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Comfortverbetering voor bewoners en personeel in verzorgingshuizen voor 
ouderen door water- en warmtebesparing (Tsjechië) 

Heet water is 5-6 keer duurder dan koud water en het is een verspilling om het warme water te laten doorlopen tot het op 

temperatuur is. Het verzorgingshuis voor ouderen in Okružní straat, Brno-Lesná (Tsjechische Republiek) is een voorbeeldproject 

gerealiseerd met een nieuwe wijze van warm tapwater productie en distributie, die comfortverhogend werkt en tegelijk energie 

bespaart. De comfortverbetering wordt daarbij als belangrijkste positieve resultaat gezien door bewoners en staf, terwijl de 

besparing een bijkomstig voordeel vormt. 

Het waterleidingsysteem in het tehuis Okružní, dat een capaciteit van 66 bedden heeft, is meerdere jaren geleden aangelegd. 
Helaas is dit op ondoordachte wijze gebeurd: zonder mogelijkheden voor regeling, meting en afname van watermonsters. Slecht 
soldeerwerk leidde tot problemen in twee appartementen. Gezien de leeftijd van de bewoners vormen ze een kwetsbare groep als 
het gaat om water hygiëne. 

E.ON Czech Republic Ltd. heeft 300.000 CZK (ca. € 12.000) gedoneerd om het winnende projectvoorstel van het bedrijf QZP voor de 
“ENERGY GLOBE AWARD”, categorie “WATER” (November 2008) te laten realiseren. Het resultaat is een aanpassing van het 
systeem voor warm tapwater productie en distributie, zodat in appartementen zonder problemen in de appartementen werd 
aangevoerd en tegelijkertijd energiebesparing werd bereikt. 

Na het monitoren van de standaard bedrijfsvoering in april 2009 is een complexe oplossing uitgewerkt in samenwerking met het 
bedrijf ESL Inc. Na realisatie hiervan en een nieuwe ronde van monitoring bleek dat een besparing van 216.000  CZK (€ 8700) werd 
behaald tussen april en juli 2010. Voordat deze oplossing was uitgevoerd was het warmwater gebruik opgelopen tot 7,16 m3 per 
dag, dat wil zeggen 108,5 liter per bewoner per dag. Na de aanpassing van de installatie ging dit terug naar 5,81 m3 (88,1 liter per 
bewoner per dag). De afname bedroeg 5,81 m3 per dag, dus bijna 20%. Het verbruik van koud water bleef echter op vrijwel 
hetzelfde niveau. Door de temperatuur van het warm water te reduceren van 56°C to 50°C, daalde het energieverbruik met 13,6% 
(van een watertemperatuur van 12°C naar het bovengenoemde niveau). 

Andere resultaten van deze aanpassingen, naast kostenbesparingen, zijn de aanvoer van voldoende warm water, de hygiënische 
behandeling ervan (biocide toevoeging), minder risico op verbranding door heet water, betere toegankelijkheid voor gebruikers, 
verhoging van wooncomfort, levensduurverleing voor het heet water productie- en distributiesysteem, vermindering van 
kalkafzetting en andere voordelen. Wat het meest wordt gewaardeerd door staf en bewoners is dat het water meteen warm wordt 
na het opendraaien van de kraan. Gebruikers en staf moesten vroeger water verspillen terwijl ze wachten tot het warm werd 
tijdens de persoonlijke verzorging van bewoners. Nu is het warm watre direct beschikbaar en de tempratuur stabiel. Dit levert - 
naast de reeds genoemde voordelen – ook tijdwinst die besteed kan worden aan de verzorging van bewoners. 

Soortgelijke projecten hebben ongetwijfeld besparingspotentieel. Maar het probleem is de benodigde begin-investering en 
instellingen voor maatschappelijke zorg hebben meestal tekort aan financiële middelen. Het is essentieel om naar andere 
methoden voor financiering te zoeken. Zorginstellingen weten dat als uitgevoerde energiebesparingsproject succesvol zijn, ze in de 
toekomst een kleiner budget voor bedrijfsvoering zullen ontvangen en als gevolg daarvan neemt hun motivatie af om vergelijkbare 
besparingsprojecten te doen. Door zorginstellingen worden de goedkoopste kranen gekocht met minimale regelmogelijkheden. Het 
resultaat is een overgedimensioneerd warm water systeem dat water en energie verspilt en onvoldoende hygiëne. Het verhogen 
van comfort voor gebruikers en staf kan meer motiverend werken voor introductie van besparingsmaatregelen dan de besparing 
zelf. 
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