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1. Inspiratiesessie zorgtechnologie – Nienke Vos van Vilans
• Waarom hebben we technologie nodig?
• Wat bestaat er al?
• Hoe te beginnen?

2. Nieuwe visie op zorg leveren – Jan Willem Bedeaux van RIBW GO
3. Praktijkvoorbeeld cliëntondersteuning – Gigi Zeelen van Roamler

• Demo
• Ervaringsdeskundige aan het woord

4. Blik op de toekomst van cliëntondersteuning

Programma van vandaag



Inspiratiesessie zorgtechnologie



Ir. Nienke Vos
Onderzoeker Innovatie & e-health

Even voorstellen



Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg. 

Samen met het veld en andere partijen streven we naar het 

aanbieden van de juiste kennis, op de juiste plek, persoonlijk en op 

maat.

Met en voor verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, eerstelijnszorg, 

gemeenten en onderwijs

Samen zorgen dat zorg beter werkt



Technologie in de zorg
Waarom hebben we het nodig?



We worden ouder



We blijven langer thuis



We leven anders samen



We komen handen te kort



We houden meer afstand



Technologie in de zorg
Waarom hebben we het nodig?

Cliëntondersteuning wordt bijna uitsluitend 1-op-1 en face2face aangeboden.



Apps en platformen

Medicijn dispensers

Slimme apparaten

Sleutel oplossingen

GPS

Leefstijlmonitoring

Beweeg & interactie

interventies

Technologie in de zorg
Wat is er al?

https://www.youtube.com/watch?v=v2fK0bN7nmw


Seniorentablets – beheer op afstand
Compaan & Zorgscherm

• Aangepast, vereenvoudigd tablet
• Beheer op afstand door eigen netwerk
• Geschikt voor mensen met milde, maar ook 

toenemende cognitieve beperking
• Aangepast mail en internet gebruik
• Spelletjes spelen en foto’s delen met naasten
• Beeldbellen, op afstand te regelen

Compaan
• Meerdere gemeentes vergoeden Compaan
• Onderzoek Haarlemmermeer rondom 

eenzaamheidsbestrijding
• Onderzoek inzet Compaan contact tussen 

zorgprofessional en cliënt

Compaan

Zorgscherm – Memory Lane



Leefstijlmonitoring
Sensara

Sensara

• Combinatie van sensoren
• Monitoren op afstand
• Continue zelflerende software en daardoor 

persoonlijk systeem
• Structurele financiering WMO gemeente 

Helmond
• Thuiszorg en mantelzorg



Technologie in de zorg
Hoe te beginnen?



https://www.vilans.nl/producten/mogelijkheden-van-
technologie-tijdens-coronacrisis



https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/



Meer weten of met ons meedoen?

Nienke Vos
N.vos@vilans.nl

www.vilans.nl

mailto:N.vos@vilans.nl
https://www.vilans.nl/




MijnRIBW

Draagt fundamenteel bij aan de emancipatie 
van cliënten



MijnRIBW

Cliënten in staat te stellen om hun vragen door een 
groter netwerk, beter beantwoord te krijgen. 

We doen dit met een breed spectrum van 
begeleidingsvormen. 

Voor cliënten is MijnRIBW de online communicatie 
over onze dienstverlening aan jou. 



Client van de toekomst is gelijk aan medewerker van de 
toekomst 

• Nieuwe manier van werken om de begeleider te 
zijn van de toekomst.

• We zetten de cliënt 100% in de lead, dat is onze 
herstel filosofie.

• Uniform, maar uitgebreid begeleidings-
arrangement met keuze vrijheid voor de cliënt.

• Begeleider coördineert het  
begeleidingsarrangement

• Van agendageleide zorg naar vraaggeleide zorg 





De clientenapp



De clientenapp



De clientenapp





Vragen?

Heeft u na de presentatie nog vragen met betrekking 
tot MijnRIBW?

Neem gerust contact met ons op: 
Gigi.zeelen@roamler.com

06-83211672

mailto:Gigi.zeelen@roamler.com


Blik op de toekomst









Hoe ziet cliëntondersteuning eruit als we het 10x beter willen maken dan het nu is?

• Waar ligt dan de focus op?
• Wat nemen we mee van wat we nu doen?
• Wat laten we achter?

• Wat hebben we nodig?
• Welke rol speelt technologie daarin?

In groepjes: Omschrijf aan elkaar hoe deze toekomst er uit ziet in max. 3 zinnen.



Dank voor uw 
deelname en interesse!

Congres Cliëntondersteuning
29-09-2020




