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Moriahoeve- Wet Zorg en Dwang inzet domotica 

 

Sinds 2020 de Wet Zorg en Dwang van kracht gegaan. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat de vrijheid 

van de zorgvragers voorop gesteld moet worden in het dagelijkse leven. 

Ook binnen Moriahoeve zoeken wij naar vrijheid voor de bewoners. De wens van de bewoner staat hierbij zoveel 

mogelijk centraal. Wij vinden dit belangrijk omdat dit het welbevinden bevorderd.  

In de achterliggende twee jaar hebben we ons als organisatie hierop voorbereid en zijn de betrokkenen hierover 

regelmatig geïnformeerd. Concreet betekent dit dat we zo min mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen 

mogen en willen inzetten. Om dit nog beter te kunnen organiseren is er in de achterliggende maanden nieuwe 

domotica aangelegd op het terrein en in de woningen. 

Op de woningen zijn er in alle appartementen slimme sensoren geplaatst die ingeschakeld kunnen worden als 

dit het welbevinden en de veiligheid bevorderd. Deze sensoren kunnen worden ingeschakeld om beelden te 

signaleren (niet op te slaan) en zo nodig alarmering te geven. Zo kan er gekozen worden om alarmering te geven 

als een bewoner uit bed stapt, maar er kan ook gekozen worden voor de mogelijkheid om pas na 15 minuten 

alarmering af te geven als iemand bijvoorbeeld te lang weg blijft en er mogelijk hulp nodig is, na een toiletgang. 

Een mooie digitale ondersteuning die nog meer op maat kan worden ingesteld waardoor de vrijheid zoveel 

mogelijk kan worden gewaarborgd. Ons uitgangspunt blijft om deze middelen pas in te zetten als hier aanleiding 

voor is en niet op voorhand uit gemak.  

Buiten de woning worden wij, vanuit deze wet, verplicht om het terrein niet standaard af te sluiten met een 

gesloten toegangshek voor iedereen. Ook hier is het zoeken naar de balans tussen vrijheid en veiligheid. Alle 

bewoners hebben een polsalarm waarmee zij kunnen alarmeren maar in deze band zit ook een tag die er voor 

kan zorgen dat het toegangshek wordt afgesloten als de bewoner in de buurt van het hek komt. Ook is het 

mogelijk dat er een alarm af gaat als een bewoner wel door het toegangshek mag gaan maar dat de medewerker 

op afstand kan kijken op de camera en indien nodig naar de bewoner kan gaan. Ons uitgangspunt hierbij is dat 

het hek voor iedereen is geopend, maar voor de bewoners waar dit niet veilig genoeg voor is, zal in overleg met 

de 1e contactpersoon en de specialist ouderengeneeskundige besloten worden om het hek automatisch, via de 

tag, te laten sluiten.  

Deze wet zorgt voor meer vrijheid en mogelijk ook voor meer risico’s. Deze risico’s moeten met elkaar goed 

overwogen worden en kunnen nooit geheel worden uitgesloten. Daarom is betrokkenheid van de bewoners en 

u als vertegenwoordiger en de Specialist ouderengeneeskundige van belang om de juiste keuzes met elkaar te 

kunnen maken.  

 

 


