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Projectgroep Smart Glasses
 Smart Glasses

De Smart Glasses is een bril met ingebouwde microfoon en camera. Een 

collega kan op afstand via een tablet of smartphone live meekijken 

vanuit het oogpunt van de brildrager. 

 Deelnemers

Meander, Westerholm, Oosterlengte en ZINN

 Uitgangssituatie

Meander en ZINN zetten de Smart Glasses in sinds 2021, Westerholm en 

Oosterlengte nog onbekend met de technologie.

 Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Gemeenschappelijk vertrekpunt (juiste zorg, juiste moment). Continu 

leren door uitwisselen van ervaringen. Nieuwe kennis wordt direct in 

eigen organisatie toegepast. Inzet brillen bij Westerholm vanaf juli in 

samenwerking met ZINN. We zijn meer verbonden en weten elkaar 

sneller te vinden, ook wat betreft vraagstukken omtrent andere 

zorgtechnologie.



Einddoelen projectteam

Beschreven workflows

voor inzet Smart Glasses 

(intra- en extramuraal)

Advies hoe om te gaan 

met relevante wet- en 

regelgeving bij inzet van 

Smart Glasses

Gerealiseerde 

samenwerking 

Verpleegkundigen 

Topzorg OF regionale 

samenwerking op Acute 

Verpleegkundige 

Nachtzorg

 Aansluiting eigen behoefte deelnemers

 Van toegevoegde waarde voor andere zorgorganisaties

 Externe oriëntatie en verbinding – kracht van het gezamenlijke



inzet domotica bij mensen met dementie

Pilot Toezichthoudende technieken 

Maandag, 14 juni 2021 – Mirjam van Dijk



Pilot Toezichthoudende tecnhiek

Pilot inzet domotica bij mensen met dementie| Maandag, 14 juni 2021- Mirjam van Dijk

Deelnemers
• De Leyhoeve
• TSN
• Vredewold
• Dignis
• NNCZ
• Zonnehuisgroep Noord
• Zorggroep Groningen
• BCM Ouderenzorg  (kartrekker)

Beoogd resultaat
• Overzicht met soorten domotica en 

ervaringen
• Hoe zet je AVG proof bestaande dan 

wel nieuwe technieken in
• Stroomschema met doelgroepen; 

verwijzing naar mogelijke inzet 
domotica

Afgelopen 2 sessies
• Discussie hoe open je de deuren op 

een veilige wijze, terwijl je recht doet 
aan de wet Zorg en Dwang.

• Kan je gebruik maken van bestaande 
(consumenten) technologie, bv. Apple 
watch?

• Hoe zorg je ervoor dat domotica geen 
“nieuwe” vorm van controle wordt, 
maar ingezet wordt als hulpmiddel en 
alleen waar nodig? Oftwel: hoe gaan 
we van “zorgen voor” naar “zorgen 
dat” – cultuuromslag in de zorg!

Voordelen
• Niet opnieuw het wiel hoeven 

uitvinden
• Verzorgingshuizen met deuren open 

kunnen hun ervaringen delen met 
verpleeghuizen

• Leren van ervaringen van 
verpleeghuizen die al verder in het 
proces zijn



Slim incontinentiemateriaal,

Marit Dekker



Pilot: Slim incontinentiemateriaal

Deelnemende organisaties: BCM en TSN

Waarom slim incontinentiemateriaal?

- Hoge werkdruk in de nacht

- Natte bedden, natte kleding

- Verdrietige bewoners

- Huid defecten 

- Agressiviteit/gedragsproblemen bij verschoning

- Onnodig weggooien van materialen



Pilot: Slim incontinentiemateriaal

Status

- Contact met aanbieders

- Organisatie warm maken

- Keuze maken in leverancier

- Ervaringen Friesland 



Pilot: Slim incontinentiemateriaal

Doel

- Weten of er een valide businesscase is voor het gebruik van slim 

incontinentiemateriaal;

- Weten of clienten comfortabeler zijn;

- Minder verstoringen in de nacht;

- Werkdrukverlaging



Pilot 
valpreventie

Noorderzorg,  Zonnehuis groep Noord, 
Zorggroep Groningen, Leyhoeve, 

Michelle de Vries



Wat hebben we 
gedaan?

• Wat is de vraag binnen de organisaties? 

• Wat willen we implementeren? 
•Wolk

• Hoe willen we dit doen?

• Resultaat dat we willen bereiken?
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Digivaardig in de zorg

Deelnemers

• Dignis

• Westerholm

• Zinn

• De Hoven

• Noorderzorg

• Zorggroep Meander



Wat hebben we geleerd?

• Wat verstaan we onder digivaardig?

• Waar staan de verschillende organisaties op 
dit onderwerp?

• Hoe kun je in beeld brengen hoe het met de 
digivaardigheid gesteld is?



Wat heeft het opgeleverd tot nu 

toe?

• Waar de organisaties staan

• Wat we verstaan onder digivaardigheid

• Verschillende rollen

• Het belang

• Wensen en behoeftes

• Stakeholders in beeld



Wat is het beoogd resultaat?

• Implementatieplan waarmee de 
organisaties aan de slag kunnen.

• Versterking door samenwerking: Leren van 
elkaar, betrekken onderwijs.



Waarom is het goed dat we 
hiermee aan de slag zijn?

• Technologie en ICT zal alleen maar meer 
worden.

• Comfortabel zijn in het werken met 
technologie en ICT.

• Aandacht in het onderwijs op dit thema.


