
Technologievoorthuis.nl

Robotstofzuiger,  
een digitale deurspion  
of een alarmhorloge.
Iets voor jou? 

Ontdek het in de iZi-woning 
Voor alle Hagenaars die met hulp  
zelfstandig thuis willen blijven wonen

Ervaar de iZi-woning
In de iZi-woning zijn er maar liefst meer dan 90 slimme hulp-
middelen! Voor jong en oud. Hulpmiddelen die het mogelijk maken 
om langer zelfstandig, veilig en prettig thuis te blijven wonen.  
Ze dragen bij aan het woongemak, sociale contacten en veiligheid: 
bij het huishouden of als je moeite hebt met lopen. Maar technologie  
kan ook helpen bij het organiseren van je dagindeling of contact 
met familie of huisarts makkelijker te maken. Technologie is ook 
ideaal voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld door hen op afstand op 
de hoogte te houden hoe het met een alleenstaande naaste gaat. 
Dat scheelt de mantelzorger tijd en kan ook stress verminderen. 
 

Is het wel iets voor mij? 
Met 90 handige hulpmiddelen zit er vast ook wel iets voor jou bij! 
Nieuwsgierig? In dit ‘gewone’ appartement in Escamp kun je 
het zelf ontdekken. De hulpmiddelen zijn allemaal getest door  
Hagenaars. Ook vertellen onze ambassadeurs graag meer over 
hun ervaringen en staan ze klaar om vragen te beantwoorden.  
 

Kom eens langs!
Iedere vrijdagochtend van 10.00 – 11.30 uur is er een koffie-
moment in de iZi-woning, Steenhouwersgaarde 15E Den Haag. 
Onze ambassadeurs zijn aanwezig en leiden je graag rond. Een 
persoonlijke rondleiding is ook mogelijk. Maak voor een bezoek 
aan de iZi-woning een afspraak. Kijk hiervoor op onze website 
technologievoorthuis.nl/contact.

Slimme hulpmiddelen
Voorbeelden:
• Dagstructuur-robot
• Digitale deurspion
• Verlichting met bewegingssensor
•	 Gordijnen	met	afstandsbediening
• Alarmhorloge
• Eenvoudige bedienbaar tablet
• Slim slot, te openen met app

Vragen?
Op onze site vind je nog meer 
informatie. Bezoek de website 
via technologievoorthuis.nl  
of scan de QR-code.

Technologie voor thuis is  
een initiatief van de gemeente  
Den Haag samen met zorg-,  
welzijns-	en	onderwijsinstellingen,	
Hagenaars	en	het	bedrijfsleven.	

Iedereen is welkom  
in de iZi-ervaarwoning. Met 90  
slimme hulpmiddelen zit er ook iets  
bij	wat	jou	zou	kunnen	helpen	om	langer	 
en	gezond	thuis	te	kunnen	blijven	wonen!


