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Onze aanpak

We onderzoeken – samen met het veld – wat werkt

We adviseren en helpen bij het implementeren van 

nieuwe oplossingen

We verzamelen, verrijken en verspreiden de kennis 

die dit oplevert  



eHealth team

Verkenning

Uitproberen 
Opschalen 

en borgen

Uitrollen
Up-to-date 

houden

 Innovatie

 Onderzoek

 Advies

 Implementatie



Achtergrond de arbeidsmarkt

(Actiz, 2018; AZW Info, n.d.)



(Actiz, 2018)

Achtergrond de arbeidsmarkt



Zorgvraag 

verminderen

Zorgtaak 

efficiënter 

uitvoeren

Minder tijd nodig 

voor 

randvoorwaarden

Hoe kan technologie zorgen voor: 

‘Meer tijd voor aandacht?’



Luisterbieb

Veilig koken

Draadloos schakelen

Zorgvraag 

verminderen

Sociale robotica

https://www.ggdappstore.nl/MagicScripts/MGrqispi.dll?APPNAME=Appstore&PRGNAME=PubApp&ARGUMENTS=-N0,-A,-N145,-A,-A
https://www.uwcompaan.nl/


Bewegen en beleven

Zorgvraag verminderen



Zorgtaak efficiënter 

uitvoeren



Beeldbellen

Zorgtaak efficiënter uitvoeren



(Nacht) zorgdomotica

Zorgtaak efficiënter uitvoeren

Uit bed Uit kamerVallen uit bed



(Nacht) zorgdomotica

Zorgtaak efficiënter uitvoeren



Leefstijlmonitoring

Zorgtaak efficiënter uitvoeren

Caregiver strain





Minder tijd nodig voor 

randvoorwaarden



Robot Pepper als receptionist

Minder tijd voor randvoorwaarden



Dicteersoftware

Minder tijd voor randvoorwaarden



Koelkast thermometer

Minder tijd voor randvoorwaarden















Leefcirkels



2D beeld – Medicatie bril

Slimme brillen

2D beeld – Instructie bril



Slimme brillen

3D beeld – Reactiespellen

Camera – Meekijken op afstand



Je kunt wel kleine experimenten doen om stapjes 

dichterbij te komen!

Niet te voorspellen

Wat brengt de toekomst?



Zinvol uitproberen



Top-down mogelijk maken

Bottom-up innoveren
• Sluit aan bij de persoonlijke situatie van de medewerker

• Verbind je met andere zorgvernieuwers

• Wissel uit en leer van elkaars mislukkingen

• Ga langs de teams in je organisatie.

• Volg ideeën tijdig op

• Zorg voor commitment (motivatiebrief)

• Bied informatie op maat online en offline

• Begin klein

• Laat je inspireren: van binnen en van buiten

• Creëer de juiste Randvoorwaarden vanaf de top, bestuur management

• Bied ondersteuning in mens en ruimte en geld

• Zorg voor een divers team

• Trek andere mensen aan

• Inspireer met mogelijkheden



Opschalen van technologie

Waardegedreven eHealth
opschaling, evaluatie en pilots verbinden tot business case ontwikkeling



Waardemodel Waardegedreven eHealth

Indicatoren KPI’s Uitkomsten



KCS Maatschappelijke business cases 

• Ontwikkelen businesscases die publiek beschikbaar komen
• 3 eHealth technologieën; elektronisch toegang, medicijndispenser, sociale robot (Tessa)

• naast leefstijlmonitoring & onderzoek tanteLouise

• Partijen deelname aan de SET en andere spelers

• Ontwikkeling methode tot businesscases openbaar
• Testen van hypotheses

• Bestaande informatie vanuit organisaties

• En nader onderzoek

• Masterclasses in najaar



Anders werken (TanteLouise)

• Coördinatie door tanteLouise, samenwerking met diverse zorgorganisaties en technologische ontwikkelingspartners

• Pilots ten behoeve van het verhogen van kwaliteit van zorg en arbeidsproductiviteit:

• Reductie medicatiefouten (AR)

• Expertise zonder afstand (Slimme brillen)

• Planbare incontinentiezorg (Slim incontinentiemateriaal)

• Mogelijke business cases bestuderen



Datagedreven zorg

Steeds meer aspecten van de wereld worden weergegeven 

in elektronische tekst (data) en gebeurtenissen, objecten, 

processen en mensen worden daarmee op een nieuwe 

manier - via informatietechnologie - zichtbaar, kenbaar, 

deelbaar en analyseerbaar gemaakt.

Verkenning 2019

Hoe dragen descriptieve, diagnostische, voorspellende en 

voorschrijvende analyses bij aan de kwaliteit en 

doelmatigheid van zorg? 

In wat voor systemen en processen zien we ze terug? 

Wat voor uitdagingen en dilemma’s roepen deze 

ontwikkelingen op?



Recap

Toekomstbestendige arbeidsmarkt van de zorg ontkomt niet aan slimme inzet van technologie; vraagt om anders werken

Technologie moet worden gezien als een gereedschap om werknemers efficiënter in te zetten, en niet als een vervanging van 

werknemers.

Technologie hoeft niet moeilijk te zijn. Het ligt soms veel meer voor de hand dan men denkt.

Awareness over de mogelijkheden van technologie is belangrijk, maar nog vaak een belemmering.

Wees niet bang om dingen te delen. Zelfs de kleinste successen en de meest knullige mislukkingen kunnen voor anderen zinvolle

inzichten opleveren.

Blijf  kritisch, niet innoveren om het innoveren, maar vanuit een behoefte / vraagstuk.

Steeds rol grotere rol voor data(gedreven technologie)… maar welke (ethische) uitdagingen liggen op de loer en hoe gaan we daar 

als sector mee om? 
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