiele
uitdagingen





Maximale vrijheid, tenzij…
• Techniek ondersteunt:

– denkstappen van medewerkers;
– werken vanuit aantoonbare risico’s in plaats van 

denkbare risico’s;

• Statisch profiel en dynamisch profiel; 

• Domotica ondersteunt bij het lokaliseren van bewoners
– fysiek toezicht blijf belangrijk onderdeel



Vrijheidsgraden of leefcirkels
• Intern:

• Persoonlijke tag verwerkt in polsbandje
• Bakentechnologie

• Extern: 
• CQ5 alarmzender met spreekluisterverbinding
• Buitenshuis GPS













Resultaat 
Rust voor de bewoner(s)
• Geen frustratie bij een gesloten deur
• Geen discussie over wat de juiste kamer is

Maar ook:
• Leerbaarheid van bewoners
• Betere mobiliteit en cognitie

• Invloed op het beloop van de progressieve 
ziekte dementie

• Medewerkers halen voldoening en plezier uit hun werk



De uitdaging die voor ons ligt

tanteLouise zet verder in op innovatie als  
noodzakelijke voorwaarde 
voor de toekomst...



...ook om het fundament van de zorg 
te versterken

Doen wat we 
• Voldoende, gekwalificeerde medewerkers 
• Samen leren en verbeteren
• Samenwerking met mantelzorgers 

en andere partners

Maar ook:
• Het (regionale) werkprogramma Anders 

Werken in de Zorg voor toekomstbestendige
(zorg) processen

• Veiligheid
• Doorontwikkeling ICT en domotica



Hof van Nassau als 
lerende omgeving



Toepassing Smart Floorconcept ®
Bijvoorbeeld om valrisico te begrijpen



Dmv data analyse
• Mobiliteit
• Steunvlak
• Afwikkeling
• Paslengte
• Duur 



Preventieve interventies



TanteLouise bouwt in de toekomst 
verder aan innovatie

Tot die tijd…  dank voor uw aandacht!


