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Vraag vanuit de locatie
Veel PG bewoners zijn ’s nachts wakker en “rommelen” op hun kamer. Hierdoor gaan 
de sensoren die dwaalgedrag moeten detecteren veel af en moet de 
zorgmedewerker naar de bewoner, terwijl deze vaak geen hulp nodig heeft. 
Daarnaast zijn er bewoners die zelfstandig naar het toilet kunnen waar er toch enig 
toezicht nodig is, dit is met een sensor niet in te stellen. Het probleem is dus dat 
bewoners in hun privacy worden verstoord en het veel tijd kost van de 
zorgmedewerkers door het gebruik van de verouderde sensoren. De centrale vraag 
was dan ook:

“Hoe kunnen we het grote aantal, veelal valse, alarmen in de nacht terugdringen?“
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De juiste behoefte

Om de situatie goed te 
begrijpen, is het belangrijk om te 
weten wat er aan het huidige 
systeem mankeert of mist. 
Samen met nacht- en dag 
medewerkers bespraken we de 
huidige situatie en wat volgens 
hen het probleem was. 
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Vraag en behoefte onderzoek

Stap

3
Het vraag is niet om een nieuw systeem te selecteren maar de omgang met het 
huidige systeem te verbeteren. Er gaan veel sensoren onterecht en tegelijk af, terwijl 
de medewerker alle alarmen moeten nalopen. Dit maakt nog meer bewoners wakker 
waardoor er nog meer sensoren afgaan. Hierdoor is er weinig vertrouwen in het 
systeem en gaat de medewerker juist meer zelf controleren. Dit brengt onrust op de 
kamers, gangen en onderling tussen het personeel. Daarom was het van belang om 
te begrijpen waarom sensoren ingezet worden. Door een cliënten kaart voor alle 
bewoners in te vullen kwam er meer duidelijkheid over de daadwerkelijke behoeften 
en konden we zoeken naar de eventuele oplossing.

Aanpak



Uitkomst

Door in kaart te brengen welke 
sensoren bij wie ingezet waren 
en waarom, is het aantal 
sensoren op deze locatie 
teruggebracht van 34 naar 4. 
De nachtmedewerkers ervaren 
meer rust en kunnen sneller 
reageren op urgente situaties.
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Proces & cultuur verandering
Door goed te kijken naar de huidige situatie en een kleine analyse uit te voeren 
komt er waardevolle informatie naar boven. Maar naast het daadwerkelijk terug 
brengen van het aantal sensoren komt er ook een cultuurverandering in beweging. 
De medewerkers zijn vaak zelf erg goed op de hoogte van wanneer een bewoner 
zich in een minder veilige situatie bevindt. Juist door het teveel inzetten van 
sensoren, die het gevoel geven dat ze toch een kijkje moeten nemen raken 
medewerkers het vertrouwen in zichzelf kwijt. Door sensoren alleen bij onveilige 
situaties te gebruiken weten medewerkers wanneer ze echt in actie moeten komen. 
Hierdoor vertrouwen ze weer meer op hun eigen oordeel en hebben de bewoners 
meer rust.  
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Inzichten

1. Achter de vraag lag een diepere 
behoefte aan een gevoel van zekerheid en  
vertrouwen in zowel het systeem als de 
medewerker zelf.
2. Het is al snel niet meer duidelijk waarom
sensoren ingezet worden.
3. Probeer de gevonden inzichten zo snel 
mogelijk om te zetten in nieuwe processen.

Hoe nu verder?

Na een verandering is het verstandig het nieuwe procesgoed in kaart te brengen. 
Het is nodig om nieuwe regels en afspraken te maken over wanneer sensoren 
ingezet worden en wanneer ze weer weg mogen. 
Je hebt zowel dag- als nachtexpertise nodig om de juiste besluiten te nemen maar 
dan moet die samenwerking wel gefaciliteerd worden. 
Er wordt nu samen gewerkt aan het ontwerpen van een nieuw proces aan de hand 
van de customer journey. Door elke stap te visualiseren en te bespreken ontstaat 
er een visuele plaat van het nieuwe proces die door alle betrokkenen goed 
begrepen wordt.
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