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De visie van Zilveren Kruis
Zorgkantoor op een
toekomstbestendig zorglandschap



De ontwikkelingen in de Wlz stellen ons voor grote uitdagingen in 
de komende 20 jaar

Aantal klanten
Het aantal klanten dat afhankelijk is van langdurige zorg neemt in alle 
sectoren toe. Deze stijging is het grootst in de V&V.

Personeel
Om aan deze zorgvraag te voldoen is er méér personeel nodig. Er is 
echter een groot tekort aan personeel.

Mantelzorgers
Ook de vraag naar ondersteuning door mantelzorgers stijgt. Er zijn 
onvoldoende mantelzorgers om deze ondersteuning te bieden.

Intramurale capaciteit
Er zijn onvoldoende intramurale plekken beschikbaar om het stijgend 
aantal klanten te kunnen opvangen. Dit is in alle sectoren merkbaar en 
zorgt nu al voor verstopping in het zorgnetwerk.

VV: +89%

VV: 223.000 tekort

VV: 1,8 mln tekort

VV: 105.000 tekort
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Innovaties dragen bij aan een toekomstbestendig zorglandschap
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Met innovatie langer zelfstandig 
wonen

• Het tekort aan intramurale plekken 
betekent dat we onze zorg anders moeten 
inrichten

• Door innovatie kunnen mensen langer
thuis blijven wonen

Met innovatie meer tijd voor zorg

• Zorg anders organiseren met innovaties 
is een must gezien de arbeidstekorten nu 
en in de toekomst

• Meer stabiliteit in de in te zetten 
medewerkers



Waar denk jij aan bij innovatie?
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Sociale innovatiesTechnologische innovaties

Wij onderscheiden technologische en sociale innovaties
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• Zelfredzaamheid van cliënten verhogen

• Efficiënter zorg verlenen

• Aantrekken van zorgverleners

• Behouden van personeel door goed 
werkgeverschap

• Duurzame inzet van mantelzorgers

• Participeren van wijk en netwerk



Sociale innovatiesTechnologische innovaties

We zien in de praktijk al veel goede voorbeelden van innovaties
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• Medido

• Druppelbril

• Doucheföhn

• Sensoren

• DigiContact

• Vitaliteitsfan

• Mentoraat netafgestudeerden

• Het Potentieel Pakken

• Tiny Houses

Het stapelen van innovaties levert het meeste effect op!



“Het meest funeste wat je kunt doen voor 
innovatie binnen jouw organisatie, is er 
een nieuwe afdeling voor opzetten.”

Wie is verantwoordelijk voor innovatie?



Op de route

Hoe organiseren we innovatie bij Careyn?

Pareltjesdag
2019

Ambassadeurs 
2021



Strategie Careyn

Strategie districten

Innovatiekalender

Werkvloer & knelpunten

Missie & visie
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De innovatiekalender
• Bewezen innovatie
• Innovatie op betekenisvolle schaal
• Gemeenschappelijk en samen 

versnellen
• Proces herontwerp
• Integrale aanpak (ICT/Kwaliteit/ 

Facilitair/HR/Opleiden)

Grootste innovatie-uitdagingen van 
Careyn
1. Mensen zo lang mogelijk in eigen 

regie (thuis)
2. Het werk van onze collega’s 

leuker en makkelijker maken
3. Samenwerken makkelijker maken

Thema’s waar we op innoveren

Onderzoeken Ontwikkelen Uitrollen
Experiment Pilot Opschaling

Innovatieroute

Langer Thuis

Leuker & 
Makkelijker

Vrijheid & 
Veiligheid

Persoonsgerichte 
zorg



Langer Thuis

Leuker & 
Makkelijker

Vrijheid & 
Veiligheid

Persoonsgerichte 
zorg

Onderzoeken Uitproberen Ontwikkelen Uitrollen

Medido EMTessa

Compaan & 
Beeldzorg

Aanvraagproces 
innovaties 

optimaliseren

Telerevalidatie 
App

Thuis-
monitoring

Visie op wonen 
en zorg Innovaties bij vallen 

en veiligheid

Dwaaldetectie

Slimme deuren

Slimme 
matrassen

Sociale 
Robotica

Ria’s 
escaperoom

Slimme Inco

Roll-Assist

Raizer
Innovaties bij 
zwachtelen

Technotheek of 
innovatielab

Biodynamische 
verlichting

Ambassadeurs 
Zorgtechnologie

Medido IM

Medido GRZ

Op de route



Ambassadeurschap bij Careyn

https://www.youtube.com/watch?v=hxYIp5RHP5s


Werk makkelijker 
maken voor collega’sNieuwe innovaties 

ontdekken

Collega’s kennis laten 
maken met 
technologie

Plezier brengen

Verlichten fysieke 
belasting

Enthousiasme 
overbrengen

Succesvolle technologieën 
opschalen

Technologie inzetten bij 
casuïstiek



‘Slimme deuren’
Succesvolle 

technologieën 
opschalen

• Kamerdeur met digitaal deurbeslag

• Cliënt/personeel/familie heeft sensor

• Vergroot vrijheid en privacy van cliënten



‘Slimme deuren’

Onderzoeken

• Pakket van eisen opgesteld
• 3 systemen geselecteerd voor presentatie
• 2 systemen geselecteerd voor testen

Uitproberen

• 2 systemen getest op verschillende locaties
• Besluit genomen aan de hand van testresultaten

• Plan van aanpak opstellen voor uitrol op meerdere locaties
• Voorbereiden installatie slimme deuren: techniek, instructie, communicatieplanOntwikkelen

• Uitrol op 9 locaties, meer dan 250 slimme deuren
• Uitvoeren techniek, instructie, communicatieplan
• Overdragen aan beheer per locatieUitrollen

Succesvolle 
technologieën 

opschalen



‘Casus’Technologie inzetten 
bij casuïstiek

• Verzoek voor inzet specifiek product

• Juiste product op de juiste plaats?

• Sleutelwoord: communicatie!



• Hulpmiddel in het maken van contact: vertaalt aanrakingen naar geluid. 
• > €5000,-
• Niet geschikt.

CRDL

• Foto’s voor/over de cliënt. Familie spreekt tekst in. Geeft gespreksstof bij gebruik.
• ± €55,-
• Niet geschikt.

Pratend fotoboek

• Geeft gevoel van veiligheid en geborgenheid. Voor contact of afleiding.
• ± €100-
• Kan geschikt zijn.

Reborn babypop

• Kussenvormige robot die buikademhaling simuleert. Kan muziek afspelen. Werkt rustgevend.
• ± €550,-
• Kan geschikt zijn.

Somnox

‘Casus’Technologie inzetten 
bij casuïstiek

Is er een hulpmiddel dat de zorg prettiger maakt?



We willen graag samen met jullie van 
gedachten wisselen 



Welke innovatie hoop jij te realiseren 
in de langdurige zorg?



Wat heb je nodig bij het 
implementeren en opschalen van 
innovaties? 


