SAMEN DELEN, LEREN
EN DOEN IN DE
REGIONALE WERKPLAATS
ZORGTECHNOLOGIE

Zorginnovators Zuidoost-Brabant

Technologische
innovatie in de zorg

Het afgelopen decennium is er in Zuidoost-Brabant veel
in pilots geïnvesteerd om met technologische innovaties
hét verschil te maken in de zorg. De doelen: de burger
meer zelfredzaam, de zorgverleners en mantelzorgers
ontlast en de zorg kwalitatief goed maar wel betaalbaar.
Zorgtechnologieën als leefstijlmonitoring, beeldbellen,
slimme medicijndispensers en domotica voor veilig wonen
hebben zich bewezen in kleinschalige projecten. Ondanks
de hoge ambities en positieve resultaten in deze pilots, blijkt
het echter lastig om deze zorgtechnologieën in te bedden
in reguliere zorgprocessen. Helaas komen veel pilots met
technologische innovatie tot stilstand en komt men niet
tot opschaling. Hoe komt dit toch? En vooral: hoe kan dit
anders?
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en bevorderende factoren die zij ervaren bij de opschaling
van technologische innovaties. Uit het onderzoek komen
een aantal aanbevelingen naar voren waar we als regio aan
kunnen werken om opschaling van zorgtechnologie te
versnellen. Het betreft de volgende factoren:

•	Competenties en enthousiasme voor zorgtechnologie
bij zorgprofessionals vergroten.
•	Zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers
‘ontzorgen’ bij het gebruik van zorgtechnologie.
•	Duidelijke afspraken maken over de financiering van
zorgtechnologie.
Door actief en structureel praktijkervaringen te bundelen
in implementatiewijzers en kennis over de impact van
zorgtechnologie uit onderzoeksprojecten met elkaar
te delen, zorgen we ervoor dat iedere organisatie bij de
implementatie van een nieuwe zorgtechnologie niet ‘het
wiel’ weer opnieuw hoeft uit te vinden. Dit heeft eraan

•	Expertise en tijd investeren in het organiseren van
een goed implementatieproces.
•	‘Bewezen’ zorgtechnologieën selecteren voor
opschaling.
•	Kennis en ervaring structureel in kaart brengen en
(blijven) delen, ook met ketenpartners.
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DIGITAAL RIJBEWIJS
Op de eerste plaats ontwikkelen we een methodiek waarmee
zorgmedewerkers een ‘digitaal rijbewijs’ halen door middel
van een gepersonaliseerde, interactieve, online training
die we integreren in de dagelijkse werkpraktijk. Hiermee
worden de basiskennis en vaardigheden met betrekking
tot de implementatie van zorgtechnologie bevorderd.
Zorgprofessionals met een digitaal rijbewijs:
1)	zijn in staat om de juiste zorgtechnologie te vinden voor
een zorgvraag.
2) 	hebben vertrouwen dat de zorgtechnologie de verwachte
toegevoegde waarde zal leveren.
3)	kunnen uitleg geven over zorgtechnologie aan direct
betrokkenen.
4)	zijn in staat om zorgtechnologie veilig en verantwoord in
te zetten.

REGIONALE WERKPLAATS
ZORGTECHNOLOGIE: NEXT LEVEL
Bovengenoemde initiatieven brengen verdere verdieping
aan in de samenwerking binnen de regionale werkplaats
zorgtechnologie waar partners van Precies!, Fontys Langer
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Fontys, Langer Veilig Thuis.

ONTZORGEN
Tenslotte werken partijen samen aan het ontzorgen

Joan Vermeulen, Programma ‘Coördinator Regionaal

van gebruikers van zorgtechnologie, zowel cliënten als

Zorginnovatieplatform’ (Centrale24)

zorgprofessionals. Het ‘gedoe’ dat vaak gepaard gaat met

Convenant Transitie VVT - Regionaal-Zorginnovatieplatform

