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Kalorama: Thema Technologie 

 

Totaal 6 locaties. Zorgsoorten: centrum voor doofblinden, kleinschalige zorg op afdeling, 

geriatrische revalidatie, verpleging en verzorging, thuiszorg, dagbehandeling, comazorg en 

palliatieve zorg.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,1 

 

Technologie  ‘Digitaal platform beleef je leven’ 

Kalorama is één van de zes zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Technologie.  

Het thema van deze groep betreft technologie als onderdeel van het zorgproces. Binnen de 

verpleeghuiszorg wordt zorgtechnologie steeds vaker ingezet als onderdeel van het zorgproces. 

Hierbij is de inzet van zorgtechnologie geen doel op zich, maar een middel om een ander doel te 

bereiken. Maar wanneer leidt de inzet van zorgtechnologie nu tot resultaat waar de cliënt blij van 

wordt? Wat vraagt de inzet van zorgtechnologie van de organisatie, de zorgprofessionals, 

mantelzorgers? Verschillende zorgaanbieders hebben gewerkt aan voorbeelden van zorg met 

ondersteuning van zorgtechnologie. Bijvoorbeeld binnen het thema “Deuren wagenwijd open voor 

mantelzorgers” met de inzet van een cliëntportaal of een digitale beleefplek. Ook is er aansluiting 

op het speerpunt “Kwaliteit door de ogen van de bewoner” middels een verbeterplan waarin de 

omgeving van de bewoner stimuleert tot beleven en bewegen; het verbeterplan met de digitale 

beleefplek, dat uitnodigt tot herinneren en herbeleven; een verbeterplan met een omgeving voor 

demente bewoners die als veilig, vrij en verantwoordelijk ervaren wordt. 

 

Met het programma ‘Digitaal platform Beleef je eigen leven’ deed Kalorama mee met Waardigheid 

en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Het Platform Digitale Beleving wordt ingezet om het welzijn 

van bewoners in de dagelijkse leefomgeving te verbeteren. Het wordt gevuld met informatie uit het 

verleden van de bewoners en wordt zo gebruikt als aanleiding voor een gesprek of het delen van 

een herinnering in stilte. Het prikkelt bewoners in te gaan op beelden, vormen, kleuren of muziek. 

Het doorbreekt verveling of biedt juist rust en afleiding. Met behulp van het platform, dat per 

individuele cliënt wordt ingericht, is het makkelijker voor familie van een bewoner om contact te 

leggen. Het platform is bruikbaar op diverse schermen op een locatie. Bewoners kijken nu 

bijvoorbeeld op een hometrainer bij fysiotherapie naar een scherm waarop een voor hen bekende 

fietsroute afgespeeld wordt. Familieleden zijn actief betrokken bij het vullen en inzetten van het 

platform in het dagelijks leven van bewoners. Ondertussen krijgen medewerkers een inkijk in het 

leven van een bewoner, waardoor contactmomenten persoonlijker worden. 

 

Binnen het traject zijn verschillende zaken ontwikkeld:  

- Een digitaal platform dat op eigen netwerk draait. Op het platform is voor iedere bewoner 

die dat wil een persoonlijk account aan te maken, dat wordt gevuld met eigen 

beeldmateriaal. Daarnaast is er een algemene beelddatabank met films van fietstochten, 

beelden met vast camerastandpunt van de Waal, lavalamp beelden, en foto’s van oude 

voorwerpen. 

- Filmpjes en verzamelingen foto’s voor de drie categorieën Beleefplekken, Herinnerdingen 

en Activeren. Voor de categorie Mijn Leven zorgen familieleden zelf voor beeldmateriaal. 

- Promotiemateriaal en uitleg van de bedoeling van het platform (welzijn van bewoners). 

Zowel film, presentaties als foldermateriaal is beschikbaar, zodat het ingezet kan worden 

voor verschillende doelen. 

- Procesmateriaal; zoals aanmeldformulieren, gebruikersovereenkomsten, stappenplannen 

voor de zorg, trainingen voor de zorg 
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Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: Cliënten zijn blij en geraakt door het zien van hun eigen 

beeldmateriaal. Ook als het niet alleen plezier, maar ook wel eens verdriet (bijv. heimwee 

of gemis) teweeg brengt. Omdat voor bewoners een eigen account beschikbaar is, kan 

maatwerk worden geboden in het beeldmateriaal. Zo kan een bewoner in de gymzaal een 

eigen fietsroute vanaf het vroegere huis fietsen. Dit stimuleert het bewegen, dat zo 

belangrijk is voor de vitaliteit van ouderen. Door dit platform is het ook mogelijk de juiste 

prikkels te bieden op het juiste moment. Bijvoorbeeld aan het einde van de middag als veel 

bewoners op PG afdelingen wat onrustig worden. Familieleden zijn blij verrast dat zij op 

deze wijze zelf kunnen bijdragen aan het leven van hun naaste. Hun bezoeken krijgen vaak 

meer diepte en het contact krijgt soms een nieuwe dimensie.  

- Professional: Professionals zien snel de meerwaarde van het portaal. Toch vinden zij het 

moeilijk om daadwerkelijk in actie komen. Technologie is vaak niet een favoriet onderwerp 

voor hen. Met voldoende ondersteuning bij het opzetten van een cliëntaccount, hebben zij 

echter al voor veel bewoners het platform ingezet. En zodra de professionals het effect bij 

de bewoner eenmaal zagen, waren zij overtuigd van de toegevoegde waarde in het leven 

van de bewoner. Door het samen bekijken van het beeldmateriaal leren zorgmedewerkers 

hun cliënten bovendien beter kennen. Zowel hun verleden als wat hen raakt en bezig houdt, 

komt naar boven.  Hierdoor zijn professionals beter in staat om ook in het dagelijks leven 

aan te sluiten bij de bewoner. Ook de samenwerking met de naasten van bewoners werd 

intensiever door het samen realiseren van het account voor de bewoner op het platform. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Implementatietoolkit technologie in de zorg: Toolkit waarbij per stap van het 

implementatieproces uitleg, tips, tools en praktische voorbeelden van organisaties uit 

Waardigheid en Trots en In voor zorg! worden gegeven. 

- Digitaal platform Beleef je eigen Leven: het platform dat via persoonlijke account 

maatwerk voor bewoners kan bieden om via gericht beeldmateriaal het eigen leven te 

(her)beleven of de juiste prikkels te bieden.  

- Technische opbouw platform: Een schematische weergave van het digitale platform met 

beschrijving van de technische configuratie. Hiermee is op eenvoudige wijze te volgen hoe 

de technische opbouw van het platform bij Kalorama er uit ziet. 

- Stappenplan Mijn leven: Het stappenplan voor de zorg beschrijft op inzichtelijke wijze de 

stappen die een medewerker doorloopt wanneer zij voor een geïnteresseerde cliënt het 

platform wil inzetten. 

- Film: Een film waarin een uitleg wordt gegeven van de mogelijkheden en ervaringen van het 

cliëntportaal. Met beelden van bewoners en familieleden. 

  

Vervolgstappen voor de toekomst 

Borging in de organisatie vindt plaats door verdere uitwerking van aan/afmeldprocedure en 

instructies voor de zorgprofessionals. Er is inmiddels ook professioneel foldermateriaal beschikbaar 

gekomen om cliënten en familie mee te informeren. Dit alles zal bij de zorgmedewerkers onder de 

aandacht worden gebracht. Afgesproken is ook om bij de cliëntplanbesprekingen - bij het 

onderwerp Participatie - altijd de optie van het digitale platform mee te nemen. Inmiddels maken 

20 cliënten gebruik van het platform. Sinds kort is er veel animo voor het platform, dus de 

verwachting is dat het aantal deelnemers dit jaar snel op zullen lopen. Per afdeling is een 

contactpersoon namens de zorgmedewerkers betrokken bij het onderwerp om te zorgen voor brede 

deling van kennis, ervaringen en inspirerende voorbeelden. Als laatste is de ICT ondersteuning nog 

een punt van nadere borging. 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/implementatietoolkit-technologie-in-de-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/kalorama-ontwikkelt-digitaal-platform-dat-bewoners-activeert-en-thuis-laat-voelen/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/technische-omschrijving-logo.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/stappenplan-Mijn-leven-logo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uT6FZJCvLf0
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Tips & Tops 

- Ontwikkel je met een externe partij, zorg dan vooraf voor strakke afspraken over de manier 

van samenwerken, ieders bijdrage aan het eindproduct, maar ook aan zaken als 

intellectueel eigendom en wie het product eventueel mag vermarkten. 

- Pak de verandering stapsgewijs aan, experimenteer in kleine groepjes met gemotiveerde 

deelnemers, voordat je je product breder inzet. 

- Wanneer je je platform op eigen netwerk host, zorg dan dat er voldoende ICT capaciteit 

beschikbaar is, ook bij plotselinge drukte op de afdeling ICT. Het kan niet zo zijn dat 

cliënten last mogen ondervinden van de werklast op ICT. 

- Wanneer een andere zorgorganisatie een eigen digitaal beleefplatform (extern) wil laten 

ontwikkelen, is Kalorama bereid de eigen kennis en ervaring hieraan bij te dragen.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/kalorama/  

https://www.kalorama.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/kalorama-ontwikkelt-digitaal-platform-dat-bewoners-

activeert-en-thuis-laat-voelen/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uT6FZJCvLf0 
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