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2018

Nieuwe systemen en start Huis van de Toekomst

In 2018 is gestart met een CarenZorgt en Jouw Omgeving. 

CarenZorgt is een onderdeel van ONS cliëntendossier waarbij cliënten zelf hun zorgplan 

en de rapportages kunnen inzien.

Jouw Omgeving is de online omgeving waarin de modules van de eenheid behandeling 

worden aangeboden. 

Woonlocatie de Burgelstee in Kampen is omgedoopt tot ‘Huis van de toekomst’. 

Dit betekent dat technologische toepassingen (e-health en domotica) getest worden op 

het gebied van veiligheid, vitaliteit, zelfredzaamheid, zorgefficiëntie, arbeidsbesparing, 

ontspanning en ondersteuning planning & geheugen. 

onderzoek naar de inzet van 

Robot Tessa onder 10 cliënten is 

gestart. 

MO cliënten zijn 

aangemeld voor 

beeldzorg

cliënten zijn gestart met het gebruik 

van CarenZorgt. Het aanbieden 

van CarenZorgt is ingebed in de 

starmodules/intake van alle 

eenheden.

van alle cliënten van behandeling 

Jouw Omgeving gebruikt . 

Met aan het einde van het jaar 

175 actieve cliënten. 

Dit is het jaar waarin ….

38,2 %961

844 482
Ipads in bruikleen 

zijn voor beeldzorg

1041
MO beeld 

contacten zijn 

geregistreerd, 

waarvan 72% in 

laatste helft v.h. jaar

weken lang de robotrollator Lea is

getest onder 3 cliënten. Met 0 

valincidenten als gevolg. Lea is 

inmiddels niet meer op de markt.  

gestart is met het 

Huis van de Toekomst.

8 onderzoek wordt uitgevoerd 

door Locomotion waarbij 

voornamelijk verbeteringen 

te halen waren op gebied 

van plafondtilliften en 

geavanceerde bedden. 

een artikel in de Stentor 

verschijnt over 

e-health in het Huis van de 

Toekomst

locaties zijn gestart met het 

zorgoproepsysteem van 

BproCare.
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https://www.destentor.nl/kampen/interaktcontour-test-robots-en-andere-snufjes-in-kampen~a9cba7ec/


2019

Start Uitleenservice, Roulatieservice MO en nCare 

In 2019 is de Uitleenservice opgezet waarbij cliënten 8 weken een e-health product 

kosteloos kunnen uitproberen. 

Er is gestart met een roulatieservice MO waar dagbesteding locaties gedurende 3 

maanden een e-health product lenen. De modules ‘fit & fitaal’ en ‘training & geheugen’ 

worden hiermee ondersteund. 

Ook is vanaf begin 2019 gestart met het gebruik van medicatie software nCare op de 

woonlocaties. Aan het einde van het jaar werken alle locaties met het systeem.

soorten producten te leen zijn in 

de MO Roulatieservice. Dit zijn 11 

producten in totaal.

toename is van het 

aantal actieve 

beeldzorg

gebruikers. 

cliënten maken gebruik van 

CarenZorgt. 

Dit is het jaar waarin ….

3232

35% 298
actieve cliënten en 

111 begeleiders 

beeldzorg 

gebruiken. 

72
uur per maand 

beeldcontacten zijn 

geregistreerd bij de 

eenheid MO.

woonlocaties gebruik maakten, 

aan het begin van 2019,van 

nCare. Aan het einde van het jaar 

alle woonlocaties.

in het Huis van de Toekomst 

verschillende e-health 

producten geïnstalleerd en 

getest zijn. 

33
medewerkers sinds november

het team e-health vormen.

locaties zijn gestart met het 

zorgoproepsysteem van 

BproCare.

6

6

soorten producten 

in de Uitleenservice 

zijn opgenomen. Dit 

zijn er 2 meer dan 

begin van het jaar.

8

paginaweergaven zijn op de 

pagina ‘apps’ op 

verdermethersenletsel.nl waarvan 

3306 unieke bezoekers.

6590

van de cliënten 

besloot een product 

te houden nadat 

hij/zij deze geleend 

had.

39,7%
cliënten kennis 

gemaakt hebben 

met een 

e-health product via 

de Uitleenservice. 

73

3

cliënten maken gebruik van 

Medido medicijndispensers.

69



2020

Sterke groei in vele opzichten

In 2020 start team e-health met 3 mensen. Hiermee heeft e-health dit jaar een behoorlijke 

groei doorgemaakt. Zo is de Uitleenservice uitgebreid met 162%. Er zijn veel pilots 

uitgevoerd waarbij nieuwe producten worden getest. 

De Klokkenbelt is voorzien van een groot aantal e-health hulpmiddelen die allemaal op 

maat zijn geadviseerd. 

Door de coronacrisis zijn de beeldzorg cijfers flink gestegen. Daarnaast hebben we het 

initiatief www.digidagbesteding.nl opgezet.  

Een aantal verhalen over het gebruik van de e-health hulpmiddelen is vastgelegd en 

gedeeld in artikelen en een podcast.

MO cliënten zijn 

aangemeld voor 

beeldzorg.

cliënten gebruik maken van 

CarenZorgt. 

Dit is het jaar waarin ….

3436

964 750
uren beeldzorg (in 

week 13) bij MO, 

geregistreerd zijn. In 

week 41 gedaald 

tot 160 uur per 

week.

7
keer zo veel 

beeldcontact 

momenten waren in 

week 13 t.o.v. week 

11.

pilots uitgevoerd van nieuwe 

producten. 

organisaties gebruik maakten 

van www.digidagbesteding.nl

met ruim 600 geregistreerde 

gebruikers. Hierbij zijn wij 

initiatiefnemer en kartrekker in 

samenwerking met VG 

innovators.

17

verschillende verhalen en 

artikelen zijn geschreven en 

gedeeld over de inzet van e-

health binnen InteraktContour. 

Lees ze hier, hier en hier. Ook 

vertelden we over onze kijk op e-

health in deze podcast.

e-health producten zijn ingezet in 

de Klokkenbelt (19 soorten). Deze 

zijn tot stand gekomen op basis 

van 24 uur behoefte onderzoek en 

49 adviesgesprekken.

locaties zijn gestart met de 

zorgoproepsysteem van 

BproCare. In totaal maken nu 

340 cliënten gebruik van 

BproCare.  

7
soorten producten 

in de Uitleenservice

zijn opgenomen op 

dit moment. Dit zijn 

er 13 meer dan 

vorig jaar.

21
producten in totaal 

in de Uitleenservice 

te leen zijn.

76
cliënten dit jaar 

kennis hebben 

gemaakt met een 

e-health product via 

de Uitleenservice. 

112

191

soorten producten in de MO 

Roulatieservice te leen zijn. Dit zijn 

er 5 meer dan vorige jaar.

11

76

cliënten nu gebruik maken van 

Medido medicijndispensers. Deze 

afname is mede te verklaren door 

het grote aantal storingen dat 

Medido nu vertoond.
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http://www.digidagbesteding.nl/
http://www.digidagbesteding.nl/
https://www.verdermethersenletsel.nl/t/noise-cancelling-koptelefoon-geeft-rust
https://www.verdermethersenletsel.nl/t/tanja-keek-op-afstand-zelf-rond-via-de-beam-robot
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/online-platform-digidagbesteding
https://soundcloud.com/user-662195674/podcast-4-mathilde-peters-03-05-20-1057

