Nieuwe
kansen
voor de
zorg…

… in de modelwoonwijk van
Technologie
Thuis Nu!

De uitdaging
De vraag naar zorg op maat zal explosief toenemen. Sommige ramingen gaan uit van een
behoefte aan 450.000 extra zorgverleners in
2025. Daar is niet alleen de arbeidsmarkt in
Nederland niet op berekend, de zorg zelf is dat
ook niet. We moeten dus creatieve oplossingen
zien te vinden. En die zijn er.
Samen met partners uit de zorgsector heeft Technologie
Thuis Nu! werkbare, duurzame oplossingen voor zorg op maat
ontwikkeld. Door bestaande en nieuwe woningen zo aan te
passen dat ouderen en mensen met een beperking langer
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat scheelt enorm in
de zorgkosten. Iemand die vijf jaar langer thuis blijft wonen
bespaart 80.000 euro aan zorgkosten!
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Zorg aan huis
heeft de toekomst
Willen we ouderen – dat zijn er zo’n viereneenhalf miljoen
in 2040 – en mensen met een beperking langer zelfstandig
thuis laten wonen, dan moeten we oplossingen op maat
aanbieden. De behoefte aan zorg is immers strikt individueel.
Rolstoeltoegankelijk is bijvoorbeeld niet hetzelfde als
rolstoelgeschikt. Carapatiënten stellen andere eisen aan hun
leefomgeving dan slechtzienden of mensen met lichte dementie.
Voor Technologie Thuis Nu! staat voorop dat mensen veilig en
comfortabel moeten kunnen wonen in de wetenschap dat er
iemand is die over ze waakt. Iemand die als de nood aan de man
komt snel ter plaatse kan zijn om hulp te bieden. Samen met
vertegenwoordigers uit de zorg, bewoners en domeinexperts
helpt Technologie Thuis Nu bij het plan van eisen, het ontwerp en
de realisatie van de zorgwoning. Niet onbelangrijk: de kosten van
aanpassing van een woning aan een individuele zorgvrager zijn
vaak in iets meer dan een jaar terugverdiend. Tegelijkertijd neemt
de druk op de residentiële zorg af.

De zorgsector
en Technologie
Thuis Nu! voor
zorg op maat
Samen nadenken over de zorg van morgen – op maat en
vaak bij de bewoners thuis – betekent dus nadenken over de
betaalbaarheid en de toegankelijkheid van die zorg. Dat is goed
nieuws voor alle mensen die in de toekomst afhankelijk zullen zijn
van zorg, zoals de verwachte 500.000 mensen met dementie in
2050. Door hen een woning te bieden die hun leefsituatie optimaal
ondersteunt, ontlasten we de zorgsector en gaan de kosten
omlaag.

Het zijn moderne woningen,
zonder de uitstraling van
een zorginstelling en met
een optimaal binnenklimaat.

De woningen van Technologie Thuis Nu! zijn ontworpen voor
levensloopgeschikt wonen, juist ook voor ouderen en mensen
met een beperking. Woningen die veilig zijn, comfortabel
en geheel aangepast aan de individuele behoeften van de
bewoner. Het zijn moderne woningen, zonder de uitstraling
van een ziekenhuis, maar met een optimaal binnenklimaat.
Dit verhoogt de kwaliteit van leven en houdt mensen langer
gezond. Het goede nieuws is: deze woningen staan er al. In
de modelwoonwijk van Technologie Thuis Nu! Hier kunnen
zorgverleners zelf komen kijken hoe wij het capaciteitsprobleem
in de zorg van morgen helpen oplossen.

Bezoek de
modelwoonwijk!
In de modelwoonwijk in Woerden heeft
Technologie Thuis Nu! vier voorbeeldwoningen
gerealiseerd voor verschillende doelgroepen, zoals
mensen die slecht ter been zijn, slechtzienden,
mensen in een rolstoel, mensen met een
aandoening aan de luchtwegen, mensen met
(lichte) dementie en gewoon vitale ouderen die
voorbereid willen zijn op de toekomst:

Comfort & Safety en Low Vision
Mobility & COPD
Dementie
Renovatie

Deze voorbeeldwoningen van Technologie Thuis
Nu! vormen een unieke combinatie van bewezen
technologie en maatwerkoplossingen voor ouderen
en mensen met een beperking.
In deze woningen laat Technologie Thuis Nu! zien
hoe we met slimme, bewezen technologie op maat
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
zorgvraag van morgen.
Werkt u in de zorgsector en wilt u meer weten over
de modelwoningen van Technologie Thuis Nu!?
Vraag dan de folders aan. Wilt u de modelwoningen
bezoeken? Maak samen met uw installateur een
afspraak. De medewerkers van Technologie Thuis
Nu! helpen u graag.

Technologie Thuis Nu! is een project van het Opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf
(OTIB). TTN heeft een grote ambitie: concrete oplossingen
bieden op het gebied van wonen en zorg. TTN koppelt de
behoeften van ouderen en mensen met een beperking
aan bewezen technologie die mensen in staat stelt langer
zelfstandig thuis te blijven wonen. Op een manier die zowel
comfortabel als veilig is.
Dit unieke project is opgezet als samenwerkingsverband
van OTIB, UNETO-VNI, de Stichting Innovatie Alliantie, het
Lectoraat Vraaggestuurde Zorg van de Hogeschool Utrecht en
de Taskforce Innovatie Regio Utrecht. Inmiddels is het project
door OTIB verder ontwikkeld. Alle kennis die OTIB binnen
het project TTN verzamelt, wordt tevens via een database
– conform TNO model – voor alle doelgroepen beschikbaar
gesteld.
Wilt u een afspraak maken voor een bezoek aan de
modelwoningen of meer informatie over het programma
neem dan contact op met het Loket van Technologie Thuis
Nu!, telefoonnummer 0348 437 380. De miniwoonwijk is
gevestigd in Woerden en is dagelijks op afspraak te bezoeken.
Het bezoekadres is Korenmolenlaan 4, 3447 GG Woerden.
Meer informatie op www.technologiethuis.nu

