Domotica binnen de Schelde
Wat houdt dat precies in?

Nachtdienst nieuwe vorm
Met behulp van domotica kunnen we de
zorg voor u tijdens de nacht veiliger en
efficiënter inrichten.
Wat betekent dit voor u en de zorg die
u van ons mag verwachten?
Uw kamer is voorzien van een knop
waarmee u via een spreekluisterverbinding contact kunt maken
met de centrale nachtdienst. Uw kamer
is voorzien van een deurcontact. De
nachtdienst krijgt een melding wanneer
u uw kamer verlaat. Uw kamer is
voorzien van een smartsensor (camera).
Wat kan deze smartsensor?
Hiermee maakt de nachtdienst 3x per
nacht een virtuele ronde ter controle
van uw welzijn. Dit betekent dat we
niet meer 3x per nacht, uw kamer
hoeven te betreden. -

Samen met u worden er afspraken
gemaakt over de instellingen van de
smartsensor op uw kamer, gericht op
uw veiligheid en kwaliteit van zorg.
Domotica kan in het kader van de
Wet verplichte ggz ook als verplichte
zorg worden toegepast wanneer
voldaan is aan de voorwaarden
hiervan.
De domotica is in gebruik tussen 22.30
uur ’s avonds en 7.15 uur ’s ochtends.
De nachtdienst is niet meer standaard
aanwezig op uw afdeling, maar zal wel
geregeld een ronde maken over de
afdelingen.
Kan ik zien of de smart sensor aanstaat?
Ja, dat is te zien. Er brandt dan een
indicatielampje
Is er ook beeld binnen de badkamer?
Nee, zeker niet!

Domotica
Staat de sensor de hele nacht aan?
In ieder geval tijdens de virtuele ronde
gaat de smartsensor even aan.
Met u worden verder persoonlijke
afspraken gemaakt over wanneer en
hoe de smartsensor gebruikt wordt.
Wat vindt de cliëntenraad hiervan?
De cliëntenraad is meegenomen in de
besluitvorming en is er van overtuigd dat
de kwaliteit van zorg en veiligheid voor u
als cliënt met gebruik van domotica
beter wordt.
Werken de camera’s in gangen,
huiskamer en patio op dezelfde manier
als de smartsensor op de kamer?
Nee. De camera’s in de gangen,
huiskamer en patio staan tussen
22.30 uur en 07.15 uur continu aan.

Heeft u nog vragen?
Stel ze gerust aan uw begeleider.
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Worden de beelden opgeslagen en wat
wordt daar mee gedaan?
De beelden van de smartsensor (camera)
worden bewaard voor een periode van
1 week. Na deze periode worden de
opnames automatisch gewist.
Beeldinformatie mbt incidenten wordt
4 weken bewaard.

