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Inleiding 
Eind vorig jaar heeft de Rijnland Zorggroep een project neergelegd bij de Hogeschool Leiden. Dit 
project betreft het aanleggen van een draadloze netwerk/internet verbinding voor een aantal van de 
verzorgingstehuizen die onder de Rijnland Zorggroep vallen. Dit omdat hier zowel vanuit de patiënt 
als uit de Rijnland Zorggroep vraag naar is. In 1e instantie ging dit om de locaties: 

- Noorderbrink 
- Leythenrode 
- Oudshoorn 
- Gewoonhuizen 

 
Het is de taak van de studenten van Hogeschool Leiden die deelnemen aan dit project om voor de 
verschillende locaties met een aantal draadloze oplossingen te komen. De oplossingen betreffen de 
aanleg, het beheer en de kosten. 
 
Halverwege het project is besloten om de focus te leggen op de locaties Noorderbrink en 
Leythenrode waarmee de overige locaties voor dit rapport zijn komen te vervallen. 
 
In dit rapport zijn de samenvattingen te vinden van de bezoeken aan Noorderbrink en Leythenrode 
alsmede de adviezen ten aanzien van de oplossingen. In de conclusie spreken wij onze voorkeur uit 
voor een mogelijke oplossing. 
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Verzorgingstehuis Noorderbrink 

Korte samenvatting van het bezoek 
Na het bezoek hebben wij de volgende dingen kunnen vaststellen: 

We hebben te maken met een verzorgingstehuis voor ouderen die zoals dat hier wordt genoemd 

“beschermd wonen”. Onder de bewoners is er een grote mate van zelfstandigheid. Zij wonen op 

zichzelf en kunnen indien nodig hulpverlening oproepen. 

Gemiddeld genomen zijn er per jaar constant 36 bewoners aanwezig in Noorderbrink. Deze mensen 

kunnen gebruik maken van 3 gezamenlijke computers die zich in de grote recreatieruimte bevinden. 

Meestal maken de mensen gebruik van de computers onder begeleiding van 

hulpverlener/vrijwilliger. De internetverbinding komt binnen op de 3 pc’s via een “Speedtouch –

router/modem”  

Gebouw is rechthoekig, hal met aan beide zijden kamers. Lengte is ongeveer 40m en er zijn naast de 

woningen van Noorderbrink zelf een paar recreatieruimtes en daarnaast aan beiden kanten een 

aantal aanhangende woningen. De woningen maken voor wat betreft de voorzieningen die getroffen 

zullen worden geen deel uit van Noorderbrink zelf. Internet/netwerk zal dus alleen beschikbaar zijn 

voor de mensen die echt in Noorderbrink zelf wonen en ook gebruik kunnen maken van de 

begeleiding. 

Opdrachtomschrijving 
De opdracht is het opzetten van een draadloos netwerk inclusief internet voor bewoners van 

Noorderbrink. Het is de bedoeling dat bewoners op hun kamer gebruik kunnen maken van deze 

dienst. Mogelijk gaan medewerkers hier later ook gebruik van maken voor het ECD. Hierbij is dus de 

mogelijkheid dat de medewerkers met een laptop mobiel kunnen zijn en overal over de benodigde 

dossiers kunnen beschikken. 
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Mogelijke oplossing(en) 

Oplossing 1 

Er wordt een hoofdantenne geplaatst op het dak van het gebouw. Deze houdt contact met het 

netwerk van Wireless Alphen/Leiden. Een antenne op het dak van de recreatieruimte en het 

kippenhok/volière, deze verspreiden het signaal aan beide zijden over het gehele gebouw. Levering 

en beheer van deze antennes is in handen van Wireless Alphen/Leiden. 

Voordelen: 

- Weinig losse hardwarecomponenten nodig binnen het gebouw. 

- Het beheer van het netwerk komt in handen van vrijwilligers van Wireless Alphen/Leiden. 

- Aanleg van het draadloze netwerk wordt kosteloos door vrijwilligers van Wireless 

Alphen/Leiden gedaan. 

- Wireless Leiden kan mogelijk sponsoring regelen voor de hardware wat een gunstig 

kostenplaatje op zou kunnen leveren. 

Nadelen: 

- Wireless Leiden deelt haar netwerk wat betekent dat Rijnland geen alleenrecht heeft op dit 

netwerk. 

- Door dit gedeelde netwerk kan een beveiligingsprobleem ontstaan. Hoe meer gebruikers hoe 

meer risico op vervuiling en onrechtmatig gebruik. 

- Er kunnen niet zomaar veranderingen worden aangebracht in het netwerk. Wireless Leiden is 

hier altijd bij betrokken. 

Geschatte kosten: 

Antenne 1  €120  

Antenne 2 €120  

Dak Antenne €1000,-  

Proxy Server €180,-  

Kabels  €100,- 

Switch €25,-  

10% onvoorzien €155,-  

 €1700,- (incl. BTW) 

Het aanleggen van deze oplossing zal vrijwillig worden gedaan door leden van Wireless Leiden. 

Hiervoor worden geen kosten gerekend. 



Verzorgingstehuis Noorderbrink 
 

 
4 

Schematische weergave zijaanzicht vanaf het zuiden: 

 

Legenda: 

1. Proxyserver 

2. Antenne voorkant 

3. Antenne achterkant 

4. Antenne verbinding Wireless Alphen 

Oplossing 2 

Internet signaal komt direct binnen op de locatie zelf en wordt via (meerdere ) accesspoints en 

repeaters, die centraal op elke etage staan, onderverdeeld over het gebouw. Er is een mogelijkheid 

tot 2 fysiek gescheiden netwerken (d.m.v. dubbele apparatuur). 1 netwerk voor de bewoners en 1 

voor de medewerkers. 

Voordelen: 

- Volledig eigen netwerk voor zowel personeel als cliënten die verblijven op Noorderbrink. 

- Door de bovengenoemde scheiding is het netwerk voorbereid op het eventuele ECD 

waarmee in de toekomst gewerkt zou gaan worden. 

- Ondanks meer hardwarecomponenten zullen de kosten waarschijnlijk toch lager uitvallen 

dan de apparatuur die benodigd is voor oplossing 1 en 3. 
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Nadelen: 

- Voor scheiding van het personeelsnetwerk  en cliëntennetwerk is er een dubbele 

hoeveelheid hardware nodig. 

- Beheer van het netwerk is voor rekening van Rijnland Zorggroep dan wel een externe partij 

met bijkomende kosten. 

- Kennis moet in huis zijn voor succesvol beheer. (in minder mate als dit wordt vergeleken met 

oplossing 1.) 

Kosten: 

1500 euro hardware (inclusief 10% onvoorzien) 

Exclusief arbeidskosten 

Oplossing 3 

Dit is een combinatie van oplossing 1 en oplossing 2. Via een hoofdantenne op het dak zal signaal van 

Wireless Alphen/Leiden worden opgevangen. Deze wordt intern verspreid via een accesspoints en 

repeaters. 

Voordelen: 

- Geen antennes buiten ten kosten van het aanzicht van het gebouw 

Nadelen: 

- Hogere kosten dan oplossing 1 en 2. 

- Netwerkbekabeling moet door het gebouw worden getrokken van de proxyserver beneden 

naar het dak 

- Wireless Leiden neemt alleen beheer van apparatuur die buiten staat op zich. Dit omdat 

alleen een extern netwerk iets toevoegt aan het bereik van Wireless Leiden/Alphen als 

geheel. 

Geschatte kosten: 

Dak Antenne €1000,-  

Proxy Server €180,-  

Kabels  €200,- 

Accesspoints 9x €800,-  

10% onvoorzien €220,-  

 €2400,- (incl. BTW) 
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Beheer Noorderbrink 
Beheer wordt gedaan door vrijwilligers zoals dit ook op dit moment gebeurd. Zodra de oplossingen 

van problemen buiten hun bereik vallen zullen deze worden doorgeschoven naar de Rijnland 

organisatie. 

Bewoners die met hun eigen laptop gebruik maken van het netwerk/internet zijn hiervoor zelf 

verantwoordelijk. Wellicht kan worden afgesproken dat de vrijwilligers ook hiervoor de helpende 

hand kunnen bieden. De Rijnland groep blijft wel hoofdverantwoordelijke voor de beschikbaarheid 

van het draadloos netwerk. 

Beheer van Rijnland machines zelf die zich in het netwerk bevinden blijft onveranderd. 

Andere mogelijke oplossingen voor beheer 

 Studenten/stagiaires van ROC leiden inschakelen. 

Voordelen: 

o Lagere kosten t.o.v. loondienst of extern bedrijf 

o Persoonlijke dienstverlening 

Nadelen: 

o Mogelijke minder ervaring t.o.v. loondienst of extern bedrijf 

o Arbeidsintensief (qua begeleiding) 

o Veelvuldige wisseling van studenten, omdat deze doorstromen binnen hun opleiding 

 Extern bedrijf inschakelen. 

Voordelen: 

o Gespecialiseerd 

o Ervaren 

o Er kan een SLA worden afgesloten. (Een contract waarin de mate van dienstverlening 

worden bepaald en waaraan rechten kunnen worden ontleend.) 

Nadelen: 

o Hogere kosten t.o.v. studenten en deeltijd werknemer in loondienst 

 1 of meerdere beheerders in dienst nemen die verantwoordelijk zijn voor het beheer ten 

aanzien van alle verzorgingstehuizen. Deze kunnen in deeltijd worden aangenomen. 

Voordelen: 

o Persoonlijke dienstverlening  
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o Kennis van de organisatie binnen Rijnland Zorggroep (wordt opgebouwd naarmate 

werknemer langer in dienst is). 

Nadelen: 

o Hoge kosten t.o.v. studenten 

Software 
Binnen Noorderbrink zijn geen gedeelde laptops aanwezig, hierdoor zullen er geen restricties worden  

opgelegd aan de software. De bestaande openbare pc’s kan de software blijven zoals deze is. 

Gebruik van wireless met eigen computer 
Op dit moment maken cliënten van het verzorgingstehuis voor internet nog gebruik van de openbare 

computers. Door de aanleg van wireless wordt internet ook op de kamer beschikbaar. Dit biedt de 

mogelijkheid voor cliënten om eigen pc of laptop voor langere termijn te verbinden. Voor eigen pc en 

laptop kan er een keuze gemaakt tussen 2 opties: 

Optie 1: Computers mogen met hun eigen installatie het netwerk op, dit heeft als nadeel dat het 

draadloze netwerk eerder ‘vervuilt’ kan raken. Dit vergt ook uitleg aan de gebruikers hoe zijn 

connectie moeten maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een handleiding. De gebruiker houdt 

zijn eigen omgeving. 

Optie 2: Computers mogen alleen op internet via een Linux live cd en een vaste USB wifi kaart, dit 

zorgt voor een schoner netwerk. Maar zal de gebruiksvriendelijkheid omlaag brengen. Bovendien is 

het niet met 100% zekerheid te zeggen dat de live cd’s met alle hardware werken. 

Alle eigen laptops en pc’s vallen niet binnen het beheer van het Rijnland, de cliënt is zelf 

verantwoordelijk. Wel valt het bereik van de draadloze verbinding binnen het beheer. 
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Verzorgingstehuis Leythenrode 

Korte samenvatting bezoek & opdrachtomschrijving 
De huidige situatie is als volgt: Een internetcafé met 2 pc’s. 

Doel is om het gebouw te voorzien van een draadloos netwerk waarvan zowel patiënten als 

medewerkers gebruik van kunnen maken. De bedoeling is dat dit in 3 fases gebeurd: 

- Fase 1: Voor het aanleggen van draadloos internet wil men graag dat er begonnen wordt in 

de tuinkamer. 

- Fase 2: In de grote vleugel met 18 kamers per etage + een aantal huiskamers is het de 

bedoeling dat op etage 2 t/m 5 ook draadloos internet moet komen. (1e etage is voor 

personeel) Ook het bijgebouw (afdeling PG) met 2 huiskamers moet van een signaal worden 

voorzien. 

- Fase 3: Hierna volgt alles wat nog over is en van draadloos internet moet worden voorzien. 

De oplossingen die wie in dit verslag aandragen beschrijven alleen fase 1, maar geven de 

mogelijkheid tot doorgroei naar de volgende fases. 

Er zijn door Holland Casino 16 laptops beschikbaar gesteld. Zodra het draadloos internet er is kunnen 

mensen van de laptops gebruik maken om het internet op te gaan. Ook met een eigen laptop moet 

dit mogelijk zijn. Wellicht wordt een deel of zelfs alles betaald door Holland Casino met betrekking 

tot het aanleggen van het draadloos netwerk. Het is dus zaak om meerdere opzetten te maken 

waaraan minimale tot maximale kosten aan verbonden zijn zodat er voor de eventuele sponsoring 

een keuze kan worden gemaakt voor welke aanpak er gekozen gaat worden. 

Voor dit moment gaat het voor de patiënten om standaard gebruik, dus gewoon internet, mailen, 

etc. In de toekomst zal dat beeld best kunnen veranderen en is er misschien ook vraag naar 

bijvoorbeeld: Skype, Youtube of Uitzending gemist. Hier dient rekening mee te worden gehouden. 

Hetzelfde is het geval voor het toekomstige gebruik van het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier)  

Er zullen cursussen worden gegeven aan geïnteresseerden die in het verzorgingstehuis verblijven. 

In geval van een volgend bezoek of voor het doen van metingen moeten we contact opnemen met 

Leythenrode en vragen naar Juliet Jansen. (secretaresse) 
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Mogelijke oplossing(en) 

Oplossing 1 

Netwerkbekabeling door het gebouw heen met aansluitpunten op alle kamers en huishamers 

Voordelen: 

- Werkt praktisch altijd. Kans op signaalverlies is nihil. 

- Apparatuur is minder storingsgevoelig en gaat langer mee. 

- Hogere netwerksnelheid t.o.v. een draadloze oplossing. 

- Ongewenst netwerkgebruik van buiten het gebouw is onmogelijk. 

Nadelen: 

- Hoge kosten voor de aanleg, omdat kabels door het hele gebouw trekken arbeidsintensief is. 

- Beperkte mobiliteit, doordat de kabel de locatie bepaald van de computer. 

- Veel boorwerkzaamheden voor het aanleggen van de kabels. 

Oplossing 2 

Verspreiding van draadloos signaal via losse accesspoints. Deze worden verspreid door het gebouw 

heen gezet voor dekking op gewenste locaties. 

Voordelen: 

- Beter beheerbaar, omdat het kleinschaliger is dan oplossing 3. 

- Lagere kosten t.o.v. oplossing 3 en 4. 

Nadelen: 

- Moet aangelegd worden door extern bedrijf of studenten. 

- Kleiner bereik t.o.v. een oplossing met grotere antennes. 

Oplossing 3 

Draadloos signaal aangeboden door Wireless Leiden. Deze kunnen de dekking uitbreiden tot de 

locatie Leythenrode door middel van een antenne op het dak en antennes die het signaal over het 

gebouw verdelen. 

Voordelen: 

- Professionelere oplossing dan accesspoints door het gebouw 

Nadelen: 

- Hogere aanschafkosten t.o.v. oplossing 2 
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- Wireless Leiden deelt haar netwerk wat betekent dat Rijnland geen alleenrecht heeft op dit 

netwerk. 

- Door dit gedeelde netwerk kan een beveiligingsprobleem ontstaan. Hoe meer gebruikers hoe 

meer risico op vervuiling en onrechtmatig gebruik. 

- Er kunnen niet zomaar veranderingen worden aangebracht in het netwerk. Wireless Leiden is 

hier altijd bij betrokken. 

Kosten: 

Wireless Leiden heeft een, niet definitief, gespecificeerd kostenoverzicht voor materiaal gemaakt. 

Het betreft alleen de materiaalkosten voor de eerste fase (tuinkamer). 

Utp-kabel met stekkertjes en bevestigingsmateriaal €100 

Proxy-kastje (Soekris 4501 met voeding en compactflashkaartje) achterzijde €164 

Ap-kastje (Wandy met voeding, poe injector, bevestigingsmateriaal) voorzijde €206 

2x ap-kastje (Wandy, zie boven) €412 

2x nanostation5 interlinkkastje incl. voeding en poe €160 

1x basis-node (Soekris 4801, incl. voeding en poe en kast) €250 

Bevestigingsmateriaal, mastvoetje e.d. €75 

Onvoorzien (10%) €133 

Totale materiaalkosten €1500 

 

Oplossing 4 

Draadloos signaal wordt gestraald richting het gebouw d.m.v. antenne bevestigd op een ander 

gebouw: Het signaal wordt van binnenuit (eigen internetverbinding) naar de externe antenne 

gezonden die dit weer verspreid over het gebouw.  Apparatuur is eigendom van Rijnland Groep 

Voordelen: 

- Beter beheerbaar, omdat het kleinschaliger is dan oplossing 3. 

Nadelen: 

- Hogere kosten t.o.v. oplossing 3. 

- Niet te bevestigen of er binnen de Rijnland Zorggroep genoeg kennis is om deze oplossing 

aan te leggen en te beheren. Vereist daardoor mogelijk inschakeling van een externe partij 

met bijkomende kosten. 
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Beheer Leythenrode 
Beheer wordt gedaan door vrijwilligers zoals dit ook op dit moment gebeurd. Zodra de oplossingen 

van problemen buiten hun bereik vallen zullen deze worden doorgeschoven naar de Rijnland 

organisatie. 

Bewoners die met hun eigen laptop gebruik maken van het netwerk/internet zijn hiervoor zelf 

verantwoordelijk. Wellicht kan worden afgesproken dat de vrijwilligers ook hiervoor de helpende 

hand kunnen bieden. De Rijnland groep blijft wel hoofdverantwoordelijke voor de beschikbaarheid 

van het draadloos netwerk. 

Beheer van Rijnland machines zelf die zich in het netwerk bevinden blijft onveranderd. 

Andere mogelijke oplossingen voor beheer 

 Studenten/stagiaires van ROC leiden inschakelen. 

Voordelen: 

o Lagere kosten t.o.v. loondienst of extern bedrijf 

o Persoonlijke dienstverlening 

Nadelen: 

o Mogelijke minder ervaring t.o.v. loondienst of extern bedrijf 

o Arbeidsintensief (qua begeleiding) 

o Veelvuldige wisseling van studenten, omdat deze doorstromen binnen hun opleiding 

 Extern bedrijf inschakelen. 

Voordelen: 

o Gespecialiseerd 

o Ervaren 

o Er kan een SLA worden afgesloten. (Een contract waarin de mate van dienstverlening 

worden bepaald en waaraan rechten kunnen worden ontleend.) 

Nadelen: 

o Hogere kosten t.o.v. studenten en deeltijd werknemer in loondienst 

 1 of meerdere beheerders in dienst nemen die verantwoordelijk zijn voor het beheer ten 

aanzien van alle verzorgingstehuizen. Deze kunnen in deeltijd worden aangenomen. 

Voordelen: 

o Persoonlijke dienstverlening  
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o Kennis van de organisatie binnen Rijnland Zorggroep (wordt opgebouwd naarmate 

werknemer langer in dienst is). 

Nadelen: 

o Hoge kosten t.o.v. studenten 

Software 
Er zijn reeds ‘gedeelde’ laptops aanwezig zijn voor de cliënten van Leythenrode. Hiermee zal een 

groot deel van het gebruik van het draadloos internet plaats vinden. Voor het totaalbeeld van dit 

project zal er ook worden gekeken naar softwarematige oplossingen. 

Linux Live CD 

Een live cd is een zelfstartende cd-rom met daarop een besturingssysteem. Om dit 

besturingssysteem te gebruiken is geen installatie op de hardeschijf nodig. De meeste live cd’s zijn 

zgn. distributies op basis van Linux. Omdat Linux open source software is, is het gebruik ervan gratis. 

Wel bieden enkele distributies support aan waarvoor betaald moet worden. 

Voordeel van een live cd boven een besturingssysteem op de hardeschijf is dat systeeminstellingen 

niet gewijzigd kunnen worden door de gebruiker. Dit scheelt aanzienlijk in onderhoud omdat 

gebruikers het besturingssysteem niet “stuk” kunnen maken. Na een herstart van de computer zal 

het de live cd altijd weer terugkomen in de staat zoals die gemaakt is. Linux is bovendien veiliger 

omdat het minder vatbaar is voor virussen en spyware dan Windows. 

Op een cd kunnen gebruikers hun persoonlijke data niet op slaan. Omdat de laptops in Leythenrode 

gedeeld worden door meerdere gebruikers is het ook niet gewenst dat persoonlijke data van 

verschillende gebruikers rondzwerft over laptops. Mogelijke oplossing is dat gebruikers in het 

verzorgingstehuis via Rijnland een usb-memorystick kunnen aanschaffen, om zo toch persoonlijke 

data altijd bij zich te hebben. De aanschafprijs van kleinere usb-memorysticks is tegenwoordig 

aanzienlijk laag en wanneer ze collectief worden ingekocht word er mogelijk nog meer voordeel 

behaald. Een aantal live cd distributies kunnen ook op usb-memorysticks worden gebruikt. Dit is 

echter niet aan te raden vanwege de kwetsbaarheid van een usb-stick die uitsteekt uit een usb-poort 

en vanwege de hogere kosten dan een cd-r. 

De live cd kan voordat deze verspreidt word aangepast  worden met de juiste stuurprogramma’s, 

configuraties en gewenste instellingen. Zo zal onder andere de draadloze verbinding geconfigureerd 

moeten worden en is het handig als veelgebruikte programma’s zoals de browser makkelijk te vinden 

zijn voor de gebruiker. Hierna kan de live cd worden gebrand en getest. Daarna kunnen meerdere 

kopieën worden gemaakt en verspreid. Mogelijk kost het aanpassen van de live cd configuratie wel  

meer moeite maar dit voordeel wordt weer gehaald uit de tijd die bespaard word met het beheer. 

De bekendere Linux distributies hebben grote communities en worden beter ondersteund dan 

kleinere distributies. Er is ook meer documentatie over te vinden en zijn completer in meegeleverde 

software. Enkele bekende distributies die mogelijk zijn als live cd’s voor op de laptops: 

 Ubuntu 

 Kubuntu 
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 Knoppix 

Op http://www.livecdlist.com is een compleet overzicht te vinden van live cd’s. 

Windows 

Vrijwilligers en medewerkers binnen Leythenrode willen graag cursussen geven. Het meest voor de 

hand liggend is dat dit op laptops gebeurd die van een recente versie van Windows zijn voorzien: 

Windows 2000, Windows XP of Windows Vista afhankelijke van de hardware en al aanwezige 

licenties. Gebruikers met weinig tot gemiddelde computerkennis, waarvan we uitgaan als doelgroep, 

zullen de meeste ervaring hebben met het Windows besturingssysteem. Hierdoor word het 

makkelijker cursussen te geven waarin meer gedaan word dan alleen internetten. Denk bijvoorbeeld 

aan eenvoudige fotobewerking, skypen, administratie bijhouden, enz. Er is veel bekende software 

verkrijgbaar voor Windows. 

Omdat een Windows installatie standaard vrij makkelijk in de soep te laten lopen is in tegenstelling 

tot een live cd, is het belangrijk dat gebruikers niet onbeperkt rechten krijgen. Dit mag echter niet de 

mensen die de cursussen willen gaan geven hinderen. Wanneer zij software willen installeren voor 

een cursus dan zou dit wel moeten kunnen. Als Windows naast de live cd wordt gebruikt kan 

Windows voor cursussen worden gestart en de live cd voor dagelijks gebruik. Windows kan worden 

voorzien van een wachtwoord om zo te voorkomen dat gebruikers buiten de cursus om toch in 

Windows komen. Dit vermindert het onderhoud aan de laptops en dat scheelt in beheer. 

Door middel van images met Windows erop kan het beheer worden vergemakkelijkt. Een image kan 

worden gemaakt van de standaard installatie met alle gewenste software en instellingen.  Wanneer 

een systeem toch niet goed meer draait, kan een image terug worden geplaatst met betrekkelijk 

weinig handelingen. Deze images kunnen worden verspreid op DVD. Deze kunnen mogelijk zelfs 

geautomatiseerd teruggezet worden. Bekend pakket voor het maken van images is Symantec Ghost 

Solution Suite. 

Oplossingen 

Hieronder worden er een aantal oplossingen beschreven voor de aanwezige laptops aan de hand van 

eerder genoemde mogelijkheden. 

Oplossing 1 

Windows als besturingssysteem op de laptops 

Voordelen: 

- Alle software is te gebruiken 

- Mensen kennen het al 

Nadelen: 

- Veel beheer 

- Minder veilig 

Oplossing 2 

Linux d.m.v. een bootable-cd 

http://www.livecdlist.com/
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Voordelen: 

- Veilig 

- Werkt altijd 

- Goed beheersbaar 

- Minder makkelijk ongewenst aan te passen 

Nadelen: 

- Algemeen minder ervaring met Linux 

- Niet alle software beschikbaar 

- Lastiger naar wens aan te passen 

Oplossing 3 

Windows op de lokale schijf en Linux op een bootable-cd.  

Windows kan gebruikt worden voor cursussen en Linux geeft de garantie dat het altijd werkt, mocht 

de Windows installatie problemen vertonen kan er toch gewerkt worden met de Linux variant. 

Voordelen: 

- Werkt praktisch altijd 

- Alle software kan gebruikt worden 

Nadelen: 

- Verwarrend 

- Cd’s kunnen verdwijnen (zijn echter ook weer snel bij te maken) 

Gebruik van wireless met eigen computer 
Het is goed mogelijk, zeker op langere termijn, dat cliënten van het verzorgingstehuis hun eigen 

laptop meenemen en hiermee het draadloos netwerk op willen. Voor tijdelijk gebruik van het 

netwerk met eigen laptops kan er een keuze gemaakt  tussen 2 opties: 

Optie 1: De laptops mogen met hun eigen installatie op internet, dit heeft als nadeel dat het 

draadloze netwerk eerder ‘vervuilt’ kan raken. Dit vergt ook uitleg aan de gebruikers hoe zijn 

connectie moeten maken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een handleiding. 

Optie 2: De laptops mogen alleen op internet via een Linux live cd en een vaste USB wifi kaart, dit 

zorgt voor een schoner netwerk. Maar zal de gebruiksvriendelijkheid omlaag brengen. Bovendien is 

het niet met 100% zekerheid te zeggen dat de live cd’s met alle hardware werken. 

Alle eigen laptops vallen niet binnen het beheer van het Rijnland, de cliënt is zelf verantwoordelijk. 

Wel valt het bereik van de draadloze verbinding binnen het beheer. 
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Beschikbaarheid van gedeelde laptops 
Binnen Leythenrode zijn er een aantal laptops die voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Hiervoor 

zijn de volgende opties. 

Optie 1: Alle laptops komen op vaste plekken binnen de huiskamers. 

Optie 2: Alle laptops worden beschikbaar gesteld voor de eigenkamers. 

Optie 3: Er worden een aantal laptops gereserveerd voor de huiskamers en de rest kan geleend 

worden voor de eigenkamers. 

De laptops kunnen het best door een medewerker of vrijwilliger naar de kamers worden gebracht 

om te kans op vallen te verlagen.  

Door uitwisseling van laptops is er kans op beschadiging. Bijvoorbeeld doordat deze tijdens het 

vervoer van of naar cliënten op de grond vallen of een ander soort averij oplopen. Het kan handig zijn 

om gebruik te maken van laptoptassen zogeheten “skins” die bescherming bieden tijdens het 

vervoer.  

Registratiesysteem laptops 

Om een duidelijk overzicht te hebben, waar welke gedeelde laptops zijn zal er een administratie 

bijgehouden moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door de receptie gedaan worden. Het voordeel 

van de juiste registratie geeft veel minder speurwerk naar verloren laptops en het maakt het 

reserveren mogelijk. Er zal binnen Leythenrode zelf gekeken moeten worden wie dit kan gaan doen 

en hoe dit geregistreerd gaat worden. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een Excel sheet of 

het kan in een aparte map, voorkeur gaat uit naar een digitale oplossing.  

Om er voor te zorgen dat iedereen weet hoe dit systeem functioneert zal er een procedure 

geschreven moeten worden. 

Voor registratie is het nodig dat de laptops genummerd worden. Deze nummering mag niet 

gebonden zijn aan een locatie binnen het gebouw om uitwisseling universeel te houden. Dus geen 

huiskamer01, maar laptop01. Het nummer kan worden genoteerd op een slijtvaste tag/sticker. 
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Kosten uitbesteding 
Hieronder volgt een globaal kostenoverzicht indien de aanleg en beheer van zowel Leythenrode als 

Noorderbrink uitbesteed worden aan een externe partij. 

Aanleg 
Voor de aanleg dient met het volgende rekening te worden gehouden: Mocht een extern partij de 

aanleg, alsmede de benodigde hardware verzorgen, dan zal er op elk hardware component zeer 

waarschijnlijk winst worden gemaakt door het betreffende bedrijf. (+/- 20% over de betreffende 

hardware) Afgezien van de aanleg zelf zullen de kosten voor benodigde hardware waarschijnlijk 

hoger uitvallen als dit wordt vergeleken met aanleg via een non-profit organisatie. Daarnaast komen 

dan nog eens de gemaakte uren voor de aanleg die zullen moeten worden betaald. 

Kosten 

De verwachte kosten voor Noorderbrink: 

(Oplossing 1) De hardware bedraagt 2040,- 

(Oplossing 2) De hardware bedraagt 1800,- 

(Oplossing 3) De hardware bedraagt 2880,- 

Manuren: Uitgaande van 3 dagen met 2 man 

Tussen de 2400,- en 4320,- 

 

De verwachte kosten voor Leythenrode (Fase1): 

De hardware bedraagt 2150,- 

 

Manuren: Uitgaande van 3 dagen met 2 man:  

Tussen de 2400,- en 4320,- 

 

hier bovenop komen nog eens de verdere kosten voor de overige fasen indien het hele pand zal 

worden voorzien van een draadloos signaal. 

Beheer 
Kosten voor ondersteuning worden vaak per uur betaald. Deze kosten verschillen per ingehuurde 

organisatie en zullen onder het kopje “kosten”  nader worden gespecificeerd. Er kan ook een 

contract worden afgesloten zodat gemaakte uren voor ondersteuning niet apart worden 

gefactureerd. Er is dan net zoveel ondersteuning als de klant wenst. Het spreekt voor zich dat een 

dergelijk contract alleen zinvol is als er dermate veel gebruik wordt gemaakt van ondersteuning dat 

de uren facturatie hoger uitvalt dan de kosten voor een contract. 

Is er een wens voor pro actief beheer (bijvoorbeeld het monitoren van de verbinding) dan komen 

daar nog eens extra kosten bovenop. Ondersteuning betreft GEEN gebruikersondersteuning. 

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen hardware/software en eventuele problemen die 

los staan van de verbinding zelf. Eventueel kunnen cursisten/vrijwilligers worden ingeschakeld om 

hier de helpende hand bij te bieden. Sommige bedrijven rekenen voorrijkosten als er beheer op de 

locatie zelf nodig is.  
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Kosten 

De kosten per uur voor ondersteuning variëren tussen de 50 en 90 euro per uur. Er kan bij veel 

bedrijven ook gekozen worden voor een zogenaamde strippenkaart waarbij je een aantal uren vooraf 

inkoopt. Ongebruikte uren op een dergelijk kaart worden vrijwel altijd meegenomen naar het 

volgende jaar. Op dit moment kan nog niet goed worden ingeschat om hoeveel uur per week of 

maand het gaat. Daarom kan hier ook nog geen definitief prijskaartje aan worden gehangen. De 

kosten voor monitoren van de verbinding zullen zo rond de 100 a 150 euro per maand liggen. 
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Conclusie 

Noorderbrink 
Binnen Noorderbrink moeten er een aantal keuzes worden gemaakt, wij hebben alle opties 

overwogen en denken dat het volgende het best gekozen kan worden. 

Netwerk: 

Wij zouden voor Noorderbrink kiezen om 3 antennes buiten te plaatsen waarvan 2 aan weerszijden 

van het gebouw voor het signaal en 1 bovenop het dak om verbinding te maken met het Wireless 

Leiden netwerk. 

Aanleg: 

Voor de aanleg raden wij aan om voor Wireless Leiden (Alphen) te gaan omdat dit een non-profit 

organisatie is. Hierdoor zullen de kosten zeer laag liggen. Het nadeel van Wireless Leiden is wel dat 

de stichting uit vrijwilligers bestaat, dit zal ten kosten gaan van de bereikbaarheid. Dit wordt in de 

toekomst verlaagd doordat ROC Leiden een helpdesk gaat openen voor Wireless Leiden. Dit zal eind 

2009 begin 2010 van start gaan. Wij vinden dat de impact als de verbinding tijdelijk verbroken is 

dermate laag is dat er wel een risico kan worden gelopen.  

Beheer: 

Het beheer van de laptops  is voor de gebruikers zelf. Misschien zal er met de tijd een vrijwilliger 

komen die dit voor zijn rekening wil nemen. Dit omdat de kosten van het beheer van elke eigen 

laptop te hoog zullen worden om door het Rijnland vergoed te worden. Het beheer van het 

draadloze netwerk komt in handen van Wireless Leiden.  

Laptops: 

Alle eigen laptops mogen zelf worden voorzien van een besturingsysteem, alle gebruikers mogen dit 

zelf bepalen. Alle besturingssystemen krijgen verbinding tot het draadloze netwerk. 

Leythenrode 
Binnen Leythenrode moeten er ook een aantal keuzes worden gemaakt, wij hebben alle opties 

overwogen en denken dat het volgende het best gekozen kan worden. 

Netwerk: 

Voor Leythenrode hebben we ook gekozen om een antenne buiten gebouw te plaatsen, omdat het 

vrij ingewikkeld is om bekabeling door het gebouw aan te leggen. Ook raden wij aan om het project 

in fases aan te leggen, om de kosten te kunnen spreiden en er voor te zorgen dat er geen onnodige 

antennes geplaatst gaan worden. 

Aanleg: 

Voor de aanleg raden wij aan om voor Wireless Leiden te gaan omdat dit een non-profit organisatie 

is. Hierdoor zullen de kosten zeer laag liggen. Het nadeel van Wireless Leiden is wel dat de stichting 

uit vrijwilligers bestaat, dit zal ten kosten gaan van de bereikbaarheid. Dit wordt in de toekomst 
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verlaagd doordat ROC Leiden een helpdesk gaat  openen voor Wireless Leiden. Dit zal eind 2009 

begin 2010 van start gaan. Wij vinden dat de impact als de verbinding tijdelijk verbroken is dermate 

laag is dat er wel een risico kan worden gelopen.  

Beheer: 

Door alle verkregen laptops te voorzien van een boot cd voor het vrije gebruik, verlagen we het 

beheer. Om toch alles met cursussen te kunnen doen, worden laptops ook voorzien met een 

Windows installatie met wachtwoord voor cursussen. Naar schatting zullen de laptops 2x per jaar 

opnieuw geïnstalleerd moeten worden met Windows.   

Het beheer van de laptops  is voor de gebruikers zelf, misschien zal er met de tijd een vrijwilliger 

komen die dit voor zijn rekening wil nemen. Dit omdat de kosten van het beheer van elke eigen 

laptop te hoog zullen worden om door het Rijnland vergoed te worden. Het beheer van het 

draadloze netwerk komt in handen van Wireless Leiden.  

Laptops: 

Alle eigen laptops mogen zelf worden voorzien van een besturingsysteem, alle gebruikers mogen dit 

zelf bepalen. Alle besturingssystemen krijgen verbinding tot het draadloze netwerk. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Metingsresultaten Noorderbrink 
Woensdag 21 januari 2009 zijn er metingen verricht binnen Noorderbrink. Hiervoor zijn de volgende 

hulpmiddelen gebruikt: 

- Wireless router 
- Laptop 
- Het programma Netstumbler 
- Meting via Windows zelf 

 

De metingen zijn te zien in de grafiek hieronder die met behulp van Netstumbler zijn samengesteld. 

 

De grafiek geeft de signaal/ruis verhouding (verticaal) aan ten opzichte van de tijd (horizontaal). De 

negatieve dBm-waarde geeft het verlies van sterkte aan. Hoe hoger dit getal, des te minder signaal er 

verloren gaat en des te beter de ontvangst is. De maximale waarde van draadloos signaal ligt tussen 

de -10 en   -30dBm, waarbij het signaal dus nauwelijks word verstoord. De minimale waarde is -

100dBm waarbij er gesteld kan worden dat het signaal niet ontvangen word. In de grafiek houdt in: 

Een hogere uitslag in de grafiek geeft minder signaalverlies aan. Hieronder staat een tabel met de 

gemeten waardes uit de grafiek. 
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Metingen in Netstumbler en Windows 

Locatie  Waarde in Netstumbler Waarde in Windows (aantal 

streepjes 1 t/m 5) 

Eikpunt (1 meter of minder van 

de router af) 

- 30 dBm 5 

Kamer op zelfde verdieping 

eikpunt op enige afstand 

- 80 dBm 1 a 2 

Trappenhuis - 100> dBm  Geen bereik 

1e etage op de gang - 55 dBm 3 a 4 

2e etage op de gang - 65 dBm 3 

 

Samenvatting van de metingen 

Allereerst hieronder een afbeelding  met een gedeeltelijk bovenaanzicht van 1 etage. 

 

In de afbeelding zien we links bovenin het trappenhuis. Daarnaast 2 kamers met daarin een 

badkamer die blauw is gemarkeerd. Daaronder de gang met aan het einde de wireless router die we 

hebben gebruikt hebben om een signaal uit te zenden. Voor alle duidelijkheid: Aan weerszijden van 

de gang bevinden zich ongeveer 5 woningen dus niet 2 zoals deze afbeelding misschien doet 

vermoeden. 

 

Zoals ook in de tabel staat is in het trappenhuis geen signaal als we deze opstelling gebruiken. In alle 

kamers per etage wel maar het signaal kan dan soms zwak zijn. Het helpt niet zo heel veel als het 

accesspoint in het midden van de gang geplaatst zou worden. Reden voor het af en toe matige 

signaal zijn de muren. Vooral als de deur van de badkamer naar de woonkamer open wordt gezet is 

het signaal al iets beter. Voor wat betreft de verschillende etages: Hierbij blijft het signaal erg goed. 
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Bevinden we ons 1 etage lager of hoger dan het accesspoint dan blijft de verbinding op de gang erg 

goed en deze wordt zelfs zeer goed als we op dezelfde etage richting het accesspoint lopen. Als er 

dus al problemen zouden zijn met het signaal dan wordt dit dus veroorzaakt door de muren en niet 

door de vloerdelen. 1 accesspoint per etage zou kunnen volstaan maar als blijkt dat de muren toch 

teveel hinder vormen zouden dit er 2 kunnen worden. 
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Bijlage 2: Foto’s Noorderbrink 

 

Figuur 1 - Uitzicht voorzijde met aanbouw recreatieruimte en entree 

 

Figuur 2 - Uitzicht achterzijde met kippenhok 
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Figuur 3 - Hal eerste etage met kamers links en rechts 

 

Figuur 4 - Dak recreatieruimte gezien vanaf eerste etage 


