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Doel van de sessie

Meenemen in onze reis mbt positioneren 
zorgtechnologie.

We hebben niet de heilige graal, maar kunnen 
jullie vertellen over onze aanpak. 

Heb je vragen, stel ze gerust! 
Samen komen we verder. 







" Visie "

‘Thuis met Karakter 
Van Goed naar Uitstekend.’



Digitalisering

• ECD > Medimo
• Elisabeth leerplein > e-learning
• vernieuwd telefonie en 

oproepsysteem
• Octopus roosterapp
• Werken in de Cloud 



Aanleiding;
Waarom starten met 

zorgtechnologie traject? 





"Wij willen meer doen met 
zorgtechnologie!"

Maar willen we meer van dít?



Inzet toezichthoudende 
domotica m.n. in het 
kader van de nachtzorg 

Maar wie houdt bij of 
er iets nieuws op de 
markt komt? En of deze 
domotica ook echt 
werkt?

Introductie van nieuwe 
technologieën gebeurt 
nu via top-down weg. 

Maar hoe kunnen we 
betrokkenheid 
medewerkers 
vergroten?

Verschillende pilots 
o.a. Slimme vloer, Slim 
incomateriaal, Wolk… 

Maar wat doen we 
wanneer die pilot is 
afgelopen?

We willen graag van 
installeren van 
zorgtechnologie naar 
implementatie en 
gebruik.

Maar hoe coördineren 
en faciliteren we de 
inzet van 
zorgtechnologie?



Voorbereidingen

Voorbereiding



Aanwezige technologieën bij St. Elisabeth 

• Slimme vloer
• ECD/Medimo
• GPS ondersteuning
• Carenzorgt



Team vormen



Energiegevers





" Visie "
Wat willen bereiken (het grote doel)

‘Verhoogde kwaliteit van (warme) zorg, 
zelfredzaamheid en eigen regie met 

behulp van zorgtechnologie’



Welke
technologieën
willen we 
implementeren
:

Momo BedSense app

Medicijndispenser Slimme bril



Missie
Welke pijnpunten lossen we met de technologie op?



Missie Medicijndispenser 
Missie voor de inzet van de medicijndispenser: 

• Bewoner heeft eigen regie
• Versterken van zelfredzaamheid van bewoners
• Effectiviteit voor organisatie 
• Vereenvoudigen van het werk voor professionals (meer tijd 

voor warme zorg)
• Veiligheid (stipter, minder foutgevoelig, bewoner voelt zich 

medeverantwoordelijk) 

De pilaren hiervoor zijn:
• Vertrouwen in de technologie
• Onthechting – loslaten van een oude manier van werken
• Liefde – Meer tijd voor aandacht. 



Team vormenDilemma’s



Proces



Team vormenDilemma’s





STELLINGEN



Zorgtechnologie wordt top-
down georganiseerd. 



Zorgtechnologie; schaf maar 
aan. Plug & play. Toch? 



Zorgtechnologie gaat het werk 
overnemen en banen kosten. 



Persoonsgerichte warme zorg en 
technologie gaan niet samen.



Zorg en technologie hand in hand



Toolkit: aan de slag met technologie in de verpleeghuiszorg - Waardigheid en trots

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/implementatietoolkit-technologie-in-de-zorg/


Innovatie-Route - Jouw intro; start hier | Kennisplein Gehandicaptensector

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/innovatieroute


www.waardigheidentrots.nl

Vragen of een keer meedenken?

Mail naar
Angelique Suijkerbuijk

a.suijkerbuijk@stelisabeth.nl

Kiyomid van der Veer 
k.vanderveer@vilans.nl

(nog tot 20 juli bereikbaar)
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