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technologie in de 
gehandicaptenzorg

1. Gebruik van technologie door cliënten, naasten, en 
zorgverleners is toegenomen

2. Toegevoegde waarde van de ingezette technologieën is 
geëvalueerd

3. Breed gedeelde inzichten in succes- en faalfactoren voor 
implementatie in de gehandicaptenzorg





Welke invloed heeft de nieuwe woning op de zelfredzaamheid van de bewoner?
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hulp nodig hebben zelfstandig kunnen eigen regie

meer t.o.v. oude woning

minder t.o.v. oude woning

hetzelfde t.o.v. oude woning



Hulp

Zelfstandig Eigen regie

Vrijheid

Ik ben behoorlijk zelfstandig. Ik heb 
niet veel hulp nodig

Door zelf de gordijnen open en dicht te 
kunnen doen heb ik minder hulp nodig

Mijn beperking blijft hetzelfde

Ik kan nu alles zelfstandig doen

Dat komt vooral doordat ik zelf de 
gordijnen kan bedienen, dat ik meer zelf 

kan bedienen

Gordijnen, tv, lampen, agenda. Ik kan nu alles zelf

Doordat ik meer zelf kan bedienen

Omdat ik nu meer ruimte heb. Vroeger kon ik 
nauwelijks draaien op m’n kamer

Ik kan meer zelf bepalen

Vooral met het ontvangen van bezoek



Hoe ervaart de bewoner zijn/haar levensvreugde, veiligheid en privacy in de nieuwe woning?
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11 bewoners

▪ Minder bewoners plaatsen een oproep. Zes bewoners plaatsen na de 
verhuizing geen oproep meer voor hulp bij verlichting , gordijnen, deur 
appartement en deur van het gebouw t.o.v 4 bewoners vóór de verhuizing

▪ Gemiddeld 5 oproepen per dag minder voor hulp bij verlichting, gordijnen, 
deur appartement en deur van het gebouw
• vóór de verhuizing gemiddeld 14 oproepen 
• na de verhuizing gemiddeld 9 oproepen

▪ Mogelijke afname in tijdsinvestering (aanname)
• Gemiddeld 5 oproepen per dag minder

✓ Aanname: 5 minuten per oproep 
✓ Dag : 5 minuten X 5 oproepen = 25 minuten per dag
✓ Week: 25 minuten x 7 dagen = 175 minuten per week 

Zorgen de technologische oplossingen voor een afname van het aantal 

zorgoproepen?



Zorgoproepen
▪ Minder bewoners plaatsen een oproep voor hulp bij de huisbediening (2 bewoners 

minder)
▪ Bewoners die een oproep plaatsen voor hulp bij de huisbediening, plaatsen gemiddeld 

minder oproepen per dag 

Hulpvragen zonder het plaatsen van een zorgoproep
▪ Minder bewoners vragen/krijgen hulp voor de huisbediening (1 bewoner minder)
▪ Na de verhuizing zijn er gemiddeld meer hulpvragen per dag voor hulp bij de 

huisbediening (toename hulpvragen m.n. bij verlichting en deuren appartement)

Zorgen de technologische oplossingen na de verhuizing voor een afname van 

het aantal zorgoproepen en hulpvragen bij de 11 bewoners die meedoen met 

het onderzoek?





Hoe implementeer je zorgtechnologie?

➢ Innovatieroute gehandicaptenzorg & verhalen op 
kennispleingehandicaptenzorg.nl

➢ 28 implementatie trajecten bij 26 organisaties

➢ Vervolg Innovatie-impuls in 2023!
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GELEERDE LESSEN

• Technologie is een belangrijk middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren
• Geen succes zonder cliënten en naasten
• Duurzaam implementeren = samenwerken in de zorgorganisatie
• Duurzaam implementeren vraagt tijd en aandacht: van probleemanalyse tot 

opschaling
• Weet wat je koopt en waarom
• Planmatig en projectmatig werken is essentieel
• Onderzoek maakt de implementatie beter
• De effectiviteit van de technologie hangt af van de kwaliteit en zorgvuldigheid 

van de implementatie





Hoe implementeer je zorgtechnologie?

➢ Innovatieroute gehandicaptenzorg & verhalen op 
kennispleingehandicaptenzorg.nl

➢ 28 implementatie trajecten bij 26 organisaties

➢ Vervolg Innovatie-impuls in 2023!



BEDANKT!

Odile Smeets: odile.smeets@academyhetdorp.nl



ACADEMISCHE WERKPLAATS 

ZOTEG

ZORGTECHNOLOGIE
VOOR DE GEHANDICAPTENZORG



TECHNOLOGIE

Domotica , wearables en sensoren, robotica, apps voor smartphone en tablets, …

3 onderzoekslijnen:

• Zelfredzaamheid, zelfstandig 
functioneren

• Slaap en nachtrust

• Spanning meten en reguleren



WAAROM ZOTEG

Maar: (nog) geen brede en duurzame implementatie, 
borging en opschaling van zorgtechnologie in de sector

Technologie en gehandicaptenzorg
- Mensen met een beperking staan positief tegenover zorgtech die hun 

functioneren verbetert en zelfstandigheid vergroot
- Zorgorganisaties willen tech inzetten / onderdeel van Visie2030 branchever. VGN
- Onderdeel van Toekomstagenda van VWS en systeempartijen

Want: er ontbreekt kennis over:
- Effectiviteit en kosteneffectiviteit
- Passendheid van technologie bij cliënt-/zorgvraagstukken
- Passendheid in zorg- en werkprocessen
- Mogelijkheden in relatie tot arbeidsbesparing
- Duurzame bekostiging van zorgtechnologie



MEER INFORMATIE?

Marieke Speet: Marieke.Speet@ipsedebruggen.nl

WEBSITE

https://www.academyhetdorp.nl/academische-
werkplaats-zoteg

EMAIL: 

zoteg@academyhetdorp.nl

mailto:Marieke.Speet@ipsedebruggen.nl
https://www.academyhetdorp.nl/academische-werkplaats-zoteg
https://www.academyhetdorp.nl/academische-werkplaats-zoteg
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