Wie we zijn
Over ons

Onze service
ees Holland verzorgt voor u:
-

-

-

De installatie en het beheer van
slimme meters in woningen;
De dataverzameling over water- en
energieverbruik;
Vaststellen van leefpatronen bij
cliënten;
Uitsturen alerts (op basis van
afwijkingen in leefpatronen) via uw
eigen of een nieuw
monitoringsysteem;
Indien gewenst, het installeren van
uitbreidbare monitoringspakketten
t.b.v. intensievere zorg;
Begeleiding bij het besparen van
energie.

ees Holland heeft ruimschoots ervaring
met het installeren van slimme meters
en het digitaal monitoren van
energieverbruik. Zij streeft ernaar om
energie-efficiënte oplossingen te
integreren met de werkprocessen van
haar klanten. ees Holland heeft vanuit
deze visie het product eesyhome
ontwikkeld voor de zorgsector, welke
het slim monitoren van water en
energie verbindt met het monitoren
van leefpatronen. Het product is in
samenwerking met twee
(thuis)zorginstellingen ontwikkeld,
waardoor het optimaal aansluit bij de
zorgpraktijk van vandaag.

Contactgegevens
Neemt u gerust contact met ons op
voor informatie of een vrijblijvende
afspraak:
Werner Boom
06-41722490
w.boom@ees-energyneers.com
Fabienne Heidemann
06-41542763
f.heidemann@ees-energyneers.com

Een slimme meter is de basis van eesyhome

Europark 12
4904 SX Oosterhout
Ontwerp en redactie door Fabienne Heidemann, 2014

eesyhome
Een eenvoudige en
privacy-respecterende
methode van
leefpatroon-monitoring in
de (thuis)zorg.

“eesyhome maakt langer
zelfstandig wonen vandaag
een feit, omdat het
vandaag acceptabel en
haalbaar is voor ouderen
en de zorgsector”
Zorgmedewerker bezoekt cliënt n.a.v. een alert
van eesyhome

De Warmtewet:
een opmaat naar
eesyhome
De warmtewet verplicht sinds 2014 aan
zorginstellingen die kwalificeren als
warmteleverancier, het individuele
verbruik per woning te meten en te
verrekenen. Gezien zorginstellingen
doorgaans collectief warmte leveren,
dienen velen energiemeters te
plaatsen in de betreffende woningen
van hun cliënten. eesyhome biedt
kansen om meer uit de verplichting te
halen. Kosten die sowieso geïnvesteerd
moeten worden, kunnen (thuis)
zorginstellingen gebruiken om óók
doelstellingen te bereiken op het vlak
van leefpatroonmonitoring en
energiebesparing.

Activiteit (koken) die zowel energie als water
verbruikt

Wat is eesyhome?
Middels het monitoren van het wateren energieverbruik van
(semi)zelfstandig wonende ouderen
worden leefpatronen vastgesteld.
Indien er afwijkingen zijn in het
leefpatroon, kunnen deze gegevens
een belangrijke indicatie zijn voor extra
ondersteuning van preventieve of
acute aard en ontvangen
zorgmedewerkers een alert van het
monitoringssysteem. Hiermee kunnen
cliënten gezonder en langer zelfstandig
wonen met een veilig gevoel, kunnen
(thuis)zorgmedewerkers slimmer ingezet
worden en levert dit een besparing
aan zorgkosten op. Ook kan het
energieverbruik verminderd worden en
worden extra kosten voorkomen.

Voordelen
eesyhome
-

-

-

-

-

Slimme combinatie van water- en
energieverbruik met leefpatroon
monitoring;
Langer (semi) zelfstandig wonen
dankzij het sneller opmerken van
acute en sluipende
gezondheidsproblemen;
Privacy respecterend methode,
want er worden geen camera’s,
sensoren e.d. in de woning
geplaatst;
Efficiëntere zorgplanning- en inzet,
waardoor dezelfde kwaliteit aan
zorg geleverd kan worden met
minder personeel;
Verlagen energieverbruik,
waardoor extra kosten worden
bespaard;

