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De Riethorst Stromenland: Thema Technologie  

 

Totaal 6 locaties. Zorgsoorten: Individueel zelfstandig wonen, kleinschalig groepswonen, 

kleinschalige zorg op afdeling, verpleging en verzorging, wijkverpleging. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,8 

 

Technologie ‘Zorg voor vrijheid’ 

De Riethorst Stromenland is één van de zes zorgaanbieders die deelnamen 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 ‘(Keuze)vrijheid van mensen die lijden aan dementie’ deed De Riethorst 

Stromenland mee met Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Vanuit de overtuiging dat 

het vergroten van vrijheid bijdraagt aan eigenwaarde en gezondheid en de ontwikkeling van 

onbegrepen gedrag vermindert, werkt De Riethorst Stromenland aan het verruimen van vrijheid voor 

cliënten. Men wil van traditioneel gesloten naar volledig open huizen toewerken. Het liefst in 

verbinding met de buurt en met het sociale netwerk van de bewoners. Als een betrokken schil om 

bewoners heen, zodat maximale vrijheid kan worden geboden met veiligheid waar nodig. 

De Riethorst Stromenland wil hiervoor ook zorgtechnologie in gaan zetten. Ter voorbereiding hierop 

is een visietraject doorlopen, waarin klanten, familie, medewerkers en vrijwilligers intensief zijn 

meegenomen in het gedachtegoed en mogelijke vormgeving van veilige vrijheid. Riethorst 

Stromenland is nog aan het nadenken over welke technologie zij in willen gaan zetten. Zij overwogen 

leefcirkels, maar zij willen ook kleinere technologische opties meenemen.  

 

Het project bestond uit verschillende onderdelen waaronder:  

- ‘Zorg voor vrijheid’ staat binnen De Riethorst Stromenland voor het visietraject voor de 

ontwikkeling naar maximale vrijheid voor bewoners. Op dit onderwerp is een concrete visie 

en strategie uitgewerkt. Daarna zijn er diverse visiebijeenkomsten georganiseerd met 

medewerkers en familie en hebben medewerkers zich massaal laten raken en inspireren 

tijdens de theatervoorstelling Dag Mama. Een theatervoorstelling over een vrouw, die 

zichzelf aan het verliezen is. Met de brandende vraag voor dochter hoe daarmee om te 

gaan. Belangrijk is de multidisciplinaire werkgroep die ideeën, mooie voorbeelden en 

ervaringen deelt over de locaties heen. Vanuit deze werkgroep worden ook concrete 

veranderplannen per locatie ontworpen. 

- ‘Expertisecentrum dementie’ is een ander onderdeel van het project. Onderdelen hiervan 
zijn een skills lab; een poliklinische carrousel ter ondersteuning van thuiswonende 
dementerende ouderen en hun mantelzorgers; en een mobiel expertteam dat zowel 
intramuraal als extramuraal kan worden ingezet. Het is de bedoeling dat het 
expertisecentrum in 2020 geheel operationeel is. Thuiswonende dementerende mensen 
kunnen op het expertisecentrum consulten en diagnostische onderzoeken hebben. Deze 

http://oudwordenmetzorg.nl/dagmama/
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worden in een carrousel (analoog aan die in de ziekenhuizen) na elkaar gepland op 1 dag. 
Hiermee zijn ze minder belastend voor zowel de cliënt zelf als de mantelzorger. 

- ‘Nieuwbouw De Riethorst’ in Geertruidenberg is een groot bouwplan dat meegaat in de 

ontwikkeling vrijheid en veiligheid. Het ontwerp van deze nieuwbouw is geheel uitgevoerd 

vanuit de visie op Zorg voor Vrijheid. Alle huiskamers worden op de begane grond 

gesitueerd, krijgen ieder een eigen sfeer en zijn voor alle 75 bewoners toegankelijk. 

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: Geobserveerde effecten op klanten zijn meer rust (bijvoorbeeld 

geen rammelen aan de deur meer), minder onbegrepen en vernielgedrag, meer beweging, 

meer contacten - met elkaar en met andere bezoekers en medewerkers - dankzij open 

deuren, en meer leefplezier. Ook familie is blij met meer (buiten)ruimte en de extra 

beweging voor hun naaste. Ook waardeert men zeer dat er respect is voor verschillen in het 

tempo waarmee verschillende families de veranderingen vanuit de nieuwe visie aankunnen. 

Er is ruimte om stapsgewijs over te gaan tot meer vrijheid. 

Behalve de concrete bewegingsvrijheid, gaat het in dit project ook over vrijheid van keuze 

en doen. Met name de respectvolle manier waarop steeds gezocht wordt naar wat 

belangrijk is voor iedere individuele cliënt heeft geleid tot een passender omgeving, 

passender activiteiten, bejegening en meer keuzevrijheid voor cliënten. 

- Professional: Medewerkers zijn beter gaan kijken naar klanten: wie zijn zij en wat is echt 

belangrijk voor hen? Dit raakt aan hun passie en maakt enthousiasme en daadkracht los. 

Tegelijkertijd is het erg spannend voor hen om met die focus op vrijheid ook de balans met 

risico’s te vinden. Komend uit een traditie van risicominimalisatie en verantwoording is dit 

gevoelsmatig een grote stap om te nemen. Door een duidelijke visie en strategie en het 

uitdragen hiervan door het management is er zowel richting, stimulans als rugdekking, 

waardoor medewerkers vertrouwen opbouwen om gewoon ‘te gaan doen’. Voor vragen en 

ondersteuning kunnen zij terecht bij de werkgroep Zorg voor Vrijheid. 

Dankzij de pilot ontstond bij professionals meer inzicht in wat vrijheid doet voor de 

kwaliteit van leven van klanten. Dit maakt indruk en motiveert. Men laat zich minder snel 

tegenhouden door beren op de weg. Tegelijkertijd leidde de lange doorlooptijd van 

ontwikkelingen soms ook weer tot enige terughoudendheid bij professionals. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Implementatie toolkit 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. 

- Uitgave ‘(keuze)vrijheid van mensen die lijden aan dementie’ 

- Persoonlijke vragenlijst in het nieuwe zorgplan: Om een goed beeld te vormen van de klant, 

wordt op het tabje Dit ben ik? in het zorgdossier van De Riethorst Stromenland via een 

aantal vragen een beeld geschetst van de klant. 

- Document met visie op zorgtechnologie, strategie en beleid: beschrijft de visie op 

technologie van De Riethorst Stromenland als logisch gevolg van de zorgvisie 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het is een ontwikkeling die inmiddels goed gestart is en zich verder moet uitbreiden. Voor het MT 

betekent dit; doorpakken middels strategische focus en bewustwording en relevante initiatieven op 

locaties faciliteren. Daarnaast moet ondersteunende technologie worden gekozen voor nieuwbouw, 

vervanging en uitbreiding. 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/implementatietoolkit-technologie-in-de-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/Persoonlijke-vragenlijst-in-het-nieuwe-zorgplan.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/De-Riethorst-Stromenland-ICT-visie-en-strategie-2017-2020-definitief.pdf
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Op operationeel niveau zal de organisatie voorlopig de visie blijven uitdragen op verschillende 

momenten en manieren en zullen mooie voorbeelden zoveel mogelijk gedeeld worden. Het begrip 

vrijheid moet nóg meer groeien en ‘geladen’ worden in de dagelijkse praktijk. 

 

Tips & Tops 

- Wil je meer vrijheid creëren voor bewoners, bijvoorbeeld door het invoeren van 

technologische ondersteuning, zorg dan eerst voor bewustwording over wat vrijheid is, wat 

dit doet voor bewoners, maar ook voor medewerkers. Neem pas daarna de stap naar keuze 

voor technologie. 

- Geef medewerkers de ruimte om te mogen wennen aan het creëren van de balans tussen 

veiligheid en risico bij het toekennen van maximale bewegings- en keuzevrijheid voor 

cliënten. Vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel en de traditie van verantwoording 

afleggen, is dit een grote stap om te zetten.  

- Laat medewerkers mede ‘eigenaar’ zijn van ontwikkelingen, bijv. bij de gebouwindeling en 

inrichting van nieuwbouw. Dit leidt tot meer wil tot samenwerking (ook multidisciplinair); 

energie, daadkracht en enthousiasme. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-riethorst-stromenland/ 

https://www.deriethorststromenland.nl/ 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-riethorst-stromenland/
https://www.deriethorststromenland.nl/

