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1. Inleiding 
De veranderingen in de energievoorziening en in de installatietechniek gaan in razend tempo door. 
De verduurzaming van de  energievoorziening leidt tot het toepassen van zonnepanelen en de 
intrede van de elektrische auto. Ook de warmtepomp wordt steeds meer toegepast om de lage 
energievraag naar warmte in te vullen. De trend van de ‘all-electric’ woning is daarmee ingezet. 
 

• Door de aandacht voor verduurzaming is er een behoefte aan energiebesparing en aan inzet 
van duurzame energiebronnen (toepassing van onder andere PV-systemen en 
warmtepompen). 

• Er is een steeds grotere verwevenheid tussen ICT-systemen en het 230V-systeem. Schakelen 
met mobiele telefoons, slimme sensoren, automatisch schakelende apparatuur (aangestuurd 
door energieleverancier of netbeheerder) begint zijn intrede te doen. 

 

1.1 Verduurzaming van woningen 
De verduurzaming van woningen heeft veel impact op zowel de bestaande woningen als nieuwe 
woningen. Bij nieuwe woningen zal sneller gekeken worden naar all-electric. De gasvoorziening zal in 
de toekomst niet meer worden aangeboden. Alle energiebehoeften zullen dan met elektriciteit 
worden ingevuld. 
 
Maar ook het bestaande woningbestand zal gaan verduurzamen. Veel woningen zullen worden 
voorzien van PV-systemen en warmtepompen om aan de vraag naar warmte en elektriciteit te 
voldoen. Op dit gebied zijn veel projecten gaande waarbij diverse concepten zoals nul-op-de-meter 
en stroomversnelling moeten leiden tot woningen waarbij de energievraag lokaal wordt ingevuld. 
 

  
 

 
 

 

Gerenoveerde woningen in het kader van 

stroomversnelling; uitgerust met meer 

isolatie, warmtepomp en PV-systeem. 

Ook nieuwe technologieën zullen hun 

intrede doen in of bij de huizen. Een 

voorbeeld hiervan is de elektrische auto. 

 



1.2 Toepassing van ICT 
De mogelijkheden om met informatietechnologie het comfort binnen een woning te vergroten, is de 
laatste jaren enorm toegenomen. Hiermee kan ook invulling worden gegeven aan de basisbehoeften 

zoals eerder aangegeven bij de vergrijzing, de 
verduurzaming en de flexibilisering. Immers de vele 
draadloze toepassing zullen zeker helpen bij de 
flexibilisering van de elektrische installatie. 
 
ICT-toepassingen gaan niet alleen over draadloos 
schakelen, maar bijvoorbeeld ook over slim schakelen. 
Een wasmachine kan zelf bepalen (aan de hand van 
informatie over de prijzen van elektriciteit) wat de 
beste tijden zijn om de was te draaien. Diverse apps 
zijn te downloaden om zelf (draadloos) verlichting te 
schakelen of te dimmen (eventueel met je mobiele 
telefoon). Ook cameratoezicht rondom of in je huis is 
een gemakkelijk te kiezen optie. 
 
Gezien de snelle groei van deze applicaties is te 
verwachten dat de elektrische installatie van een 
woonhuis de komende decennia sterk zal blijven 
veranderen. Huidige installaties moeten hierop 
worden voorbereid. 

  Draadloze aansturing van apparatuur. Bron: Hager. 

Verlichting met draadloze besturing. Wifi IP-Camera. 



2 Duurzame energie in de woning 
 
De verduurzaming van het woningbestand is een belangrijk thema. Zowel voor nieuwe woningen 
waar al een norm ligt voor de energieprestatie, als voor de verduurzaming van het bestaande 
woningbestand ligt de lat hoog. De meest toegepaste lokale opwekkers van energie zijn de 
zonnepanelen, de PV-systemen.  

 
Ook warmtepompen worden meer en meer 
toegepast. Andere vormen van 
duurzaamheid zijn energiebesparende 
maatregelen (naast goede isolatie, de 
energiezuinige verlichting) en toepassing van 
de elektrische auto (geen lokale vervuiling). 
Alle maatregelen tezamen moeten op 
termijn leiden tot de nul-energie woningen. 
In dit hoofdstuk worden deze onderwerpen 
toegelicht. Hierbij zal, gezien de snelle 
toename van de toepassing ervan, veel 
aandacht worden geschonken aan de PV-
systemen. 

 

 

2.1 PV-systemen 
Er is een grote toename in de installatie van PV-systemen. Deze decentrale bron van 
elektriciteitsopwekking heeft inmiddels door de dalende prijzen een acceptabele terugverdientijd. Bij 
de samenstelling en installatie van deze systemen zijn diverse aandachtspunten. Zowel aan de 
gelijkspanningskant als aan de wisselspanningskant. In eerste instantie zal de mogelijke opbrengst 
van een PV-installatie worden beschreven. 
 

2.1.1 Opbrengst van een PV-systeem 
Bij het bepalen van de mogelijke opbrengst van een PV-systeem moeten de volgende punten in 
ogenschouw worden genomen: 

• het gebruikte PV-paneel en het aantal panelen; 

• de ligging van de panelen; 

• de kans op schaduwwerking; 

• optredende verliezen in de installatie. 
 
We zullen voor de PV-installatie die is aangebracht op de recreatiewoning de te verwachten 
opbrengst berekenen. Ook zal dit systeem worden gebruikt om de opbouw van een PV-installatie toe 
te lichten. 
 

De gebruikte panelen 
Voor de panelen is gekozen voor type ND-R240A5 (zie afbeelding). Dit type paneel heeft een 
maximum vermogen van 240 W. Er zijn 32 panelen aangebracht op de woning, wat een totaal 
piekvermogen betekent van 7,68 kW. 
 

Recreactiewoning met PV-systeem. 



 
Datasheet van het gebruikte paneel 

Verder zijn er een aantal belangrijke parameters vermeld zoals de spanning en het vermogen bij het 
punt waarop het maximale vermogen wordt geleverd. Deze waarden zijn respectievelijk 30,4V en 
7,9A. Dit levert dan vervolgens het maximale vermogen op: 
 
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑝𝑝 = 30,4𝑉 ∗ 7,9𝐴 = 240𝑊 

 
Dit is het maximale vermogen dat wordt opgewekt in de zogenaamde standaard testcondities (STC), 
bij een hoeveelheid vermogen van de zon op het paneel van 1000W/m2. Bij dit vermogen komt er 
maximaal 240 W uit het paneel. Dit levert een efficiency van: 
 

Ƞ𝑚 =
𝑃𝑢𝑖𝑡
𝑃𝑖𝑛

=
240𝑊

1000𝑊
𝑚2 ∗ (0,994 ∗ 1,652)

= 14,6% 

 
Dit is ook vermeld in de datasheet. 
 
Ook zijn de diverse waarden van stroom, spanning en vermogen opgenomen in normale 
omstandigheden waarbij de zonne-instraling is gebaseerd op 800W/m2. In afbeelding 4.3 zijn de 
diverse waarden van stroom, spanning en vermogen weergegeven bij diverse waarden van 
ingestraald vermogen. 



De ligging van de panelen 
Een ander belangrijk punt voor het 
bepalen van de energieopbrengst is 
de ligging van de panelen. In 
Nederland is er een energieaanbod 
van de zon van gemiddeld zo’n 1000 
kWh/m2 per jaar. In onderstaande 
afbeelding. is de verdeling over 
Nederland aangegeven. In hoeverre 
die hoeveelheid energie ook 
daadwerkelijk geoogst kan worden, 
hangt ook af van de ligging van de 
panelen. Meest optimaal is een op 
het zuiden gericht paneel geplaatst 
onder een hoek van 36º ten opzichte 
van het aardoppervlak. Als de ligging 
anders is, moet een correctiefactor 
worden toegepast. De grootte van de 
correctiefactor kan worden afgelezen 
uit onderstaande afbeelding. De 

100%-waarde wordt dus verkregen met een paneel gericht op het zuiden (hoek 36º). Bij een plaatsing 
van panelen gericht op zuidwest met een hellingshoek van 55º, is de opbrengst 90% van het 
maximaal haalbare. Bij het recreatiehuis zijn de panelen op ZZW gericht onder een hoek van 40º, dus 
kan worden uitgegaan van een opbrengst van 98% van het maximaal haalbare. 
 

 

 
 Correctiefactor voor ligging/oriëntatie panelen.  

Bron KNMI. 

 

De kans op schaduwwerking 
De opbrengst van een PV-systeem kan nadelig worden beïnvloed door schaduw op de panelen. Als er 
meerdere panelen in serie staan, kan schaduw op een van de panelen de opbrengst van alle panelen 
verminderen. Het is daarom van belang om te beoordelen of er geen objecten in de buurt staan (of 
gaan staan of groeien) die een schaduw op de panelen kunnen veroorzaken. 
 

Stroom, spanning en vermogen bij diverse instralingsniveaus. 

Verdeling van zonaanbod in Nederland, waarden 

zijn kWh/m2 per jaar. 



Verliezen in de installatie 
De totale energieopbrengst zal ongeveer 5-10% lager zijn door verliezen in de installatie. De 
toegepaste inverter werkt meestal met een bepaald rendement. Daarnaast treden er verliezen op in 
de toegepaste leidingen. Dit geldt voor de leidingen aan de gelijkspanningskant maar ook voor de 
aansluiting aan de wisselspanningskant. In de komende paragraven gaan we de verdere installatie 
van de PV-installatie van de recreatiewoning ontwerpen en worden ook deze onderwerpen 
toegelicht. 
 

Schatting van de energieopbrengst 
In onderstaande afbeelding is de geschatte energieopbrengst per maand weergegeven. Op jaarbasis 
betekent dit een totale energieopbrengst van 7551 kWh. Met behulp van onderstaande punten kan 
de jaarlijkse opbrengst worden geschat: 
 

 maximaal vermogen: 240*32=7,68 kW; 
 energie per m2: 1000 kWh/m2; 
 rendement module: 14,6%; 
 hellingshoek/oriëntatie: 0,98; 
 PR (verliezen door schaduw, bekabeling, …): 0,9; 
 aantal m2: 32*1,64=52,5m2;  
 te verwachten opbrengst: 1000*52,5*0,98*0,146=7512 kWh; 
 met een installatie rendement van 0,9 wordt dit: 6760 kWh; 
 (referentie: 1kWp :: 800 kWh). 

 

 
Geschatte opbrengst per maand PV-installatie recreatiewoning. 

2.2 Warmtepompen en verwarming 
Om warmte te krijgen wordt nu nog veel een gasgestookte ketel toegepast. Op de langere termijn zal 
in een woning geen gas meer aanwezig zijn. Om dan de toch te voldoen aan de (geringe) 
warmtevraag moet deze met elektriciteit worden ingevuld. In deze paragraaf bespreken we hiervoor 
de werking en toepassing van de warmtepomp en elektrische vloer- en wandverwarming. 
 

2.2.1 De warmtepomp 
In onderstaande afbeelding is schematisch de opbouw weergegeven van een elektrische 
compressiewarmtepomp. De compressiewarmtepomp onttrekt warmte aan de omgeving, zoals de 
buitenlucht, het grondwater of de bodem.  
 



De warmtepomp werkt met een 
vergelijkbaar (maar omgekeerd) 
proces als een koelmachine. De 
warmtepomp brengt warmte 
van een onbruikbaar niveau 
(grondtemperatuur, buitenlucht 
temperatuur) naar een 
bruikbaar niveau door energie 
(elektriciteit of gas) toe te 
voegen. 
De warmte die aan de omgeving 
wordt onttrokken (warmte in) 
wordt naar de verdamper 
gevoerd om daar het vloeibare 
koudemiddel te verdampen 
onder afgifte van warmte. 
Vervolgens wordt het zo 
gevormde gas door de 

compressor aangezogen en samengeperst. Hierdoor wordt zowel de druk als de temperatuur 
verhoogd. In de condensor wordt de warmte afgestaan (warmte uit) aan het verwarmingssysteem. 
Het gas condenseert hierbij tot vloeistof. De vloeistof wordt in druk verlaagd via het expansieventiel. 
Onder invloed van de temperatuurafname verandert de vloeistof weer in gas en is de cyclus gesloten. 
Bij warmtepompen wordt meestal een COP (Coefficient of Performance) gegeven. De COP wordt 
berekend met de volgende formule: 

 

𝐶𝑂𝑃𝑐𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =
𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

(𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑇𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟)
 

 
DE COP kan ook worden uitgedrukt in de verhouding van hoeveelheid ontwikkelde warmte in de 
condensor (Q) en het vermogen van de compressor (P). In formulevorm is dit: 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄

𝑃
 

 
De COP-waarden van warmtepompen variëren tussen de 3 en 6. In de praktijk variëren ze ook over 
het jaar heen, vandaar dat met een jaarmeting een beter inzicht kan worden verkregen ten aanzien 
van de efficiency van het systeem. Deze berekeningen met jaargemiddelde gebruik worden 
aangeduid met SPF (Seasonal Performance Factor). 
 
Met een elektrisch aangedreven warmtepomp die een SPF heeft van 3,5 kan met behulp van 1 kW 
elektriciteit 3,5 kW aan warmte worden geleverd. Dit betekent overigens niet dat het rendement 
350% is. Als het vermogen van de onttrokken warmte uit de omgeving wordt meegenomen dan zal 
(en dat kan niet anders) het rendement weer lager zijn dan 100%. 
 
Voor de elektrische woonhuisinstallatie betekent de warmtepomp een elektrische belasting die een 
aantal kW zal bedragen. In het ontwerp van de installatie zal hiervoor een afzonderlijke eindgroep 
moeten worden gereserveerd. 
 
In onderstaande afbeelding is een voorbeeld gegeven van een warmtepomp die de warmte onttrekt 
uit de grond. Zoals eerder gezegd is dit een van de mogelijkheden. Op plaatsen waar beperkt ruimte 
is, zal vaak worden gekeken naar systemen die warmte onttrekken aan de buitenlucht. 

Processchema van een warmtepomp. Bron: Radson. 



 

2.2.2 Elektrische verwarming 
In situaties waar geen gas meer aanwezig 
is, kan elektrische vloer- en 
wandverwarming uitkomst bieden. Het is 
dan wel zaak om de warmtevraag te 
beperken (goede isolatie en dergelijke) 
omdat verwarming met elektriciteit nog 
aanzienlijk duurder is dan verwarming met 
behulp van gas. 
Elektrische verwarming is een comfortabele 
manier van het verwarmen van de woning, 
voor hoofd- of als bijverwarming. Bij 
elektrische vloerverwarming wordt de 

warmte geleverd via elektrische verwarmingskabels of matten of folie onder de vloertegels. 

 
Drie verschillende soorten elektrische vloerverwarming. A. Kabel. B. Mat. C. Folie 

De elektrische verwarming kan als hoofverwarming worden gebruikt met vermogens tussen de 80-
200W per m2. Als bijverwarming in bijvoorbeeld de badkamer kan een systeem worden gebruikt met 
het hoge vermogen (180-200W/m2) om de badkamer op een behaaglijke temperatuur te krijgen. 
Voor de woonhuisinstallatie is de elektrische verwarming weer een belasting extra. In de totale 
belasting van de woning en de gelijktijdigheid hiervan moet hiermee rekening worden gehouden. 

 
2.3 Energiezuinige verlichting 
Een (steeds kleiner) deel van het energieverbruik in de woning is voor de verlichting. Het hebben van 
licht is een belangrijk en noodzakelijk comfortaspect. Naast de standaard verlichting is er ook vaak 
behoefte aan sfeerverlichting, aanlichten van bepaalde accenten in de woning en plaatselijke 
verlichting om goed te kunnen lezen bijvoorbeeld. Het is dan ook zinvol om een goed verlichtingsplan 
te maken. Bij de opbouw van de elektrische installatie heeft dat niet zoveel te maken met de 
benodigde energie, want die is met de tegenwoordige energiezuinige verlichting beperkt. Wel moet 
goed worden gekeken naar mogelijke aansluitpunten voor de verlichting en naar de regelbaarheid 
hiervan.  
Voor verlichting wordt steeds vaker LED-verlichting toegepast. 

   
Aantal uitvoeringsvormen LED-verlichting. 

Gesloten bronsysteem horizontaal. Bron: Alpha-InnoTec. 



Behalve het geringe energieverbruik, heeft de LED-lamp nog andere voordelen, zoals: 

• LED-lampen geven direct licht als je ze aanzet. Je hoeft dus niet, zoals bij spaarlampen, te 

wachten tot de lamp op volle sterkte is. 

• De levensduur van LED-lampen is lang. Een gemiddelde LED-lamp gaat 50.000 uur mee. Ter 

vergelijking: een gloeilamp gaat maar 1.000 uur mee, een spaarlamp heeft een levensduur 

tussen de 6.000 en 10.000 branduren en een halogeenlamp gaat ongeveer 1.000 tot 5.000 

uur mee. 

• Aan- en uitschakelen hebben geen invloed op levensduur van LED-lampen, in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld spaarlampen. 

• LED-lampen zijn ook geschikt voor buiten. 

 
Bij het maken van een goed verlichtingsplan 
kan natuurlijk ook worden gekeken naar de 
mogelijkheden om daglicht te gebruiken. Ook 
kan het energiegebruik worden beperkt door 
aanwezigheidsmelders (zie de afbeelding 
hiernaast) automatische regeling van het 
verlichtingsniveau en afschakeling van de 
verlichting in bepaalde tijdzones. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 De elektrische auto 
De elektrische auto is een nieuwe belasting die in het 
straatbeeld verschijnt. Het laden van de elektrische 
auto kan plaatsvinden via een afzonderlijke 
infrastructuur of door middel van een laadvoorziening 
die op de installatie van het woonhuis zelf is 
aangesloten.  
 
Bij de aansluiting van de laadvoorziening op de 
woonhuisinstallatie moet voor de laadvoorziening een 
afzonderlijke eindgroep worden gereserveerd. De 
laadvoorzieningen zijn er in diverse uitvoeringsvormen 
en vermogens.  
 

De stekker die in Nederland wordt toegepast is de zogenaamde Mennekes stekker. 
Het laadvermogen wordt bepaald door de auto. Ondanks dat een oplaadpaal vaak wordt gezien als 
de oplader, zit de daadwerkelijke oplader in de auto. De laadpaal levert namelijk wisselspanning, 
terwijl de accu op gelijkspanning werkt. De oplader in de auto zet de stroom om en zorgt ervoor dat 
de accu zo efficiënt mogelijk wordt geladen. Een PHEV heeft vaak een laadvermogen van 3,7 kW, 
terwijl een BEV tot wel 22 kW laadvermogen heeft. 
 

Aansturing (LED-)lampen. 

Laadpaal, aangesloten op het openbare net. 



De laadtijd is de tijd die nodig is om een accu 
op te laden. In de meeste gevallen wordt 
uitgegaan van een lading van leeg tot vol. De 
laadtijd is daarmee afhankelijk van de 
capaciteit van de accu en het laadvermogen 
van de auto. De laadtijd kan vele uren 
bedragen. Dit maakt de elektrische auto ook 
uitermate geschikt om te worden ingezet als 
‘regelbare belasting’ voor het balanceren van 
de belasting. Het opladen kan bijvoorbeeld 

gebeuren op momenten dat er weinig andere belasting is (in de nacht) of als er eigen opwek is (bij 
PV-systemen). Uiteraard moet het wel passen in het te verwachte gebruik van de auto. 
 
Diverse laadpalen zijn voor dit doeleinde uitgerust met communicatiemogelijkheden. Door het 
verbruik in de woning te meten (bijvoorbeeld door communicatie met de slimme meter) kan het 
laadproces worden afgestemd op de aanwezige belasting. Hierdoor kan wellicht een verzwaring van 
de aansluiting worden voorkomen.  

 

 

  

Mennekes stekker ten behoeve van laden elektrische auto. 



2 Domotica systemen 
 
De toepassing van domotica systemen zal in de komende jaren gaan toenemen. Al in hoofdstuk 1 
hebben we gezien dat aan de (toekomstige) elektrische installatie van een woonhuis diverse eisen 
worden gesteld, zoals:  

• Flexibiliteit; de installatie moet gemakkelijk uit te breiden of aan te passen zijn, afhankelijk 

van de wensen van de gebruiker. 

• Meer zorgfuncties; hogere eisen rondom beveiliging, bewaking, communicatie in en rondom 

het huis. 

• Meer functies rondom verduurzaming; regelen van energiestromen, schakelen van belasting 

of opwekkers, energiebesparing. 

Domotica systemen kunnen hierop het antwoord zijn vanwege de flexibiliteit en de verscheidenheid 
(en toename) van producten die gekoppeld kunnen worden aan de domotica systemen. 
 

3.1 Toepassingen van domotica systemen 
Door de grote flexibiliteit van domotica-systemen is het aanbrengen van veranderingen gedurende 
het gebruik van de installatie gemakkelijk te doen. Desalniettemin is het verstandig om al in een zo 
vroeg mogelijk stadium (bij het ontwerp) goed na te denken over de gewenste functionaliteiten. In 
deze paragraaf worden diverse voorbeelden van toepassingen toegelicht. 

 

3.1.1 De verlichting 
Bij de verlichting kan worden gedacht aan diverse programmeerstanden. Zo kan er een vakantiestand 
zijn waarbij de verlichting in de avonduren in een wisselend ritme uit en aan gaan om de kans op 
inbraak te verkleinen. Ook kan er een nachtstand zijn waarbij alle verlichting in een keer wordt 
uitgeschakeld op een paar oriëntatielampen na wellicht. Ook zouden een paar sfeerstanden kunnen 
worden geprogrammeerd waarbij de verlichting afhankelijk van de gewenste sfeer wordt geschakeld. 
In de avondstand kan het aangaan van de verlichting worden gecombineerd met het sluiten van de 
gordijnen. Ook een combinatie met een alarminstallatie is mogelijk. Op het moment dat er een alarm 
is kan de verlichting worden ingeschakeld. Op deze wijze zijn er met het schakelen van verlichting 
veel scenario’s te bedenken.  
 

3.1.2 De verwarming 
Bij de regeling van de verwarming kan een regeling per ruimte worden toegepast, waarbij ook wordt 
gekeken naar factoren als aanwezigheid van mensen, buitentemperatuur en aanwezigheid van 
zonlicht Per ruimte moet er dan een kamerthermostaat zijn en moet een afsluitventiel zijn 
aangebracht. 
 
Er kan ook een combinatie met de vakantiestand (zie verlichting) worden gemaakt, om tijdens deze 
periode van langdurige afwezigheid de verwarming op een lager pitje te laten werken. Ook kan de 
verwarming worden gecombineerd met een raamcontact. Op het moment dat het raam open is, kan 
de verwarming op een lager niveau worden gezet. 
 
De regeling van de verwarming kan mogelijk ook worden ingezet voor load-management. Afhankelijk 
van het type verwarming kan in- en uitschakeling van de verwarming wellicht in tijd worden 
verschoven. Als er sprake is van elektrische verwarming (met behoorlijke buffercapaciteit) kan de in-
en uitschakeling van de verwarming wellicht in het load managementsysteem worden geïntegreerd.   
 



3.1.3 Veiligheidsfuncties 
Het vergroten van de veiligheid is een van de voordelen van domotica. Dankzij domotica kun je 
alarmsystemen (op afstand) instellen en bedienen. Camera’s kunnen worden gekoppeld aan 
smartphone of tablet waardoor alle bewegingen in en rondom huis, indien gewenst, zichtbaar 
blijven. 
 
Je kunt een brandalarm koppelen aan het alarmsysteem waardoor meteen de hulpdiensten worden 
verwittigd. Ook automatische bediening van deuren en ramen kunnen een bijdrage leveren aan de 
veiligheid in en rondom het huis. Bij een alarm kunnen met één knop alle ramen en deuren worden 
gesloten en onnodige apparatuur worden afgeschakeld bij het verlaten van het pand. 
 

3.1.4 Zorgfuncties 
Met domotica kunnen diverse zorgfuncties worden ingericht. Dit kunnen eenvoudige functies zijn als 
het op afstand bedienen van rolluiken, gordijnen of ramen en deuren. Ook de veiligheid kan met 
domotica worden vergroot. Denk bijvoorbeeld aan het uitschakelen van brandgevaarlijke apparatuur 
wanneer een persoon naar bed gaat of de woning verlaat. In de zorg wordt ook beeldbellen steeds 
populairder. Of het nu gaat om virtuele spreekuren of een simpele intercom, met  een 
beeldverbinding is het inschatten van een situatie vaak een stuk gemakkelijker dan enkel op basis 
van audio. Door toepassing van domotica kan langer in de eigen woning blijven worden 
vergemakkelijkt. Functies die dit mogelijk maken zijn bijvoorbeeld: 

• Via internet bestellingen doen bij de supermarkt. 
• Waterkranen die opengaan wanneer je je handen eronder houdt en dichtgaan als je 

ze wegtrekt.  
• Automatisch doorspoelen van toilet. 
• Thermostaatkraan voor bad of douche, die water van instelbare temperatuur afgeeft. 
• Voorkomen van legionellabesmetting door automatisch spoelen van de tappunten. 
• Een lamp die automatisch aangaat tussen slaapkamer en toilet om 's nachts 

gemakkelijker de weg te vinden. 
• Sensoren die licht aan- en uitdoen doen als iemand in de buurt komt/weer weg is. 
• Registratie van welke personen zich waar en wanneer bevinden. 
• Een geluids- en lichtsignaal dat waarschuwt als er wordt aangebeld. Ideaal voor 

slechthorenden. Ook is het mogelijk op je televisie te zien wie er voor de deur staat 
en vervolgens de deur automatisch te openen. 

• Een parlofoon of deurintercom, al dan niet met beeldscherm, doorgeschakeld naar 
een mobiele telefoon. 

• Een infrarood- of bewegingssensor, eventueel gekoppeld aan camera’s, om te 
bepalen of er hulp nodig is. 

• Aansluiting op een thuisalarm via een kleine draagbare zender die contact maakt met 
een meldcentrale en/of hulppost. 

• Een bedmat die een signaal afgeeft zodra iemand het bed verlaat of ingaat. Dit kan 
kamerverlichting zijn, maar ook een zorgverlener waarschuwen. 

• Bewegingsmelders die een zorgverlener inschakelt wanneer iemand gedurende een 
in te stellen periode niet beweegt. 

Al deze functies zullen een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfstandigheid van ouderen en 
hiermee de mogelijkheid verschaffen om langer zelfstandig te blijven wonen.  
 

https://www.gezondheidsnet.nl/bacterien/legionella-onder-de-loep
https://www.gezondheidsnet.nl/slapen/lekker-slapen-doe-je-in-het-donker


3.1.5 Monitoring en statusweergave 
Naast alle bedieningsfuncties is het ook van 
belang om een goede interface tussen 
mensen en techniek te realiseren. Dat 
betekent dat de status van de geregelde 
toestellen en installaties eenvoudig zichtbaar 
moet zijn. Ook moet bediening op een 
gemakkelijke wijze mogelijk zijn. Dat kan met 
de ‘normale’ schakelaars maar zou ook 
kunnen worden gerealiseerd met mobiele 
telefoons of tablet. Er zijn al diverse 
systemen om alle functies en overzichten te 
krijgen op beeldschermen, interactieve 
televisies of tablets. Een 
gebruikersvriendelijke interface is belangrijk 

voor de acceptatie van een domoticasysteem. 
 
 
 

Interface voor bediening en monitoring van de installatie met 

behulp van een tablet. 


