Oriënteren in de duisternis met plintverlichting

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om
zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, gekoppeld aan de ervaringen van
collega-zorgorganisaties, zijn ruim 150 technologische toepassingen geïnventariseerd. Technologische
toepassing #16 is de plintverlichting van Cicero Zorggroep. Bekijk het actuele overzicht van technologische
toepassingen en ga zelf aan de slag op één van de onderwerpen.

Wat is plintverlichting en voor wie is het bedoeld?
Plintverlichting is een gedimd oriëntatielicht dat aangaat wanneer de cliënt uit bed stapt. Dankzij de
plintverlichting kan de cliënt zich oriënteren in de duisternis zónder verblind te worden. De medewerkers
krijgen een melding als de plintverlichting aangaat. Zodat ze weten dat iemand uit bed is. Op afstand kunnen
ze zien of ze de cliënt moeten ondersteunen of niet. De plintverlichting is onderdeel van een pakket
geavanceerde zorgtechnologie. Daarmee optimaliseren we nu op 5 locaties het welzijn en de eigen regie van
cliënten. Bekijk ook onze polsalarmering, servicepost en Zintouch.

Waarom gebruiken jullie deze zorgtechnologie?
In de dagelijkse praktijk merkten we dat gewone verlichting voor veel cliënten te fel is als oriëntatieverlichting.
Ze schrikken ervan of ze worden echt wakker en kunnen daarna moeilijk weer in slaap komen. Daarom kozen
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we voor plintverlichting.

Wat zijn de voordelen voor cliënt en medewerker?
Cliënten houden meer eigen regie, omdat ze bijvoorbeeld zelfstandig naar het toilet kunnen. Ze schrikken niet
van fel licht, wat juist disoriëntatie kan veroorzaken. Daardoor hebben ze een betere nachtrust. Medewerkers
kunnen van afstand zien of de cliënt ondersteuning nodig heeft. Ze hoeven dus minder vaak in de
cliëntenkamer te komen.

Zitten er ook nadelen aan plintverlichting?
Op dit moment zien wij geen nadelen van de plintverlichting. Iedereen is positief.

Hoe gebruiken jullie de plintverlichting in de dagelijkse
zorgwerkzaamheden?
De plintverlichting reageert op beweging en gaat dus automatisch aan als de cliënt uit bed stapt. De
zorgmedewerkers kunnen instellen hoe lang het licht aan moet blijven. Bijvoorbeeld 3 minuten of langer.

Meer weten
Voor meer informatie over de plintverlichting neem contact op met Mohammed Elyamani:
m.elyamani@cicerozorggroep.nl
Meer over de plintverlichting op Zorgvannu.nl
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