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»Eerste bevindingen bij verzorgingshuizen voor ouderen« 

 
 

17 Sloveense verzorgingshuizen nemen deel in het project SAVE AGE, 

tot zover hebben we er 10  bezocht en geanalyseerd. In alle 

verzorgingshuizen kregen we een positieve respons en goede 

samenwerking bij het verzamelen van gegevens. Het bleek dat goed 

opgeleid personeel van verzorgingshuizen van toenemend belang is, 

vooral op het gebied van kostenreductie en energiebesparing.  

Wist u dat de gemiddelde jaarlijkse kosten voor energie en water in een verzorgingshuis € 880 per 

bewoner zijn? Dit is twee keer zoveel als het gemiddelde dat iemand in een tweepersoons 

appartement verbruikt. 

 

Er zijn verschillende indicatoren ontwikkeld om de gebruiksgegevens 

te analyseren en om de  energie-efficiency van tehuizen te 

vergelijken. Deze zijn te zien op Sinergija 3, een webportal dat is 

beschermd met username en password. Op basis van de gegevens uit 

het energie management systeem worden hier de basis 

energiebalans, de kosten en de emissies voor de huidige periode en 

voor de afgelopen periodes gepresenteerd. Ook wordt de classificatie 

van de onderzochte tehuizen getoond volgens de geselecteerde 

indicator, en vergeleken met de andere tehuizen in Slovenië. 

 

 

Het grafiekje toont het energieverbruik voor 

verwarming in 2010 voor 16 instellingen, 

uitgedrukt in kWh per m2 

gebruiksoppervlak. Het laat een duidelijk 

verschil zien tussen het laagste verbruik van 

109 kWh/ m2 en het hoogste van 296  

kWh/m2. 
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Deze vergelijking tussen soortgelijke instellingen stelt ons in staat om passende maatregelen te 

nemen op het niveau van de hele groep. We moeten vaststellen waarom er zulke verschillen zijn, wat 

kunnen we doen om de efficiëntie te verbeteren en het verbruik te verminderen en wat de beste 

beschikbare technieken zijn die we hierbij in willen zetten. 

Opgemerkt dient te worden dat verzorgingstehuizen voor ouderen specifiek zijn omdat ze als eerste 

aandachtspunt de zorg voor de bewoners en hun welzijn hebben (bijv. een hogere 

kamertemperatuur, goede ventilatie). Soms zullen deze specifieke eisen een negatief effect hebben 

op de energie-efficiëntie, bijvoorbeeld een 1°C hogere temperatuur verhoogt het energieverbruik met 

8%.  

 

 

Ondanks deze speciale eisen, bestaat er een groot potentieel voor 

energiebesparing en kostenbesparingen die kunnen worden bereikt met 

eenvoudige maatregelen. Als eerste is het voor het verzorgingstehuis van 

belang de verkwisting van energie aan te pakken. Het uitschakelen van de 

verlichting bij het verlaten van een kamer of bij voldoende daglicht heeft een 

groot besparingspotentieel, net als het uitschakelen van televisie en andere 

elektronische apparaten wanneer ze niet in gebruik zijn. 

Een even eenvoudige maatregel is toepassing van energiezuinige lampen, en installatie en juiste 

afstelling van thermostatische radiatorkranen. Dit laatste is overigens al in veel verzorgingstehuizen 

gebeurd. 

 

Grotere besparingen zijn ook mogelijk, vooral bij de renovatie van 

gebouwen (isolatie, ramen en deuren), door de aanbevelingen van de 

SSZS te volgen met betrekking tot de verhitting van warm tapwater en 

bij de aankoop van wasapparatuur, door verandering in de 

wijze van verwarming, het terugwinnen van warmte bij 

ventilatiesystemen, en met name door de invoering van 

energiebeheer. Kenmerkende indicatoren voor ieder tehuis moeten naar een lager niveau worden 

gebracht door middel van de systematische monitoring van het energieverbruik, zodat passende 

evaluatie en actie mogelijk wordt. 

 

Belangrijk: Energie-efficiëntie in organisaties is niet alleen een incidentele investering in besparing 

op verlichting, isolatie van gebouwen of hernieuwbare energiebronnen. Vooral de mensen in het 

verzorgingstehuis als ook het energiebeheer zijn de belangrijkste factoren voor het welslagen van dit 

project. 


