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Innoveren in de zorg

E

-health zegt het eigenlijk al.
Digitaal ondersteunen in de
zorg. Dát is innoveren. Bij
De Zorggroep is het de bedoeling
dat de medewerkers zelf ideeën
aandragen over innovatie in de
zorg. De zorgmedewerkers weten
immers het beste wat werkt en
wat beter kan.
Uitgaan van de behoefte
Medewerkers bekijken waar kansen
liggen en vormen ideeën. Hierbij
is het belangrijk uit te gaan van
de behoefte die speelt. Behoefte
ontstaat vanuit een probleem,
obstakel of ‘irritatie’ binnen de
zorg. Innovatie start met het samen
uitzoeken welke behoefte er is en
op zoek gaan naar oplossingen.
Hierbij helpt het een probleem
vanuit een ander perspectief te
zien dan men gewoonlijk doet.
Bij dit proces helpen Petra van
Wijlick en Katja Schütten als
innovatiebegeleiders. Ze helpen
bijvoorbeeld met het aanreiken van
werkvormen of het begeleiden van
een experiment of pilot.

Het idee begint altijd met een
exper-iment. Is het experiment
succesvol, dan wordt het idee
verder vormgegeven. Patty Hofmans
bijvoorbeeld, zij bedacht de
Innovatheek: een leen-systeem
voor innovatieve spullen, producten
en hulpmiddelen. Nu, zo’n 16
maanden later, blijkt het experiment
erg succesvol. Momenteel wordt
er gekeken op welke manier de
Innovatheek verder gaat lopen. Dit
verder vormgeven is een heel proces
waar er intern gekeken wordt wat
nodig is, waar de behoefte ligt en
wat mogelijk is.

met aanreiken van medicatie middels
Medido Intramuraal (AMI). De pilot
vindt plaats onder bewoners die
gebruik maken van de huisarts. Bij een
pilot wordt enerzijds door externen
onderzocht of het idee daadwerkelijk
een positieve bijdrage heeft.
Bijvoorbeeld of het echt bijdraagt aan
het vergroten van de zelfredzaamheid
van cliënten of de kwaliteit van
leven. Anderzijds wordt aan de slag
gegaan met het opzetten van een
checklist die wordt gebruikt om de
innovatie definitief te gaan invoeren.
Dit wordt de ‘implementatiewijzer’
genoemd.

Medido > AMI
Een ander innovatief voorbeeld is
de Medido. Een slimme medicijndispenser die medicatie automatisch
en veilig aanreikt aan de cliënt.
Binnen de wijkverpleging wordt
hier al jaren gebruik van gemaakt
en is deze manier van aanreiken
niet meer weg te denken. Binnen
de verpleeghuizen werd de Medido
nog niet gebruikt en daar moest
verandering in komen. Afgelopen
zomer werd op twee locaties gestart

Andere manier van denken
De zorg staat onder druk. Daarom
moeten we samen kijken naar
oplossingen en dat vergt een andere
manier van denken. Technologische
ontwikkelingen
ondersteunen
cliënten en medewerkers. Door
deze ontwikkelingen en inzet
van
hulpmiddelen
wordt
de
zelfredzaamheid van cliënten vergroot,
wat bijdraagt aan kwaliteit van leven.
Heb jij een innovatief idee? Stuur een
mail naar: innovatie@dezorggroep.nl

Datum: 28 januari 2020
Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur
Locatie: Living Lab
Zorgtechnologie in Roermond
(Kerkeveldlaan 1)
Datum: 30 januari 2020
Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur
Locatie: D’n Horstgraaf in
Venlo (Auxiliatrixweg 35)

WOLK: de slimme heupairbag

Zorg op maat en efficiënter
werken met Unite SmartSense
Met Unite SmartSense van Ascom
Benelux beschikt een zorgverlener
over een dashboard met daarin 24/7
de actuele status van bewoners.
Hierdoor zijn er veel minder
alarmen en kun je zelfs kiezen
om bij cliënten op specifieke
momenten een alarm af te laten
gaan. De zorgverlener kan dit zelf
beheren.

Wassen met Swash!
Een nieuwe methode van wassen
voor zorgprofessionals gericht
op hygiëne, huidconditie en
comfort. Een prettige ervaring
voor zorgvragers en -verleners.
Wil je zelf voelen en ervaren hoe
Swash werkt? Kom dan naar het
belevingsevenement.

Slim incontinentiemateriaal is
dé oplossing voor cliënten en
zorgverleners
1 op de 2 cliënten in zorginstellingen
is incontinent en op veel verpleegafdelingen is dit zelfs 80 tot 90
procent. Dit heeft een grote impact
op continentiezorg. Eén van de
meest tijdrovende werkzaamheden is
het verschonen van cliënten. Abena
Nova maakt continentiezorg op maat
mogelijk. 76% minder natte bedden;
30% minder verschoningen door
innovatieve sensorentechnologie.

Jaarlijks zijn er ruim 25.000
heupfracturen in Nederland. 1 op
de 3 ouderen met een heupfractuur
overlijdt binnen een jaar en 50% wordt
niet meer zo mobiel als voorheen.
Wolk Heupairbag is een slimme en
onzichtbare heupbescherming om
heupfracturen te voorkomen. Hoe
werkt Wolk? Sensoren in de Wolk
meten 500x per seconde iedere
beweging en herkennen een val direct.
Voordat de drager de grond raakt,
wordt een airbag rond de linker- of
rechterheup opgeblazen zodat de val
zacht is.

Zelfredzaamheid
Behalve technische snufjes,
laten we in de e-healthweek
ook allerlei handigheidjes
zien die de zelfredzaamheid
van onze cliënten kunnen
stimuleren. Deze hebben we
trouwens vaak al in huis,
alleen weet niet iedereen dit.
Vandaar dat het toch de
moeite is om ze (nogmaals) te
demonstreren.

Inspiratiedag ‘Samen doen’

Druppelbril

Stan Pinkaarts, Projectleider
Zorg & Services - 21 november
2019 was de inspiratiedag ‘Samen
doen’ van De Zorggroep. En
inspirerend was het! Zo werd
de strategie voor de toekomst
toegelicht door de voorzitter raad
van bestuur, Marc van Ooijen.
Toenemende aantallen zorgvragers
en
afnemende
aantallen
mantelzorgers en medewerkers
zorgen voor de nodige vraagstukken
de komende jaren.
Preventie en welzijn zullen nadruk-

om te zien wat er gebeurd, en
mogelijk, is. Goede gesprekken
gehad met collega’s (fijn dat daar
eens tijd voor was...) en concrete
acties kunnen oppakken. Samen
maken we de toekomst! Als klap
op de vuurpijl was er de uitreiking
van de innovatieprijs. Mooie ideeën
die veel gaan opleveren. Natuurlijk
zelf gestemd op het ‘Skillslab’.
Niet alleen een goed idee, maar
ook werkverschaffing. Dank aan de
organisatie, ik kijk nu al uit naar de
volgende!

Oogdruppels aanbrengen is niet
makkelijk. Vaak is er hulp nodig
om oogdruppels op een goede
manier, zonder morsen, aan te
brengen. Veel mensen ervaren dit
als belastend. De speciale bril van
Druppelzorg heeft gaatjes in de
glazen waar het flesje ingeklemd
kan worden. Even achterover
leunen, dan knijpen in het flesje en
de druppels vallen zo in de ogen.
Volgens velen een grote uitvinding
die veel tijd bespaart.
www.druppelzorg.nl

nieuws, kranten, tijdschriften, gesproken
boeken, gesproken tv-ondertitels,
radiostations en meer. Dan is er
ook nog de Go-box, deze box
leest alle ondertiteling voor. Niet
alleen van de reguliere tv-zenders
maar ook van Uitzending gemist,
Netflix of Videoland. De Go-app
leest ondertiteling op tv voor via
smartphone of tablet. Dit is een
mobiele oplossing als je niet alleen
thuis ondertitels wilt volgen.
www.solutionsradio.com

Veilig en snel de deur van
een cliënt openen

kelijker aan bod moeten komen.
Interessante ontwikkelingen dus, genoeg
stof tot nadenken. Ook op het gebied
van beleid en vastgoed. Arjen Banach
was als spreker aanwezig. Een spot
on uiteenzetting over plezier in je
werk: hoe krijg je energie? Erg to
the point en met humor. Een echte
aanrader trouwens.
Er waren diverse workshops en een
informatiemarkt. Veel gezien en
gehoord over ontwikkelingen en
innovaties in de zorg. Interessant

Solutions Radio:Audiomaatje
Audiomaatje is hét adres voor
eenvoudig
bedienbare
mediahulpmiddelen voor visueel beperkte
mensen. Solutions Radio, het
bedrijf achter Audiomaatje, maakt
informatie en populaire media en
cultuur makkelijk bereikbaar voor
blinden en slechtzienden.
Zo is er bijvoorbeeld de Webbox
waarmee je luistert naar het laatste

Innoveren doen we
samen!

Yvonne Moonemans (Manager
Groene Kruis Thuiszorg en
Innovatie)
en Gerard van
Glabbeek (Adviseur Innovatie)
- Land van Horne, La Providence,
Proteion, St. Jozef, Vincent Depaul,
Beek en Bos en De Zorggroep
slaan de handen ineen om slimme
oplossingen te vinden die helpen
om regionaal iedereen die het echt
nodig heeft de zorg, begeleiding
en behandeling te kunnen blijven
bieden. En zo optimaal mogelijk
gebruik te kunnen maken van
de kennis en deskundigheid

van de vakspecialisten binnen de
verschillende organisaties.
Een van deze slimme oplossingen is
de toepassing van beeldcontact.
Van september t/m december 2019
werd samen onderzocht welke
specifieke behoeften er liggen bij
klanten en medewerkers op het
gebied van beeldcontact. En in welke
concrete situaties deze toepassing
het meest kansrijk zijn. Dit heeft
als resultaat opgeleverd, dat we
in 2020 gezamenlijk een tweetal
experimenten met het toepassen van
beeldcontact gaan uitvoeren.

MainPort heeft specifiek voor
de zorg een product ontwikkeld
om eenvoudig en veilig de deur
van een cliënt te openen. De
zorgmedewerker kan middels een
app op zijn telefoon de deur openen.
Er wordt altijd geregistreerd wie
wanneer de deur heeft geopend.
Ook is er ondersteuning bij
inrichting, openen op afstand en
gebruik mogelijk.

Duwbeugel wint Innovatieprijs 2019
Tijdens de Inspiratiedag op 21
november in Roermond zijn de prijzen
uitgereikt voor de beste ideeën die
onze medewerkers inleverden voor de
Innovatieprijs 2019. De winnaars werden
in Theater De Oranjerie in de bloemetjes
gezet en mochten ieder een cheque in
ontvangst nemen, te besteden aan het
realiseren van hun ideeën. Uit ruim 30
inzendingen heeft een deskundige jury
vijf inzendingen geselecteerd. Iedere
medewerker heeft daar zijn stem (punten)
op uit kunnen brengen, waarbij de
volgende uitslag uit de bus rolde:

• 1ste prijs Anita Vrancken en
Joyce Cleef - Duwbeugel (1250
euro)
• 2de prijs Desiree Janssen Skillslab (750 euro)
• 3de prijs Desiree Janssen Zoekfunctie (500 euro)
Daarnaast
mochten
Karin
Groenewoud (kofferlabel) en Dennis
Spiertz (doorbreken taalbarrière)
ieder als aanmoedigingsprijs een
bedrag van 250 euro in ontvangst
nemen.

Diagnose op Afstand ‘Netwerk Slim
Hulpmiddel’
Simone Sipers, verpleegkundig
specialist in opleiding (VSio) bij
de ouderen-geneeskunde binnen
De Zorggroep is betrokken bij het
experiment Diagnose op Afstand,
een initiatief van de Regietafel
Innovatie. “Tijdens dit experiment
wordt gebruik gemaakt van een
‘Smart Glass’ waarmee de 24uurs verpleegkundige een beeldspraakverbinding kan maken met de
arts of verpleegkundig specialist”,
vertelt Simone. “De Specialist
Ouderengeneeskunde bijvoorbeeld,
kan dan op afstand meekijken
en advies geven. Daarnaast kan
medische apparatuur in de vorm
Point of Care (POC) worden ingezet
voor diagnostiek door een CRP
(eiwit)-meting om bijv. te kunnen
constateren of er bij de cliënt sprake
is van een ontsteking. Zo kan snel
en efficiënt de juiste zorg worden
verleend.”
Het experiment zal in eerste instantie
kleinschalig plaatsvinden waarbij de

“Voor mij zie ik het gebruik van
de Smart Glass als toegevoegde
waarde”

24-uurs verpleegkundigen binnen Venlo
de slimme bril zullen gebruiken bij
ongeplande patiëntensituaties.
“Voor mij zie ik het gebruik van de Smart
Glass als toegevoegde waarde”, meent
Simone, “omdat ik zo gemakkelijker
supervisie kan vragen wanneer ik ter
plekke bij een cliënt ben.”
Wanneer dit experiment slaagt, zal
de werkdruk van de specialisten
ouderengeneeskunde o.a. als gevolg
van de verminderde reistijd afnemen.
En door de hoogst mogelijke kennis bij
de cliënt te brengen, kan de kwaliteit
van zorg verhoogd worden.
Door het gebruik van de CRP-meting
kan antibiotica op locatie volgens de
geldende wet- en regelgeving worden
voorgeschreven omdat in een vroeg
stadium een mogelijke infectie kan
worden ontdekt.”

Desiree Janssen is een van de
instructeurs bij de BIG-scholingen.
Maar in haar dagelijkse werk is ze
wijkverpleegkundige in team Oost
Binnen Venray. Een bijzondere
persoonlijkheid, want zij won zelfs
twéé prijzen tijdens de Inspiratiedag
op 21 november in het kader van de
Innovatieprijs! Maar waar zij vooral
enthousiast over is? Het experiment
‘Netwerk Slim Hulpmiddel’. “Mijn
missie is Samen zorgen dat… Samen
met…..”, vertelt Desiree. “Het
Netwerk Slim Hulpmiddel zorgt
ervoor dat ik vorm kan geven aan deze
missie. Dit netwerk is een Whatsapp
groep voor medewerkers waarin zij
hun ervaringen met hulpmiddelen
kunnen delen met als uiteindelijk
doel de zelfredzaamheid van de
cliënt te vergroten. Zo kun je snel,
elk moment van de dag een vraag
stellen, een kans of succesverhaal
met een hulpmiddel delen. Mijn
idee voor de innovatieprijs was dit
netwerk nog efficiënter te maken

met een zoekfunctie. Daarmee won
ik de derde prijs!” Op de vraag wat
dit netwerk voor haar persoonlijk
betekent
antwoord
Desiree:
“Tijdswinst! Maar vooral ook het
goede hulpmiddel bij de cliënt
kunnen inzetten. Via het netwerk
krijg ik van collega’s snel antwoord
op mijn vraag. Word ik niet van
het kastje naar de muur gestuurd
en hoef ik niet uren te zoeken op
een website van een zorgwinkel”.
Ze komt met het voorbeeld van de
druppelbril. ‘Ik was op zoek naar
een hulpmiddel voor een cliënt die
hulp nodig had met oogdruppelen
na een staaroperatie. Op het netwerk
vond ik dit slimme hulpmiddel en
via een collega had ik binnen twee
minuten de bestelcode voor T-blox.
Na anderhalve dag samen oefenen
was de cliënt weer zelfredzaam
en uit zorg. Scheelde dus 4 weken
lang 4x per dag oogdruppelen. En
dit is ook een innovatie, simpel,
maar superslim!”

Qwiek.up voor
BBrain klok On-demand
belevingsgerichte zorg
TV kijken
De Qwiek.up is een nieuwe
veel ingezette innovatie binnen
de ouderen-, gehandicapten- en
palliatieve zorg. Het is een mobiel
in te zetten apparaat, dat beelden
projecteert op het plafond of de muur
en dat daarnaast ook muziek afspeelt.
Door de mooie beelden van natuur,
concerten of juist een persoonlijk
gemaakt
digitaal
levensboek
komen mensen tot rust of worden
zij geprikkeld wanneer nodig.
Doordat de Qwiek.up eenvoudig
te verplaatsen is, kan van elke

slaap-, woon- of badkamer een
belevingsruimte gemaakt worden.
Het is een mooie oplossing om een
belevingsgerichte zorgomgeving te
creëren, waar voldoende aandacht is
voor ieders behoeftes en geschiedenis.
Zo kan ook de zorgvraag van de
cliënten worden verminderd. De
Qwiek.up biedt allerlei mogelijkheden
aan zorginterventies en ondersteunt
de zorgverlener op de momenten
die daarom vragen. Zo kan er meer
aandacht worden besteed aan andere
cliënten en activiteiten.

De BBrain is een klok die speciaal
is gemaakt voor senioren en hun
naasten. De BBrain klok helpt
herinneren aan afspraken of
bijvoorbeeld medicijninname.
Hiermee wordt bijvoorbeeld de
papieren kalender overbodig. Familie,
vrienden, mantelzorgers en de
klokgebruiker zelf kunnen eenvoudig
via een app op hun mobiele telefoon
(ook mogelijk via de computer) een
afspraak of herinnering sturen naar
de slimme klok. Zo ziet de gebruiker
precies welke afspraken er die dag
in de agenda staan. Een agendapunt
verdwijnt automatisch 1 uur na
aanvang, zodat het agendaoverzicht
altijd actueel is.

On-demand aanbod voor ouderen
met dementie van Stichting STV
GeheugenVenster. Voor ieder wat
wils.
Wat zeggen anderen over
STV? Bekijk het hier www.
geheugenvenster.nl
Wil je zelf ervaren hoe het dagprogramma-aanbod het verschil
kan maken in de dagelijkse zorg?
Kom het uitproberen.

Vrijwilligers
gezocht!
Om onze cliënten (mede) te
ondersteunen bij het gebruik
van digitale en technische
hulpmiddelen, zijn wij op
zoek naar vrijwilligers. Heb
je interesse of ken je iemand?
Laat hem of haar dan contact
opnemen via
klantenservice@dezorggroep.nl

Bibliotheek voor innovatieve hulpmiddelen
Patty
Hofmans,
coach
Dagbesteding en Welzijn bij d’n
Horstgraaf is de drijvende kracht
achter de Innovatheek. ‘‘Ik zag de
duofiets die d’n Horstgraaf had
aangeschaft om er met cliënten
op uit te gaan’’, vertelt zij. ‘‘Zo’n
fiets is fantastisch, maar hij wordt
niet dagelijks gebruikt. Ik vond
dat jammer en vroeg mij af hoe
wij innovatieve producten beter
kunnen inzetten om de cliënten én
de medewerkers van De Zorggroep
maximaal te ondersteunen. Het
antwoord bleek helemaal niet
zo ingewikkeld te zijn. Door de
producten via één centraal punt ter
beschikking te stellen aan collega’s
en cliënten van andere locaties,
bevorderen we het gebruik en
zorgen we ervoor dat meer mensen
profiteren van de vernieuwing.’’
Reviews Op dit moment biedt
de Innovatheek 20 innovaties

aan. Zoals de Paro, een knuffelrobotzeehond en het Somnox robot
slaapkussen. Er zijn prikkelende
Braintrainers, de ‘oer-radio’ waarop
iemands persoonlijke muziekkeuze
kan worden geïnstalleerd en het
sprekende foto-album: een ideaal
middel voor zorgverleners en
vrijwilligers om cliënten beter te
leren kennen en het gesprek met
hen aan te gaan. Patty: ‘‘Het lenen
is gratis op voorwaarde dat de
lener een review achterlaat op het
evalutieformulier of in de WhatsAppgroep van de Innovatheek. Zo testen
we meteen of een product doet wat
het belooft en de investering waard
is, en delen we de ervaringen binnen
De Zorggroep.’’ Dit experiment
wordt eerst in Venlo uitgeprobeerd.
De Innovatheek is dinsdag van 14.0016.00 uur en donderdag van 09.0011.00 geopend in d’n Horstgraaf
in Venlo. Meer informatie?
innovatheek@dezorggroep.nl

Gilde Zorgcollege: opleiding Zorgtechniek
Het Gilde Zorgcollege biedt een
opleiding die volledig inspringt
op de ontwikkelingen in de zorg:
Zorgtechniek. Goede zorg moet van
hoge kwaliteit zijn. Steeds vaker
worden mensen thuis verzorgd en
niet in een ziekenhuis of instelling.
Zorgtechniek biedt hierbij uitkomst
en wordt dan ook met de dag
belangrijker.
Een zorgtechnicus installeert
bijvoorbeeld domoticasystemen.
Dat zijn alle systemen die zorg
op afstand makkelijker maken.
Denk aan bewegingssensoren die
registreren of een cliënt op de grond
gevallen is. Of een alarmknop die
hulpdiensten waarschuwt als dat

nodig is. Hierdoor voelen cliënten
zich niet alleen veiliger, ze krijgen
ook daadwerkelijk betere of
snellere hulp.
Tijdens de opleiding krijgen de
studenten lessen die met zorg
te maken hebben én ze krijgen
technische
vakken. Techniek
speelt een steeds grotere rol in de
zorg en daarom zijn er zorgzame
techneuten nodig. Of technische
verzorgers? De studenten leren het
beste van beide werelden.
www.gildezorgcollege.nl

Deelnemers belevingsmarkt 2020
Qwiek
			
Zorgen voor rust bij onrust met de Qwiek.up
Culsana 			
Ben jij nieuwsgierig naar de veerkrachtige 		
				
zit- en ligoplossingen van Culsana?
WOLK 			
WOLK, de heupairbag
Arion (Swash) 		
Wassen op een nieuwe manier
Medipoint 			Hulpmiddelenleverancier
Phoniro Assa Abloy 		
Digitale sleutels, een veilig gevoel
Admirror 			
Slimme spiegel
Innovaphone 			Communicatieoplossingen
Compaan 			
Tablet voor ouderen
Solutions Radio BV 		
Audiohulpmiddelen voor blinden en 			
				slechtzienden
Cinnovate 			
Domotica en robotica
Geheugenvenster 		
On demand aanbod voor ouderen met 		
(stichting STV)		
dementie. Voor ieder wat wils
Ascom 			
Zorg op maat en efficiënter werken met Unite
				SmartSense
Koraal
Belevingsgerichte e-Healthproducten en apps
voor mensen met een verstandelijke beperking

Tiltechniek
Tilhulpmiddelen
Abena Healthcare BV
Slim incontinentiemateriaal
MainPort 			
Veilig en snel de deur van een cliënt openen
The Innovation Playground Innovatieve ideeën
Druppelzorg BV 		
Druppelbril
BBrain 			
Interactieve klok
Hogeschool Zuyd 		
Leerkringen
Laevo exoskelet 		
Innovatieve ondersteuning van het lichaam
DiaMediPort 			
Diagnose op afstand
Innovatheek 			
Uitleen innovatieve hulpmiddelen
Zorg van Nu 			
Informatiestand Zorg van Nu
Escaperoom			Innovatie escaperoom
Gilde Zorgcollege 		
Living Lab Zorgtechnologie
QBI 				Nieuwe QBI
MediCheck			Medicatieapp
Tinybots 			
Tessa, de sociale robot die je kan helpen
Groene Kruis Ledenorganisatie - Ledenservice

