Onderzoeksresultaten Domotica en mantelzorg,
Juli 2018

Mantelzorgers zien technologie als belangrijk hulpmiddel
Van de 522 mantelzorgers van het Nationaal Mantelzorgpanel die de vragenlijst over
domotica en mantelzorg heeft ingevuld, is de meerderheid (58%) van de panelleden het
(helemaal) eens met de stelling dat domotica en technologie in de zorg een belangrijk
hulpmiddel zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen. Een veel kleiner deel (15%) is
het hiermee (helemaal) oneens.

Bekendheid met domotica
Personenalarmering is de meest bekende vorm van domotica. Van de respondenten heeft
83% wel eens gehoord van deze vorm van domotica, gevolgd door beeldbellen met
zorgverleners (59%) en sensoren in huis die beweging signaleren (58%). Bijna 1 op de
10 mantelzorgers heeft niet eerder gehoord van een vorm van domotica.
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Gebruik domotica
Personenalarmering is niet alleen de meest bekende vorm van domotica, maar ook de
meest gebruikte. Van de mantelzorgers die bekend zijn met domotica, heeft 36% het wel
eens gebruikt in de zorgsituatie. Automatische licht- en temperatuurregeling staat op de
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tweede plaats (14%) en het lokaliseren van een persoon via gps op de derde plaats
(9%). In het gebruik van domotica zit een opvallend verschil tussen mantelzorgers die
zorgen voor iemand in een instelling en degenen die zorgen voor een thuiswonende
naaste. In instellingen lijkt domotica en technologie in de zorgsituatie meer te worden
toegepast dan in de thuissituatie.
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Overige vormen van domotica die door de respondenten worden gebruikt zijn de slimme
deurbel of deuropener, afstandsbediening voor gordijnen en verlichting, een
gezelschapsrobot en een uitluistersysteem.
De groep mantelzorgers die gebruik maakt of heeft gemaakt van domotica is overwegend
positief over hun ervaringen. Maar liefst 83% is (zeer) positief terwijl 2% (zeer) negatief
is. De resterende 15% staat neutraal t.o.v. het gebruik van domotica.

Verwachting gebruik domotica
Aan alle respondenten is gevraagd of zij in de toekomst gebruik denken te maken van
domotica. De meerderheid verwacht dat dat in de toekomst te doen. De huidige
gebruikers zijn daarin iets stelliger (20% zeer zeker) dan degenen die nog geen gebruik
maken van domotica (9% zeer zeker).
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Verwachting gebruik domotica in de
toekomst
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Behoefte aan informatie
De meerderheid van de mantelzorgers (56%) geeft aan meer te willen weten over
domotica. Vooral een overzicht van de mogelijkheden (65%), de kosten van de
verschillende vormen van domotica (51%) en de mogelijkheden tot vergoeding (50%)
zijn onderwerpen waarover men wil worden geïnformeerd.
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De manier waarop men wil worden geïnformeerd is via de nieuwsbrief Actueel van Mezzo
(49%), de website van Mezzo (44%) en een papieren folder of boekje (37%).
Nationaal Mantelzorgpanel
Met het Nationaal Mantelzorgpanel peilt Mezzo periodiek de behoeften en meningen van
mantelzorgers over actuele onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben. Momenteel telt het
NMP ongeveer 1450 panelleden. De resultaten worden gebruikt om actuele vraagstukken in kaart
te brengen waarmee de belangen van mantelzorgers worden behartigd. Zie voor meer informatie:
www.mezzo.nl/resultaten
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