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Sluitplannen op maat voor de 
gezondheidszorg

Het maken van een veilig, flexibel en 

gebruiksvriendelijk sluitplan voor 

organisaties in de gezondheidszorg is 

een veelomvattende en vaak complexe 

uitdaging. Behalve toegangsdeuren 

die gecontroleerd geopend en geslo-

ten moeten kunnen worden, 

is op tal van andere plekken behoefte 

aan toegangscontrole en -registratie. 

Van de medicijn-, voorraad- of keuken-

kasten tot de lockers voor personeel of 

patiënten. 

 

WHITEPAPER

Digitale toegangscontrole en de gezondheidszorg

Wisselende toegangsrechten

“Voor veel zorginstellingen geldt dat 

ze dagelijks verschillende groe-

pen mensen over de vloer krijgen. 

Medewerkers, patiënten, cliënten en 

bezoekers bijvoorbeeld. Voor iedere 

groep – en ook binnen die groepen 

– gelden andere – vaak wisselende 

– toegangsrechten en dat maakt het 

ontwerpen en controleren van een 

sluitend sluitplan soms erg ingewik-

keld”, zegt accountmanager Melvin 

de Wever van DOM Nederland.

“Veel vragen die wij vanuit zorginstel-

lingen krijgen, richten zich in eerste 

instantie op het sleutelbeheer. Het 

vaststellen wie welke sleutels moet be-

zitten om haar of zijn werk te kunnen 

doen, is een kwestie van eenmalig een 

goed plan opstellen. Maar de uitgifte 

van de losse sleutels en het bijhouden 

van wijzigingen kost vaak veel tijd. 

Vooral in een sector waar met flexibele 

en tijdelijke medewerkers gewerkt 

wordt”, zegt De Wever. “Daarnaast is 

het zoekraken van sleutels een veel-

voorkomend probleem.” 

SLEUTELBEHEER

Vooral het sleutelbeheer vergt daarbij 

veel aandacht en tijd binnen een 

organisatie. Medewerkers moeten 

toegang hebben tot het gebouw en 

binnen het gebouw vaak tot verschil-

lende afdelingen, kamers en ruimtes 

die voor anderen gesloten moeten 

blijven. Ook de toegang tot medicijn- 

en andere kasten moet gecontroleerd 

en gereguleerd kunnen worden. Dat 

resulteert vaak in grote en onhandige 

sleutelbossen en continue zoeken 

naar de juiste sleutel.

Ook voor instellingen waar patiënten 

of cliënten wonen, geldt dat het toe-

gangsbeheer goed geregeld moet zijn. 

Voor een complex met mensen die 

niet zelfstandig naar buiten mogen, 

maar zich binnen het wooncomplex 

wel vrij mogen bewegen, is een ander 

sluitplan nodig dan voor mensen met 

ernstige gedragsproblemen. Daarvoor 

gelden veel strengere restricties.



krijgen tot alle ruimtes en voorzienin-

gen waarvoor ze gerechtigd zijn.”

Groot voordeel van de verschillende 

producten die DOM Nederland hier-

voor in het ENiQ-assortiment heeft, is 

de software die wordt gebruikt. 

“We kunnen binnen een zorglocatie 

nagenoeg alle sloten via dezelfde 

software besturen. Niet alleen de 

deuren, maar ook de lockers waar me-

dewerkers en patiënten of bewoners 

hun persoonlijke bezittingen kunnen 

DOM ENIQ TOEGANGSCONTROLESYS-

TEEM

Toch hoeven die beperkingen en uit-

dagingen een veilig en gebruiksvrien-

delijk sluitplan in de gezondheidszorg 

niet in de weg te staan. De Wever: 

“Integendeel! Samen met de zorgor-

ganisatie kunnen we binnen ons DOM 

ENiQ® toegangscontrolesysteem een 

oplossing uitwerken waarbij de toe-

gangscontrole veilig, flexibel en goed 

gewaarborgd is en waarbij medewer-

kers, patiënten, cliënten en bezoekers 

met niet meer dan één tag toegang 

bewaren. Omdat we in al die toepas-

singen dezelfde elektronica toepassen, 

kunnen we gebruik maken van één 

softwarepakket en daardoor van één 

elektronische sleutel.”



ENIQ LOQ®

Voor die lockers, maar ook voor de 

sloten op medicijn- en andere kasten 

heeft DOM Nederland de ENiQ® LoQ. 

“Een universeel, klein, veelzijdig en 

flexibel systeem dat toepasbaar is op 

bijna alle kleine objecten die afgeslo-

ten moeten kunnen worden. Dit slot 

kan bediend worden met een druppel 

sleutel/tag of cliptag”, zegt De Wever.

De ENiQ® LoQ is gebaseerd op een 

hevelcilinderslot, een veelgebruikte 

technologie voor lockers, brievenbus-

sen en stalen of houten kasten. Het 

slot is uitgerust met een hevel op de 

achterkant van het apparaat, dat vanaf 

90 graden draait bij het bedienen van 

de knop. Omdat hij verkrijgbaar is met 

veel verschillende typen hevels, past 

hij in vrijwel elke kast.

AVG-WETGEVING

Verander alle objecten in een digitaal toegangspunt, zonder enige bekabeling.

 
Wisselende toegangsrechten

De Wever: “Dankzij onze geavanceerde beheersoftware, intuïtieve ENiQ®-applicatie en eenvoudig te gebruiken 

Easyflex programmeer-kaarten is ook het inregelen en beheren van de toegangsrechten eenvoudig en gebruiksvrien-

delijk. Organisaties kunnen zelf aanpassingen doen indien nodig en bijvoorbeeld rechten van tags die kwijt zijn direct 

blokkeren. Daarmee hebben ze zelf nog meer controle op toegangscontrole.”  

Het slimme meubelslot voor lockers, 
kasten en lades



Bovendien beschikt de zorginstelling 

dankzij de digitale oplossing altijd over 

inzicht in de gegevens wie wanneer 

toegang heeft gehad tot de medicijn-

kast. “Vaak moeten organisaties die 

data kunnen opleveren indien er iets 

niet goed is gegaan. Vanzelfsprekend 

geheel conform AVG-wetgeving, maar 

die registratie kost bij gebruik van 

ENiQ® LoQ geen tijd meer omdat het 

automatisch wordt bijgehouden.

VOORDELEN DIGITALE SLEUTELS

Het is slechts één van de vele voorde-

len van digitale sleutels. Eenmaal goed 

geprogrammeerd kan een medewer-

ker die in verschillende diensten op 

meerdere afdelingen of locaties moet 

werken, met dezelfde tag of card toe-

gang krijgen tot die plekken. De Wever: 

“En als een medewerker voor een 

spoedgeval naar een andere locatie of 

afdeling moet, kunnen de toegangs-

rechten door de organisatie aange-

past worden terwijl de medewerker 

onderweg is. Bij het aanbieden van die 

sleutel op die nieuwe locatie kan de 

medewerker dan zonder problemen 

naar binnen.” Een ander groot voor-

deel van elektronische sleutels is dat 

bij verlies van een sleutel niet direct de 

cilinder vervangen hoeft te

worden. “De betreffende sleutel kan 

eenvoudig in de beheermodule

uitgeschakeld worden. Veilig en het 

scheelt extra kosten. Bovendien kun je 

de elektronische sleutels van mede-

werkers die uit dienst zijn ook direct 

blokkeren als deze nog niet zijn inge-

leverd. Met digitalesleutels houd je 

als organisatie volledig en eenvoudig 

controle op het sleutelbeheer”, aldus 

De Wever.
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Jouw deskundige beveiligingsadviseur:

DOM ENiQ® biedt verschillende 

manieren voor het beheren van je 

beveiligingssysteem, hierdoor is 

er altijd een beveiligingsoplossing 

die jouw organisatie past. Hoe je 

je systeem ook wilt beheren en 

organiseren, het ENiQ® digitale 

sluitsysteem lost het voor je op.

Een naadloos sluitsysteem 
van oplossingen
Beveiliging op maat 
voor jouw situatie.
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