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De doelen

Aan het einde van deze workshop, kun je:

• Verschillende voorbeelden van technologie in de 
complexe zorg thuis benoemen;

• Benoemen waar kansen en risico’s liggen ten aanzien 
van de inzet van technologie thuis;

• Globaal aangeven waar het bij de implementatie van 
technologie goed of juist fout is gegaan;

• Een begin maken met het introduceren van technologie 
binnen de eigen werkomgeving aan de hand van een 
aantal handvatten. 



Technologie in de zorg? 

• Wat versta je onder technologie in de zorg?

• Met wat voor technologie werk je al?

• Waar zou je wel mee willen werken? 



(zorg)technologie is….

• de toepassing van kennis en vaardigheden in de vorm 
van apparaten, procedures of systemen, ontwikkeld om 
een gezondheidsprobleem op te lossen of kwaliteit van 
leven te verbeteren 

Technologie in de zorg

Living technology

Zorgtechnologie

Gezondheidszorgtechnologie

Medische technologie



Vinden: waar te beginnen

• De ene technologie 
is de andere niet 

• Een indeling om 
e.e.a. wat concreter 
te maken:Ehealth

Verbinden

Serious
games en 
simulaties

In een 
schijnwereld

Domotica
Veiligheid en 
comfort thuis

Ondersteunende 
technologie

Functioneren bij 
dagelijkse 
activiteiten

Medische     
technologie

In het ziekenhuis

Implantaten 
en 

protheses
Op of aan 

het lichaam



Technologie-indeling

Toepassingsdomein: Plaats/context
eHealth Verbinding tussen omgevingen en 

personen

Serious games en (virtual 

reality) simulaties

Leren en ervaren in de schijnwereld

Domotica en robots in de 

thuissituatie

Comfort en veiligheid In de 

thuissituatie

Ondersteunende technologie Functioneren in het dagelijkse leven 

Medische techniek Specialistische zorg In het ziekenhuis 

(of in de ziekenhuisverplaatste zorg)

Implantaten en protheses Overnemen van functionaliteit in of 

aan het lichaam



Ervaringen met technologie

• Schrijf op:

– De groene post-it: welke positieve ervaringen jij 
met technologie hebt;

– De roze post-it: welke negatieve ervaringen jij 
met technologie hebt.



Waar ging het fout?

• Gebrek aan uitleg/ondersteuning

• Werkzaamheden zijn niet aangepast

• Randvoorwaarden zijn niet goed 
geregeld 

• ‘t werkt niet goed….

• Van hogerhand opgelegd

• Drijfveer is bezuiniging

• Past niet bij de zorgvrager

 Implementatie

=management?

Maar wat kun je zelf 
bijdragen?

Implementatiestappen (ZonMW)
1. Doelen en doelgroep 

bepalen;
2. Doelgroep analyseren
3. Vernieuwing doorlichten;
4. Context bekijken (kansen en 

bedreigingen);
5. Strategie kiezen
6. Acties plannen en 

communiceren
7. evalueren



Wat kun je zelf? – Vijf stappen*

1. Weet wat er is en waar je meer informatie kunt vinden

2. Weet wat er komt

3. Bepaal wat past bij jouw gebruiker

4. Maak het klein

5. Bedenk wat je wilt en waar jij en je organisatie voor 
staan

* Aangepast van S. Suijkerbuik, Vilans.



Wat kun je zelf? – Vijf stappen*

1. Weet wat er is en waar je meer informatie kunt vinden

– eHealth

– Serious gaming & virtual reality

– Domotica

– Ondersteunende technologie

2. Weet wat er komt

3. Bepaal wat past bij jouw gebruiker

4. Maak het klein

5. Bedenk wat je wilt en waar jij en je organisatie voor staan



eHealth

• eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, en met name internet-
technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te 
ondersteunen of te verbeteren [RVZ 2002]



Voorbeelden
Indeling aangepast van eHealth in de praktijk (Timmer, 2010)

• Social media

• Online informatie

• Zelftesten

• Online zelfhulpcursus

• Zorg op afstand

– E-communicatie en videocommunicatie (beeldzorg)

– Online behandeling

– Telediagnose en telemonitoring

• Cliënten-/patiëntendossiers

• Communicatieplatform

• Agenda en herinnering

• Herinneringen ophalen/dagboek



Voorbeelden
Indeling aangepast van eHealth in de praktijk (Timmer, 2010)

• Social media: bv WhatsApp, kanta-messenger

• Online informatie: bv. Samen Beter Thuis, Hulpmiddelenwijzer, 
alzheimer assistent

• Zelftesten: bv. SkinVision, Thuisarts app

• Online zelfhulpcursus: Ouderen en alcohol

• Zorg op afstand

– E-communicatie en videocommunicatie (beeldzorg): bv Care4Homecare

– Online behandeling: bv Interapy

– Telediagnose en telemonitoring: bv. Cavari

• Clienten-/patientendossiers: bv. JouwOmgeving

• Communicatieplatform: bv OzoVerbindzorg, Familienet, Mantellink

• Agenda en herinnering: bv dementia-app, medalert

• Herinneringen ophalen/dagboek: bv. Dementie en herinneringenapp

http://www.kanta-messenger.nl/
http://samenbeterthuis.nl/
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
https://alzheimerassistent.nl/#!/alzheimer-wijzer
http://www.thuisarts.nl/
https://www.mirro.nl/zelfhulp/alcoholenouderen/
http://care4homecare.org/
http://www.interapy.nl/
http://www.cavari.nl/
http://www.jouwomgeving.nl/
http://app.mantellink.nl/
http://www.dementia-app.nl/index.html
http://www.dementie-winkel.nl/dementie-en-herinneringen-app


Meer info?

• Kijk ook eens op www.nictiz.nl

– ICT in de Zorg

– Jaarlijkse eHealth monitor

– Standaarden, richtlijnen

– Achtergrondinformatie

– Nieuwtjes/onderzoeksresultaten

https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Infographics/Infographic_eHealth_monitor2015.pdf


Meer info?

• Kijk ook eens op Vilans – thema eHealth

– Tips

– App-check!

– Experts

– Meer informatie
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http://www.vilans.nl/thema-ehealth.html


Waar let je op?

• Wat is de vraag?

• Wie is de bron/maker van de app?

• Hoe zit het met privacy?

• Hoe zit het met veiligheid?

Vilans App-check

User Consent. By using our application, 
you are consenting to our processing of 
Your Personal Data as set forth in this
Privacy Policy and …blabla….including, 
but not limited to, collecting, storing, 
deleting, using, combining and
disclosing information, all of which
activities will take place in United 
States…

A Note to Users Outside of the United 
States. Your Personal Data may be
processed in the country in which it was 
collected and in outher countries, 
including the United States, where laws
regarding processing of Personal Data 
may be less stringent….



Serious games en simulaties

• Serious games: wat is het?

– (video)spellen die niet als primair doel hebben om 
ontspanning te bieden, maar een hoger doel dienen in de 
zorgverlening of -opleiding 

• Virtual reality: wat is het?

– Een op de computer gesimuleerde wereld waarin je je lijkt
te bevinden. 

• Zintuigen worden gemanipuleerd

• Zien, horen, voelen en/of beïnvloeden van de virtuele wereld;



Serious gaming en simulaties:  
Voor wie en wat?

• Voor de zorgvrager:

– Inzicht verwerven in (omgang met) 
ziekte/aandoening

– Therapie

• Mentaal (exposure therapy, online therapie)

• Fysiek (EenVandaag)

– Activeren (Tovertafel, Silverfit)

– Ophalen herinneringen (reminiscentie)

– Voorbereiden op situatie

– Pijn dragelijker maken (immersion)

https://www.youtube.com/watch?v=ovbYn8alx0M
https://www.youtube.com/watch?v=oCV1iXrmjkM


Serious gaming en
simulaties:  Voor wie en wat?

• Voor de omgeving:

– Ervaren van een ziektebeeld/aandoening
(into dmentia)

• Voor de zorgverlener:

– Oefenen van vaardigheden en situaties

• Praktisch

• Communicatief

– (Ervaren van een ziektebeeld/aandoening)

https://www.youtube.com/watch?v=VzdUmwRJ18I


Domotica

• Wat is het?
– een verzamelnaam voor slimme elektronische 

voorzieningen in woonhuizen die het wooncomfort en de 
veiligheid vergroten

• Sensor
– meet een natuurkundige grootheid 
– reageert met handeling of weergave

• Voor wie/wat is het?
– Niet alleen voor de zorg!
– Gemak
– Veiligheid
–  Mensen langer zelfstandig thuis laten wonen



Voorbeelden

• Personenalarmering –
geavanceerde 
bewaking
– GPS

– Dwaaldetectie

– Valdetectie

– Leefstijlmonitoring

• Lichtconcept

• Sleutelkluis / 
elektronisch slot

Meer info: www.domoticawonenzorg.nl

http://www.domoticawonenzorg.nl/Site_Domotica/docs/overzicht-technologie-hulpmiddel-dementie.pdf
http://www.domoticawonenzorg.nl/


Waar let je op?

• Veiligheid en schijnveiligheid

• Privacy

• Activatie



Ondersteunende technologie

• Wat is het?

– Een algemene term voor een apparaat of systeem dat mensen in 
staat stelt om taken te doen of uit te voeren waar ze anders niet 
toe in staat zouden zijn, of om het gemak en de veiligheid 
waarmee taken kunnen worden uitgevoerd te verhogen 

• Voor wie/wat is het?

– Lichamelijke ondersteuning

– Ondersteuning van de zorgverlener

– Ondersteuning in dagelijkse activiteiten

– Geheugenondersteuning



Ondersteunende technologie

Meer info: 
• https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
• www.dementie-winkel.nl

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBytjymY7LAhXF7Q4KHXdLDvEQjRwIBw&url=http://www.twenga.nl/afvalgrijper.html&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNE25zSlrD2XL0A-YsPWpsNP73EptA&ust=1456327779697661
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBytjymY7LAhXF7Q4KHXdLDvEQjRwIBw&url=http://www.twenga.nl/afvalgrijper.html&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNE25zSlrD2XL0A-YsPWpsNP73EptA&ust=1456327779697661
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBytjymY7LAhXF7Q4KHXdLDvEQjRwIBw&url=http://www.twenga.nl/afvalgrijper.html&bvm=bv.114733917,d.ZWU&psig=AFQjCNE25zSlrD2XL0A-YsPWpsNP73EptA&ust=1456327779697661
https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
http://www.dementie-winkel.nl/


Wat kun je zelf? – Vijf stappen*

1. Weet wat er is en waar je meer informatie kunt vinden

2. Weet wat er komt

– Big data

– Blockchain

– Virtual en augmented reality

– Robotica

3. Bepaal wat past bij jouw gebruiker

4. Maak het klein

5. Bedenk wat je wilt en waar jij en je organisatie voor 
staan



Wat gaat de wereld 
veranderen?

• We weten het niet, maar sta er (kritisch) voor open.

•  wie heeft er een mobiele telefoon?

https://www.youtube.com/watch?v=aag1P4OwA3s


Wat kun je zelf? – Vijf stappen*

1. Weet wat er is en waar je meer informatie kunt vinden

2. Weet wat er komt

3. Bepaal wat past bij jouw gebruiker

– Wat is de vraag? Past de technologie daarbij?

– Wat wil of kan iemand nog met technologie?

– Wat moet  de gebruiker weten/kunnen/hebben? 

4. Maak het klein

5. Bedenk wat je wilt en waar jij en je organisatie voor 
staan



De gebruiker
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Wat kun je zelf? – Vijf stappen*

1. Weet wat er is en waar je meer informatie kunt vinden

2. Weet wat er komt

3. Bepaal wat past bij jouw gebruiker

4. Maak het klein

5. Bedenk wat je wilt en waar jij en je organisatie voor 
staan



Wat kun je zelf? – Vijf stappen*

1. Weet wat er is en waar je meer informatie kunt vinden

2. Weet wat er komt

3. Bepaal wat past bij jouw gebruiker

4. Maak het klein

5. Bedenk wat je wilt en waar jij en je organisatie voor 
staan



Bedenk wat je wilt

• Hoe staan jullie (nu) ten aanzien van technologie?

• Wat ben je zelf van plan?

• Wat zou je graag toe willen passen en weet je waar 
te beginnen?



Na deze stappen

• Ben je beter voorbereid op nieuwe technologie;

• Kun je ook van onderaf technologie aandragen;

– En heb je een aantal belangrijke implementatiestappen al 
doorlopen!



Pas dan… implementatie

• ZonMw Implementatieplan  Aan de slag

Implementatiestappen
1. Doelen en doelgroep 

bepalen;
2. Doelgroep analyseren
3. Vernieuwing doorlichten;
4. Context bekijken (kansen 

en bedreigingen);
5. Strategie kiezen
6. Acties plannen en 

communiceren
7. evalueren







Waar ging het bij jullie fout?

Implementatiestappen
1. Doelen en doelgroep 

bepalen;
2. Doelgroep analyseren
3. Vernieuwing doorlichten;
4. Context bekijken (kansen 

en bedreigingen);
5. Strategie kiezen
6. Acties plannen en 

communiceren
7. evalueren



De doelen

Aan het einde van deze workshop, kun je:

• Verschillende voorbeelden van technologie in de 
complexe zorg thuis benoemen;

• Benoemen waar kansen en risico’s liggen ten aanzien 
van de inzet van technologie thuis;

• Globaal aangeven waar het bij de implementatie van 
technologie goed of juist fout is gegaan;

• Een begin maken met het introduceren van technologie 
binnen de eigen werkomgeving aan de hand van een 
aantal handvatten. 


