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tekst Suzanne Bremmers Tegelijkertijd zette hij in het 
lijstje slimme sensoren die be-
weging detecteren. Het werkte, 
want zijn vader was heel blij 
met de foto’s van zijn kleinkin-
deren en De Bree was blij om-
dat hij nu kon zien op welke 
tijdstippen zijn vader beweegt 
en dus weet wanneer hij in en 
uit bed stapt.

GEEN CAMERA Samen met 
de oud-studievrienden Ma-
rie-Christine Vierhout en Jill 
Mulder werkte De Bree het idee 
van het fotolijstje verder uit tot 
het Genus Home Care System. 
Naast bewegingssensoren kun 
je er nu ook videogesprekken 
mee voeren en de tempe-
ratuur, luchtvochtigheid en 
luchtkwaliteit in huis meten. 
Ook zit er een contactknop 
op. Mantelzorgers kunnen een 
app downloaden waarmee 
ze foto’s kunnen sturen en 
data kunnen inzien. De keuze 
om geen camera in het lijstje 
te zetten, zodra de sensoren 
beweging detecteren, is een 
bewuste. ‘Mijn vader zou dat 
niet in zijn huis accepteren’, 
zegt De Bree, ‘want hij voelt 
zich nog steeds 18 en waarom 
zou hij dan een camera nodig 
hebben. Dit is een heel laag-
drempelige manier om een 
beeld te krijgen van hoe het 
gaat met iemand, zonder dat 
je een zorgproduct in huis zet 
dat de privacy aantast.’

De Bree moest iets bedenken 
waardoor hij kon weten hoe 
het met zijn vader ging, zonder 
dat het zijn vader het gevoel 
zou geven dat hij elk moment 
dood zou kunnen gaan. Om-
dat zijn vader vroeger veel 
op de kinderen heeft gepast, 
vindt hij het leuk om met hen 
in contact te blijven. De Bree 
- opgeleid als technicus - be-
sloot een digitaal fotolijstje te 
maken, waarop zijn kinderen 
hun opa foto’s kunnen sturen. 

‘Ik ben niet oud’, zei de vader van  
Hans-Elias de Bree. ‘Ik heb dus ook geen  
alarmknop of camera nodig.’ Toch wilde  
De Bree dat er op hem werd gelet, want  
zijn vader is al in de 80, woont alleen en  
neemt soms de telefoon niet op.

‘Het fotolijstje is 
 bovenal een 

 sociaal product’

EEN OOGJE 
IN HET ZEIL  
HOUDEN

Genus Care is begin 
mei uitgeroepen tot 
 winnaar van de JAIN 
WORLD Challenge 
2022 in de categorie 
 ‘Product’.

Het dagritme en 
een contactknop 
zijn in een app 

opgenomen
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INTRODUCTIE Het fotolijstje 
staat inmiddels ook in twee hui-
zen van Zorggroep Zaanstreek. 
Als bewoners het willen, kunnen 
ze het fotolijstje op hun kamer 
zetten. De oprichters van Genus 
Care organiseerden hier een 
pilot om het lijstje verder te tes-
ten. Inmiddels kan het systeem 
zowel thuis, als in verpleeghui-
zen en in de thuiszorg gebruikt 
worden. 
De introductie van nieuwe 
technologie bij zorgorga-
nisaties verloopt niet altijd 
even vlot, weet directeur Ma-
rie-Christine Vierhout. Ze pakt 
het daarom als volgt aan. ‘Ik 
zet het lijstje bij bewoners neer 
en vertel erbij dat ze het twee 

weken mogen uitproberen. 
Als ik het lijstje breng, is er al-
tijd een mantelzorger bij die 
ervoor zorgt dat de bewoner 
meteen een paar foto’s van 
bijvoorbeeld de kleinkinderen 
ontvangt.’
In die twee weken leren de 
bewoners geleidelijk hoe het 
werkt en vaak zijn het de be-
woners die de zorgmedewer-
kers laten zien wat er allemaal 
mee kan. Na twee weken staat 
Vierhout weer voor de deur en 
regelmatig ziet ze meteen in de 
ogen van de bewoners dat ze 
bang zijn dat ze het lijstje weer 
komt ophalen. ‘Bijna alle be-
woners willen het lijstje graag 
houden.’

LEREN GEBRUIKEN Recentelijk 
won Genus Care een wed-
strijd voor nieuwe tech-pro-
ducten die de kwaliteit van 
leven en de zelfredzaamheid 
van  mensen met geheu-
genproblemen of dementie 
 ondersteunen. De jury prees 
vooral de geleidelijke, or-
ganische manier waarmee 
domotica in huis kan worden 
geïntroduceerd. ‘Het fotolijstje 
is bovenal een sociaal pro-
duct’, zegt Vierhout. ‘Mensen 
zetten het daarom al in huis 
als ze nog helemaal gezond 
zijn. Een aantal jaar voordat al-
zheimer wordt geconstateerd, 
zijn er vaak al voortekenen 
dat het niet goed gaat. In de 
 tussentijd hebben mensen 
ruim de tijd om te leren hoe 
het lijstje werkt. Dat geldt ook 
voor de (aanstaande) mantel-
zorgers.’

FUNCTIONALITEITEN De oprich-
ters van Genus Care werken 
nog aan nieuwe functionali-
teiten waardoor - als dementie 
eenmaal is gediagnosticeerd 
- er meer inzicht wordt gege-
ven om noodsituaties, zoals 
een delier, voor te zijn. De Bree: 
‘Met data-analyse kun je afwij-
kend slaapgedrag zien; dwalen 
is een aanwijzing voor delier. 
Via algoritmes bouwen we 
aan alarmfuncties voor man-
telzorgers. We willen de paniek 
voor zijn.’

50 miljoen 
mensen leven wereldwijd met demen-
tie. Naar verwachting zal dit aantal 
verdrievoudigen tot 152 miljoen in 2050. 
In Nederland hebben 280.000 mensen 
dementie. (bron: Alzheimer Nederland)

9 procent
van de anderhalf miljoen 75-plussers voelt 
zich sterk eenzaam. Mensen van 75 jaar 
of ouder voelen zich vaker enigszins een-
zaam (33 procent) dan mensen onder de 
75 jaar (25 procent) (bron: CBS 2020).

Even ‘samen 
koffie drinken’ 

dankzij de  
slimme fotolijst


