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De komende jaren gaat technologie een steeds grotere rol spelen in de 
ouderenzorg. De mogelijkheden zijn eindeloos. Denk alleen maar aan 
 domotica, robots in de zorg, virtuele intervisie en beeldschermzorg.  

Hoe kunnen we deze middelen zo inzetten dat de zorg aan onze kwetsbare 
ouderen verbetert en de arbeidsproductiviteit toeneemt? 

“Deze vraag houdt alle organisaties in het lerend netwerk bezig.  
Deze miniconferentie is dan ook een mooie plek om onze ervaringen met 

elkaar te delen”, aldus Paola Peters, bestuurder van Liemerije en 
 dagvoorzitter. Peters noemde de tweede miniconferentie het begin van een 

mooie traditie van het lerend netwerk. 

De bijeenkomst werd gehouden in de Kapel van het Dominicanenklooster 
in Huissen. Een bijzondere plek om verleden, heden en toekomst elkaar  

te laten ontmoeten.
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Innovatie met cliënten en zorgprofessionals in 
langdurige zorg

Na de opening was het de beurt aan Dr. Brigitte 
Boon van Academy Het Dorp van Siza.  
In Academy Het Dorp kijken bedrijven, kennis
instellingen en zorgprofessionals op een 
 vernieuwende manier naar de zorg met als doel 
het leven van mensen met een beperking 
gemakkelijker en zelfstandiger te maken.  
Boon benadrukte dat innovatie alleen plaats
vindt in een voortdurende dialoog met cliënten 
en zorgprofessionals. 
Bij alle technologische ontwikkelingen staan drie 

kernvragen centraal:

1.  Hoe kunnen we mensen steunen om hun 

eigen leven te organiseren?

2.  Wat vraagt dat van ons als professionele 

zorgverleners?

3.  Hoe kunnen we technologie inzetten om 

afhankelijkheid te verminderen?

“Daarbij is ons uitgangspunt dat niets onmogelijk 

is en dat medewerkers er altijd zullen zijn als 

cliënten hen nodig hebben”, aldus Boon. De 

technologie moet volgens Boon meer en meer  

het hart van de zorg worden. “We moeten af van 

het idee dat technologie koud is. Het levert 

bijvoorbeeld tijd voor een praatje op of meer 

onafhankelijkheid.” Goed voorbeeld is de app 

GOOV die mensen met autisme ondersteunt om 

zelfstandig te reizen. 

“We moeten leren van dingen 
die er al zijn. Ga niet in je uppie 
met innovatie aan de slag 
maar geef het door.”

Vanzelfsprekend slagen niet alle innovaties.  

“Maar we leren er altijd van en wellicht lukt het in 

de toekomst wel.” Eén van de succesverhalen is 

de slimme luier, via een app worden medewerkers 

gewaarschuwd wanneer de luier verschoond moet 

worden. “Dat gaan we nu implementeren op alle 

locaties.”

Er wordt intensief samengewerkt met andere 

instellingen en bedrijven. “Bedrijven zien steeds 

meer in dat de markt groter is dan alleen de 

gehandicaptenzorg. Wat handig is voor ons, kan 

met kleine aanpassingen ook heel handig zijn voor 

de ouderenzorg en andersom”, aldus Boon.  

Robot Tessa wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in 

de ouderenzorg. Siza zet haar nu in voor mensen 

met autisme, maar is ook aan het kijken hoe de 

ideale robot voor andere cliënten eruit zou 

moeten zien. “We moeten leren van dingen die er 

al zijn. Ga niet in je uppie met innovatie aan de 

slag, maar geef het door.” 

Eind dit jaar opent Siza een nieuw gebouw waarin 

zorg en innovatie letterlijk samenkomen. In het 

gebouw worden 36 zorgappartementen gecom

bineerd met een ervarings en onderzoekscentrum 

voor onderzoek, innovatie en ontwikkeling van 

hulpmiddelen.



Innovatie en technologie bij Attent

Manager Technologie & Innovatie Rob Brokken 
vertelt over innovatie en technologie bij Attent 
Zorg en Behandeling. Volgens Brokken is de rol 
van ICT en technologie erg veranderd sinds in 
2013 het ECD is geïmplementeerd. De afdeling 
ICT is inmiddels omgedoopt tot Technologie en 
Innovatie. Attent richt zich bij innovaties vooral 
op concepten die zich al bewezen hebben. 

De grootste trots van Attent is de Nachtzorg 

Nieuwe Stijl. Door middel van slimme sensoren 

komen meldingen in de nacht binnen op een 

centrale meldkamer. Medewerkers van de meld

kamer voeren vervolgens de triage uit. “Uit de 

pilot blijkt dat bewoners hierdoor meer vrijheid 

hebben en dat deze manier van werken van 

positieve invloed is op het gevoel van welzijn en 

veiligheid. Verder kunnen medewerkers efficiënter 

werken”, aldus Brokken. 

De sensoren worden afgestemd op de individuele 

cliënt. De technologie die hierbij gebruikt kan 

 worden is: oproepkastje met spreek en luister

verbinding en akoestisch alarm, sensoren met 

pols en halszender. Dit alles wordt ondersteund 

door camerabeelden op de gang.

“Het is een uitdaging om grip 

te krijgen op alles wat er op 

ons afkomt.”

In de toekomst wil Attent de nachtzorg uitbreiden 

met persoonsalarmering en telezorg, wordt er een 

technologie lab ingericht en wil Attent gebruik 

gaan maken van leefstijlmonitoring en ehealth. 

Kritische factoren bij de toekomstige ontwikkelingen 

zijn volgens Brokken de innovatie en implemen

tatiekracht van de organisatie. “Het is een 

 uitdaging om grip te krijgen op de enorme groei 

aan portalen en alle ontwikkelingen die op ons 

afkomen.” 
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Vrijheid en domotica: een match made in heaven?

Liemerije wil van afdeling De Sering van 
Liemerije Droostaete een open afdeling maken. 
Zo vertellen projectleider Jetty van Cronenberg 
en leerling verpleegkundige Majke Roelofs. De 
27 bewoners met dementie zitten nu achter een 
gesloten codedeur en kunnen niet naar buiten. 
Op initiatief van de teamleider wordt er nu 
gezocht naar mogelijkheden om de deuren te 
openen en er een open afdeling van te maken. 

Voor medewerkers van De Sering is dit een grote 

omschakeling, zo vertelt Majke Roelofs. Uit 

onderzoek, dat ze voor haar studie heeft gedaan, 

blijkt dat medewerkers zich heel erg verantwoor

delijk voelen voor de veiligheid van de bewoners 

maar aan de andere kant ook de voordelen van 

een open afdeling zien. “Ze verwachten meer rust 

en minder boosheid en agitatie.  Toch wil 70 

procent van de medewerkers zeker weten dat de 

bewoners niets overkomt als ze meer vrijheid 

hebben.” Medewerkers verwachten dat maar een 

heel klein aantal bewoners de afdeling af zou gaan 

als dat mogelijk zou zijn.

“Ook bij de familie groeit de 

behoefte aan meer vrijheid 

voor de bewoners.”

“Liemerije is ervan overtuigd dat het goed is om de 

bewoners meer vrijheid te geven. We stoeien alleen 

met de vraag hoe dit het beste aangepakt kan 

worden. Hoe maak je de juiste afweging tussen 

vrijheid, veiligheid en privacy, wat zijn de financiële 

consequenties en wat zijn de gevolgen voor de 

organisatie van zorg”, aldus Van Cronenberg.

Liemerije heeft besloten om medewerkers en 

naasten hier nauw bij te betrekken. Binnenkort is 

er een eerste themaavond over dit onderwerp. 

“Ondertussen merken we dat de koudwatervrees 

bij medewerkers langzaamaan iets minder wordt 

en dat bij de familie van onze bewoners de 

behoefte aan vrijheid toeneemt.”



Zorgtechnologie bij Zinzia

Lef, creativiteit en durf. Dat hebben zorg
organisaties volgens Agathe Oude Veldhuis van 
Zinzia nodig. Voor Zinzia moet zorgtechnologie 
waarde toevoegen. Daarnaast moeten mede
werkers nog een omslag maken.  
“Alle medewerkers moeten ervan doordrongen 
zijn dat we bij Zinzia digitaal werken.” 

Zinzia is op dit moment druk bezig met het 

inzetten van toezichthoudende domotica en 

smartsensortechnologie. De eerste reacties van 

medewerkers, bewoners en hun naasten zijn heel 

positief. Voor Zinzia aanleiding om alle locaties te 

voorzien van deze technologie. Eind 2019 moet dat 

klaar zijn. Om de technologie te laten werken zijn 

ook de workflows voor medewerkers aangepast. 

Vanzelfsprekend wordt met cliënt en familie 

afgestemd op welke wijze de technologie wordt 

ingezet. “Door het instellen van leefcirkels krijgt 

iedereen de vrijheid die bij hem of haar past.”

Uitgangspunt is dan ook dat ieder mens recht 

heeft op zoveel mogelijk regie op het eigen leven. 

Technologie kan er ook aan bijdragen het 

 personeelstekort in de toekomst zo klein mogelijk 

te houden. “Dat kan door processen beter in te 

richten.” 

“Er is meer aandacht nodig 

voor arbeidsbesparende 

 technologie.”

Zinzia vindt dat de focus de komende tijd meer 

zou moeten liggen op arbeidsbesparende 

 technologie. “Er gebeurt veel maar nog niet met 

die insteek. Wij vinden dat jammer en zouden hier 

graag samen in op willen trekken.”
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Ouderenzorgorganisaties moeten de blik meer 
naar buiten richten

Luc Kruip, manager ICT bij Vilente, vindt dat 
ouderenzorgorganisaties de blik meer naar 
buiten moeten richten. “De concurrentie komt 
in de toekomst uit verrassende hoeken. Het zou 
mij niet verbazen als Van der Valk de ouderen
zorg ingaat als de vraag naar hotelkamers 
afneemt. Dat wordt dan een flinke concurrent 
want Van der Valk is heel goed in gastvrijheid.” 

Op dit moment wordt er in de zorg meer uitgegeven 

aan ICT dan ooit te voren. “ICT en technologie 

vormen steeds meer het hart van de organisatie. 

Maar vragen we ons altijd af of de technologie 

bijdraagt aan onze visie dat ieder mens zichzelf 

kan blijven? Vanzelfsprekend moet het bijdragen 

aan goede professionele zorg leiden tot zorg die je 

zelf wilt ontvangen. Eén ding is zeker: we hebben 

lef en creativiteit nodig, we weten niet waar het 

eindigt.”

“We hebben lef en creativiteit 

nodig en we weten niet waar 

het eindigt.”

Inmiddels is kwalitatief goede en betaalbare zorg 

niet meer mogelijk zonder ICT. Voor Vilente is het 

belangrijk dat informatie altijd en overal beschik

baar is en dat het bewezen oplossingen zijn. 

“Vilente is bewust een volger en geen koploper.” 

2018 wordt gebruikt voor het op orde brengen 

van de infrastructuur, centralisatie, beveiligde 

communicatie en uitbreiding van de mogelijk

heden van domotica. 

2019 zal onder andere in het teken staan van 

ehealth (beeldbellen en valpreventie) met als doel 

ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. Hierbij wordt ook samen

gewerkt met Vitaal Thuis dat zorgorganisaties 

helpt om hun woon en zorgaanbod te verbeteren 

met het oog op zelfstandig, veilig en verzorgd 

thuiswonen.



Na de presentaties gingen de deelnemers in verschillende groepen uiteen om aan de hand van  stellingen 
verder te praten over de innovatie en technologie in de ouderenzorg.

1   Door technologie kunnen mensen eerder 

(na bijvoorbeeld een operatie) naar huis 

en langer thuiswonen. Wat betekent dat 

voor de rol van de zorgprofessional?

   

Cliënten en zorgprofessionals moeten met 

de technologie om kunnen gaan. 

 Gebruiksvriendelijkheid is heel belangrijk. 

Gebruikers moeten dan ook nauw 

 betrokken worden bij de ontwikkeling, 

want als de voordelen duidelijk zijn, is de 

implemen tatie eenvoudiger. 

2   Moderne techniek in het vakgebied van de 

zorgprofessional wordt nog onvoldoende 

vertrouwd waardoor het nauwelijks 

gebruikt wordt.

 

  Onbekend maakt onbemind. Als mede

werkers de mogelijkheden niet kennen, 

gebruiken ze het ook niet. Meer bekend

heid geven door het delen van succes en 

ruimte geven voor ontwikkelingen (en dus 

ook mislukking).  Benadruk de positieve 

cliëntervaring. 

Discussiëren aan de 
hand van stellingen
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3   Van de huidige 10 professionals hebben er 

over vijf jaar tenminste 3 een zwaar 

technische achtergrond.

  Dit is niet nodig omdat de technologie zo 

eenvoudig moet zijn dat een technische 

achtergrond niet nodig is. Ontwikkelen 

doe je samen: cliënt, techniek en zorg

medewerkers. Jonge mensen krijgen deze 

kennis nu volop tijdens hun opleiding en 

dat is prima.

4   Om de potentie en mogelijkheden voor 

domotica/nieuwe technologieën optimaal 

te benutten, moet je hier een aparte 

functionaris voor aanstellen.

 

  Het is niet goed om één persoon verant

woordelijk te maken voor dit onderwerp. 

Je moet het samen doen. Een goede 

aanjager/procesbegeleider is wel nodig. 

Ook een visionair wordt gezien als een 

prettige aanvulling. 



5    Personeel is alleen bereid moderne 

techniek te gebruiken als zij er persoonlijk 

voordeel van ervaren.

 

  Als de medewerker het voordeel ervaart, 

ervaart de cliënt dit vaak ook en andersom. 

Het is dus belangrijk dat de meerwaarde 

duidelijk is. Het helpt ook om klein, simpel 

en overzichtelijk te beginnen. Het is daarbij 

ook essentieel dat het management de 

nieuwe technologie omarmt en uitdraagt. 

6   De huidige privacywetgeving vs. het 

gebruik van moderne technologie en 

domotica: hoe ga je om met dit spannings

veld?

 

  Zorg ervoor dat de basis op orde is. We 

werken allemaal met professionals met 

een ethisch besef. We moeten ons vooral 

niet laten hinderen door de AVG. Wees 

transparant naar cliënten, familie en 

medewerkers over wat en waarom je iets 

doet. 

7   Het implementeren van (technologische) 

innovaties is iets wat er eenvoudig en 

gemakkelijk bij kan, naast de eigen werk

zaamheden.

 

  In veel gevallen is het nodig extra uren vrij 

te maken om de implementatie een succes 

te laten worden. Goed kijken naar de 

verdeling tussen zorgmedewerkers en 

ondersteunende diensten is noodzakelijk. 

Goede projectbegeleiding en ruimte om te 

experimenteren zijn essentieel. 

8   Goede zorg op afstand: hoe kijken we hier 

tegenaan?

 

  De cliënt staat altijd voorop. Hij/zij moet 

het willen en er ook zelf om kunnen 

vragen. Vanzelfsprekend moet de privacy 

gewaarborgd zijn en moeten afspraken 

nagekomen worden. Dit ligt deels bij 

leveranciers maar er moet ook gewerkt 

worden aan bewustwording bij personeel. 
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Conclusie

Na een ochtend vol met inspirerende presentaties en goede discussies over de stellingen was 

het tijd om de balans op te maken. “We hebben vanochtend gemerkt dat er verschillende 

thema’s bij alle organisaties van het lerend netwerk spelen”, aldus Paola Peters. 

“Aansluiten bij de behoeftes van cliënten, hun naasten en medewerkers is essentieel. Ook 

weten we zeker dat het geen zin heeft om een innovatie van boven naar beneden te gooien en 

vinden we het allemaal belangrijk om het samen te doen zodat niet iedereen opnieuw het wiel 

hoeft uit te vinden en we elkaar kunnen versterken”, zo vatte Paola Peters de ochtend samen. 

Er werd meteen ouderwets spijkers met koppen geslagen en besloten tot het oprichten van een 

koplopersgroep van medewerkers van de verschillende organisaties. Binnenkort zullen zij 

samenkomen om te kijken hoe het lerend netwerk innovatie en technologie gezamenlijk vorm 

kan geven. 

De miniconferentie werd afgesloten met een informele gezellige lunch in de kloostertuin. 

Iedereen hartelijk bedankt voor de aanwezigheid, de presentaties en de inspiratie. 

Tot volgend jaar bij de volgende miniconferentie.




