Zorggroep Solis: Magic Carpet en sociale robot
Tessa

Tijdens het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie‘ van 2 juli 2018
lieten verschillende verpleeghuizen op het innovatieplein zien hoe het gebruik van technologie
ondersteunend kan zijn voor bewoners en medewerkers. In deze videoserie vertellen ZuidOostZorg,
Zorggroep Tangenborgh, Schakelring, Zorggroep Solis en Topaz met welke technologische innovaties zij
werken en wat de voor- en nadelen zijn voor bewoners en zorgmedewerkers. Bekijk nu deel 4:
Zorggroep Solis.
Laura Steman is manager wijkzorg bij Zorggroep Solis in Deventer. Binnen Zorggroep Solis worden
verschillende innovaties ingezet om de kwaliteit van leven van bewoners te verhogen. Laura demonstreert in
deze video de Magic Carpet en sociale robot Tessa:

Magic Carpet
De Magic Carpet is een kastje met een projector erin. De Magic Carpet rijdt op wielen, en is daardoor makkelijk
in verschillende ruimtes in te zetten. Bovendien is hij in hoogte verstelbaar, waardoor hij kan projecteren op de
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vloer, het plafond, of bijvoorbeeld op een rolstoelblad. Met de Magic Carpet kunnen verschillende activiteiten
gedaan worden, van actief tot rustig. De Magic Carpet is geschikt voor verschillende doelgroepen (PG,
somatiek, revalidatie).
Lees meer over de Magic Carpet

Robot Tessa
Tessa is een sociale robot. Tessa is in te zetten bij mensen met beginnende dementie. Via een computer of een
mobiele telefoon kunnen berichten naar Tessa gestuurd worden, die Tessa vervolgens uitspreekt. Zo werkt
Tessa als een geheugensteuntje.
Lees ook het artikel: Langer zelfstandig thuis met Robot Tessa

Meer weten
Bekijk ook de andere video’s uit deze videoserie:
Deel 1: ZuidOostZorg
Deel 2: Zorggroep Tangenborgh
Deel 3: Schakelring
Deel 5: Topaz
Bekijk alle verslagen, presentaties, foto’s en video’s van het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis’ van 2 juli
2018
Bekijk het themadossier Technologie
Lees meer over zinvolle robotica in de zorg op de gelijknamige werkplaats van Zorg voor Beter.
Download: Publicatie Implementatietoolkit Technologie in de zorg

tags:
Congres Thuis in het Verpleeghuis 2018 (31) , Technologie (104)
thema's:
Technologie (119) , Gebruik van hulpbronnen (207)

https:/www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zorggroep-solis-magic-carpet-en-sociale-robot-tessa/

