
“Gouden beloftes over technologie bij thuiswonende 
mensen met dementie, maar wat werkt nu echt?”

Inleiding

Domotica (technologische hulpmiddelen) voor 

thuiswonende mensen met dementie zijn sterk 

in ontwikkeling. Alarmeringssystemen, middelen 

om iemand die dwaalt terug te vinden of 

technische hulpmiddelen voor in huis, steeds 

meer mogelijkheden komen beschikbaar en 

worden aangeprezen. Domotica kunnen bijdragen 

aan het zo lang mogelijk behouden van de eigen 

regie en zelfstandigheid van een persoon met 

dementie. Daarnaast kunnen domotica 

mantelzorgers en zorgverleners ontlasten en de 

veiligheid verhogen. 

Het symposium is bedoeld om informatie te geven 

over hulpmiddelen die beproefd en direct 

inzetbaar zijn. Daarbij is er ook aandacht voor 

praktische zaken als infrastructuur, kosten en het 

aanschaffen van de hulpmiddelen. Daarnaast 

wordt ingegaan op de wijze waarop mensen met 

dementie ondersteund kunnen worden bij het 

(opnieuw) leren van vaardigheden. 

14 oktober 2013, 13.00 – 17.00 uur, Verpleeghuis                   , Randveen 64, 2544 RP Den Haag

Aanmelding

Via www.transmuralezorg.nl onder 'agenda'. 

Deelname

! Aanmelding is noodzakelijk.

! Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging 

per e-mail, waarna uw deelname definitief is en 

wij rekenen op uw komst.

! Deelname is gratis.

Sluitingsdatum voor aanmelding

7 oktober 2013

Markt

Tijdens het symposium is gelegenheid om stands te 

bezoeken waar verschillende vormen van domotica 

worden getoond, waar voorlichting wordt gegeven 

en waar u met vragen terecht kunt. 

Informatie

Heleen van Milligen

Projectmedewerker Stichting Transmurale Zorg 

Den Haag e.o.

E: heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl

T: 070-7000084

Uitnodiging 
Symposium Domotica Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Dit symposium wordt georganiseerd vanuit het 

netwerk dementie regio Haaglanden, het 

samenwerkingsverband van alle instellingen die 

zorg aan mensen met (beginnende) dementie 

leveren in regio Haaglanden.

Tijd Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Welkom

13.40 uur Wat kan domotica betekenen voor thuiswonende mensen met dementie?

 Daan Dohmen, Directeur Focus Cura

14.00 uur Het lerend vermogen van mensen met dementie

 Frans Hoogeveen, Lector Psychogeriatrie Haagse Hogeschool

14.20 uur Pauze en bezoek markt

14.50 uur Workshops:

 De domoticakoffer Marian van Schie, Innovatiemedewerker Florence

 Het alarmeringssysteem Patrick Gaasbeek, Directeur Secuvita, 

     Bjorn Untersalmberger, Manager Meldkamer/ 

     Alarmering HWW-Zorg en Marcha Stroombergen, 

     Verpleegkundige HWW-zorg

 Een demonstratie van

technologische 

hulpmiddelen  John Zwennes, Eigenaar Zwennes

17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Doelgroep

Het symposium is gericht op professionals die 

werken met mensen met dementie zoals 

casemanagers, wijkverpleegkundigen en 

wijkverpleegkundige zichtbare schakels.


