
 

(Ont)zorgen met technologie  
 
De ouderenzorg verandert. Om goede zorg te blijven bieden en het werk behapbaar te 
houden voor medewerkers is het van belang dat de zorgverlening mee-verandert. 
Bijvoorbeeld door te innoveren: de huidige zorgprocessen onder de loep nemen en 
herinrichten en (technologische) hulpmiddelen benutten die het zorgproces 
ondersteunen. 
 
In september 2018 hebben tien organisaties voor ouderenzorg in Rotterdam de handen 
ineengeslagen. Conforte heeft een innovatielab opgericht om de zorg in deze organisaties 
structureel te verbeteren met de inzet van technologie. Een belangrijk uitgangspunt is dat 
de verbeteringen aansluiten bij de behoeften van bewoners en medewerkers. Conforte 
heeft Vilans gevraagd om de innovaties in deze organisaties te onderzoeken zodat ze van 
elkaars aanpak en inzichten kunnen leren. Vilans heeft daarvoor bij acht organisaties 
groepsgesprekken gehouden en een beknopte documentenscan uitgevoerd. In september 
2019 is het rapport verschenen. Hieronder vindt u de belangrijkste conclusies. 

Vergeleken met andere regio’s 
Bij de zorgorganisaties binnen Conforte worden veel (technologische) innovaties 
uitgeprobeerd en toegepast. Dit lijkt bijvoorbeeld meer divers te zijn dan in de omgeving 
Utrecht . Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat er geen bekende innovaties 
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ontbreken vergeleken met de rest van Nederland . De organisaties die met meerdere 
2

technologische innovaties werken, zijn over het algemeen de wat grotere organisaties met 
veel verschillende locaties.  

Innoveren met een innovatieteam  
De manier waarop de acht deelnemende organisaties de innovatie georganiseerd hebben, 
heeft overeenkomsten en verschillen. Sommige organisaties hebben een vast innovatieteam 
waarvoor ze meerdere Fte’s hebben vrijgemaakt. Zo’n team heeft als opdracht om vanuit 
vragen en knelpunten van bewoners en zorgmedewerkers naar (technologische) 
oplossingen te zoeken, mee te ontwerpen en uit te proberen. Bij enkele organisaties is deze 
manier van werken ingericht via een vast patroon. De voordelen: 
● Medewerkers weten wie binnen de organisatie met innovatie bezig zijn. 
● De kennis die nodig is voor goede samenwerking met leveranciers en ontwikkelaars is 

centraal georganiseerd. 
● Het is gemakkelijker om de ontwikkelingen bij te houden en ervaringen en lessen uit 

eerdere innovatietrajecten mee te nemen.  
 
Tegelijkertijd kan het kwetsbaar zijn om één innovatieteam te hebben; als een van de 
medewerkers opstapt gaat er veel kennis verloren. Ook bestaat het risico dat andere 
medewerkers het innovatieteam als ‘gadget’-team zien of het idee hebben dat ze zich niet 
met vernieuwingen bezig hoeven te houden omdat daar immers een team voor is. 

1  Innovatie(s) in Utrechtse verpleeghuizen. Een inventarisatie onder deelnemers aan het Innovatienetwerk 
Ouderenzorg Utrecht. Buro Wisselstroom. Juni 2019 
2 Technologie in de verpleeghuiszorg. Jester Strategy. Maart 2019 



 

Innoveren met een platform 
Er zijn ook organisaties die in plaats van een innovatieteam een overstijgend ‘platform’ 
hebben ingericht waar verschillende teams hun ervaringen kunnen uitwisselen. De 
voordelen: 
● Innovatie is breder belegd waardoor er meer draagkracht ontstaat. 
● Het is, zeker voor grotere organisaties, gemakkelijker zicht te houden op wat er speelt 

binnen verschillende teams en op verschillende locaties.  
 
Het is wel de vraag of een dergelijk platform ook voldoende daadkrachtig en wendbaar kan 
handelen. Innovatie heeft bij de leden van het platform mogelijk een minder hoge prioriteit, 
terwijl voldoende tijd vaak als een van de randvoorwaarden wordt genoemd om als 
organisatie te kunnen innoveren.  

Wat werkt? 
Uit het onderzoek komen een aantal succesfactoren naar voren: 
● De kracht van het organiseren van innovatie ligt in de combinatie van organiseren op 

verschillende manieren en in verschillende lagen van de organisatie.  
● Om te innoveren vanuit de werkelijke behoeftes is het van cruciaal belang om 

toegankelijk te zijn voor bewoners en medewerkers uit de directe zorg. Zij moeten de 
meerwaarde zien en weten welke invloed zij kunnen hebben op de innovatieplannen.  

● In alle gevallen is een min of meer vrij te besteden experimenteerbudget noodzakelijk 
om flexibiliteit en snelheid te behouden bij het uitproberen van nieuwe mogelijkheden.  

● Om van uitproberen tot opschaling te komen is een goede projectleider nodig om 
innovaties te implementeren en stimuleren vanuit verschillende locaties.  

 

Tot slot 
De acht deelnemende organisaties bevinden zich in verschillende fases van het 
implementatieproces. Dat biedt kansen om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. 
Zo zijn er organisaties die veel ervaring hebben met de toepassing van de medicijndispenser 
Medido, de Smart Glass of de app voor medicatiecontrole ETDR. Als er geen mogelijkheid is 
om technologie zelf uit te proberen (bijvoorbeeld omdat het te complex is om het te 
implementeren), dan loont het om een kijkje in de keuken te nemen bij een organisatie die 
de technologie al gebruikt. 
 
  



 

Overzicht technologische innovaties 
 
In onderstaande figuur wordt in de buitenste ring duidelijk hoeveel van de acht organisaties 
met een bepaald thema van technologische innovatie bezig is. In de binnenste ring staat het 
aantal verschillende technologische innovaties binnen dat thema, zoals in gebruik bij de 
verschillende organisaties.  
Wil je voor een specifieke innovatie weten welk van de aangesloten zorginstellingen daar 
mee bezig is neem dan contact op met info@confortelab.nl 
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1. Fietslabyrint 
/Silverfit Mile 
2. Duofiets 
3. Zora robot 

1. Lokalisatie 
buitenhuis 
2. Leefcirkels 
3. Lea rollator 

1. Digitale 
planborden 
2. MijnEigen 
Plan app 
3. Tessa robot 

1. Beeldbellen 
2. Compaan 
3. CRDL 
4. Picto chat 
app 
5. VR-iendje 
 

1. ECD 
2. POP app 
3. Smart glasses  
4. Instroom app 
5. ETDR 
6. Boomerweb 
7. Helder 
 

1. Robot dieren 
2. Tovertafel 
3. Beleef TV 
4. Virtual 
Reality  
5. Qwiek up 
6. Braintrainer 
7. Magic Carpet 
8. Imnu 

1. Stylus 
2. ECG Apple 
watch 
3. 
Vertaal-comput
er 
4. Orcam 
5. Slim 
incontinentie 
materiaal 
6. Mowoot 
7. Virtual 
Reality 
8. Vein Viewer 
9. Razor 
10. 
Night-watch/ 
Vivago 
11. 
Wound-works 
camera 
 

1. Slimme vloer 
2. 
Toezicht-houdende 
domotica  
3. Domotica 
eco-systeem 
4. Medido 
5. 
Personen-alarmeri
ng 
6. Sleutelkluisje 
7. Elektronische 
deurvergren-deling 
8. Resilien-T 
9. Wolk 
10. Optiseat 
11. Bio-dynamische 
verlichting 

 
 


