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René van Wijk

Loopbaan

1993 – heden | GEWA Nederland BV -> QuoVadis Nederland BV | CEO

2010 – heden | Fenwick | consultant intra-/extramurale zorgintegratie met domotica

2014 – heden | Avtel | verkoopadviseur IP telecom en IPTV (t.b.v. zorgoplossingen)

2015 – heden | Langer Zelfstandig Thuis | regio adviseur

QuoVadis Nederland: Alarmeren, Bedienen, Communiceren, Cognitie, Dementie, Epilepsie



Casus 1 - ouderen
78 jarige dame, woont zelfstandig met hulp in huishouding, gezond, 
soms wat duizelig, lijkt wat vergeetachtig.

- Wat als ze toch eens valt of de deur uitgaat?

• RF domoticaonderdelen als sensoren
• Gebruik maken van dagelijkse patronen
• Bij afwijking standaard patronen melding

• Koelkast open iedere ochtend voor 9 uur 
• Voordeur open in de nacht 
• Lamp toilet blijft branden
• Kooktoestel staan aan (warmte ontwikkeling en rook),

maar al 20 minuten geen beweging in de keuken 



Cases 2 – lichamelijke beperking
24 jarige jongeman, hoge dwarslaesie door ongeval, woont zelfstandig met 
persoonlijke verzorging, studeert.

- Hoe kan hij zijn zoveel mogelijk autonomie behouden?

• KNX onderdelen als sensoren en ontvangers / koppelingen
• KNX combineren met Infra Rood of radiofrequent bedienzenders

• Bedienen deurintercom en deur
• Gordijnen openen en sluiten
• Verlichting individueel of per ruimte schakelen
• Melding versturen als assistentie oproep gedaan is
• Alle apparaten uit als het huis verlaten wordt

https://youtu.be/7JPFnWMqzbc

https://youtu.be/7JPFnWMqzbc


Cases 3 – in het ziekenhuis
IC/neurologie afdeling, wisselende gebruikers bedden, gebruik zusteroproep moet 
voor iedereen mogelijk zijn, ook bij beperking.

- Hoe kan iedere patiënt de zusteroproep gebruiken en communiceren?

• Spraakhulpmiddel met oogbesturing
• KNX combineren met Infra Rood actor bedienaanpassing

• Bedienen zusteroproepsysteem
• Bedienen audio/video
• Goed te reinigen, snel (ver)plaatsen
• Voorbereiding voor thuis / andere verblijflocatie
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Zorgdomotica in de transmurale zorg

• Alles draait om communicatie

• Technologie moet overal mogelijk zijn:
• Intramurale zorg

• Geriatrische revalidatiezorg

• Extramurale zorg

• Ziekenhuiszorg



Wat is van belang

• Bewoner ontvangt liever thuis zwaardere zorg dan verhuizen naar 
verpleeghuis. Met ondersteuning van mantelzorg en thuiszorg kan er 
met beheerd internet, slimme sensoren en digitale sloten al veel thuis

• Eénduidige manier van afhandeling alarmen

• Plug & play technologie

• Perfecte melding
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Zorgtelefoon Smart button Wearables Pull guard Remote

LynX® hardware



Third Party hardware
(open standaarden)



Kepler Night Nurse

• Met behulp van computer vision en machine learning-technologie 
ontwikkelen we software dat lichaamstaal kan herkennen door in 
video’s “te kijken”



De meerwaarde van gebouwautomatisering

• Valdetectie: val bewoner wordt binnen een minuut gesignaleerd

• Valpreventie: bewoner is valgevaarlijk en kan met de software 
gemonitord worden

• Bewoner is langer dan normaal in badkamer waarna signalering
plaatsvindt

• Activity-report met 24-uurs overzicht over situatie bewoner




