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“Techniek op 
zich vind ik niet zo 
interessant, maar 
wel wat we ermee 
kunnen doen om 
mensen hun eigen regie 
(terug) te geven.”

Boshoekje
“Bij ons staat de brede toepasbaarheid van technologie 
voorop. Net als veel andere zorgorganisaties hebben wij 
camerasystemen voor zorgalarmering. Maar wij kiezen 
de systemen zo dat we er ook andere functionaliteiten 
aan kunnen koppelen. Denk aan op afstand bedienbare 
gordijnen of zonwering. Volgens ons is dat de toekomst. 
Iedereen roept altijd dat mensen eigen regie moeten 
houden. Maar als het lichtknopje drie meter naast het 
bed zit… moeten cliënten toch de zorg bellen. Natuurlijk 
hebben we niet genoeg budget om in één keer op alle 
locaties op alle kamers camera’s op te hangen. Dat 
doen we dus stukje bij beetje. Ook de 15% van de extra 
gelden gebruiken we daarvoor. Naast de systemen voor 
zorgalarmering hebben we veel kleine projecten met 
technologie voor belevingsgerichte zorg. We maakten 
een boshoekje waar bewoners de vogeltjes horen 
fluiten, we hebben bewegende schilderijen, en bij de 
deur installeerden we geluidjes die bewoners afleiden 
zodat ze vergeten dat ze naar buiten wilden. Twintig jaar 
geleden kon dat allemaal niet. Technologie is hierin heel 
ondersteunend.”

Eigenwaarde vergroten
“Stel dat een cliënt nog maar drie vingers kan bewegen. 
Als hij dan toch op het knopje kan drukken om het gordijn 
dicht te doen, vergroot dat zijn eigenwaarde enorm! 
Techniek op zich vind ik niet zo interessant, maar wel 
wat we ermee kunnen doen om mensen hun eigen regie 
(terug) te geven.”

Eigen ritme
“Tijd is schaars, net als personeel. Toch is voor ons het 
doel van technologie niet om met minder medewerkers 
toe te kunnen. Wel willen we technologie benutten om 
meer contacten te creëren die waarde hebben voor de 
cliënt. Daarom monitoren we de informatie uit onze 
zorgalarmeringssystemen. Zodat we de patronen van 
mensen herkennen. Iedereen heeft een eigen ritme, ik 
ben bijvoorbeeld altijd vroeg wakker. Vervolgens kunnen 
we onze zorgroute en aandacht daarop aanpassen. 

Dankzij de informatie uit onze systemen kunnen wij zorg 
bieden die in het leefritme van onze cliënten past. Zorg op 
maat dus, dat vergroot het werkplezier enorm.”

Tinder op de laptop
“Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe toepassingen van 
technologie. In ons appartement van de toekomst 
proberen we allerlei dingen uit. Een vloer met sensoren 
bijvoorbeeld of nieuwe tilliften. Of die vloer toekomst 
heeft, weten we nog niet. De tilliften wel, die schaffen we 
nu één voor één aan. Met een partner hier in Eindhoven 
doen we onderzoek naar serious gaming. Samen 
ontwikkelden we een soort Tinder op de laptop. Bedoeld 
om ouderen met elkaar in contact te brengen. Stel dat 
een cliënt van een potje schaak houdt. Dan is het handig 
om te weten dat elders in het gebouw, op een andere 
afdeling, ook een schaker woont. Via de Tinder-applicatie 
kan dat. Aandacht voor technologie betekent ook ouderen 
betrekken bij de ontwikkelingen van nu. Sinds kort 
organiseren we Facebook-klasjes voor geïnteresseerde 
bewoners. Want hoe leuk is het als ze vervolgens zelf via 
Facebook contact met hun kleinkinderen kunnen houden!

Ook proberen we onze medewerkers te motiveren om zelf 
te innoveren. Want dat vinden ze spannend. Afgelopen 
najaar organiseerden we een grote bijeenkomst in de 
Efteling. Daar kwamen de leukste ideeën uit. Zoals een 
‘foodprinter’ voor mensen die gemalen eten krijgen: 
wortelpuree in de vorm van worteltjes. Of een laptop op 
de kar van de schoonmakers, om muziek af te spelen die 
bewoners mooi vinden. Of bewoners via plaatjes laten 
meebepalen wat het menu wordt. Voor al deze ideeën is 
technologie nodig. Op deze manier hopen we innovatie 
voor onze medewerkers minder spannend te maken. 
En dichterbij te brengen. Ik wil graag dat ze de ruimte 
ervaren om iets te ontwikkelen. Met als doel natuurlijk het 
leven van bewoners weer een stukje prettiger te maken. 
We kunnen onze bewoners niet beter maken. Maar we 
kunnen er wel voor zorgen dat hun laatste levensfase 
zoveel mogelijk geluksmomentjes kent. Techniek kan 
daarbij helpen.” •

\  Petra van ’t Klooster is directeur intensieve zorg bij  
Vitalis WoonZorg Groep.
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