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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Langer thuis wonen door 
mensgerichte zorgtechnologie 

Mevrouw Sok maakt gebruik van beeldzorg van ZONL

“Broodnodig”, noemt manager 
Wijkverpleging van Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land (ZONL) 
Gijsbert Zijlstra de subsidie van 
€136.000 die wordt toegewezen 
om enkele slimme hulpmiddelen 
voor thuiswonende cliënten 
aan te schaffen. Met de gelden 
gaat ZONL onder meer zorg op 
afstand verder ontwikkelen en 
sociale zorgrobots en andere 
mensgerichte zorgtechnologie 
aanschaffen. Dankzij de slimme 
hulpmiddelen kunnen mensen 
langer thuis blijven wonen in hun 
vertrouwde omgeving.

Gijsbert: “Met de slimme hulpmidde-
len kunnen we nóg betere zorg bieden 
en ons tegelijkertijd voorbereiden 
op het dreigende tekort aan kundige  
zorgmedewerkers. Ondanks de ont-
wikkelingen rondom corona willen wij 
kwalitatief hoogwaardige zorg blijven 
leveren, nu en in de toekomst.” Met de 
subsidie kan er op een drietal projec-
ten vaart worden gemaakt.

Beeldzorg
“In 2020 zijn we door de komst van 
corona al versneld gestart met het 
uitrollen van beeldzorg”, vertelt Hen-
drika van Dijk, projectleider zorgtech-

nologie van ZONL.  De Stimulerings-
regeling E-health Thuis (SET) maakt 
het nu mogelijk om de zorg op afstand 
door middel van beeldzorg verder uit 
te breiden. “Met deze subsidie kunnen 
we 50 nieuwe tablets aanschaffen 
met de speciale Mobiléa software. 
Met de gebruiksvriendelijke tablet kan 
de cliënt heel eenvoudig beeldbellen 
met onze zorgverleners én familie. Wij 
passen beeldzorg onder meer toe ter 
herinnering en controle van medi-
catie-inname, het nuttigen van een 
maaltijd en in het kader van mentaal 
welbevinden. Zeker nu tijdens deze 
coronacrisis eenzaamheid nog meer 

toeneemt en mensen uit angst voor 
besmetting soms zorg afzeggen, is 
beeldzorg een mooie aanvulling en 
soms essentiële vervanging van de 
verzorging en verpleging bij cliënten 
thuis.”
Meer lezen over beeldzorg? 
Lees dan verder: https://zorg-
groep-onl.nl/beeldzorg-van-zonl-
biedt-mooie-kansen-voor-nu-en-de-
toekomst 

Sociale robot Tessa
Met de subsidie kan ook worden over-
gegaan tot de aanschaf van 22 Tes-
sa’s. Tessa ziet eruit als een bloempot, 
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maar het is een sociale robot die 
mensen met beginnende dementie 
helpt met de structuur van de dag. Zo 
kan Tessa vertellen wanneer het tijd 
is om te eten, medicijnen in te nemen 
of wanneer er bezoek komt. Mantel-
zorgers en zorgmedewerkers kunnen 
via een app berichten toevoegen, die 
Tessa vervolgens uitspreekt. Hen-
drika: “Je schuift de zorg wat verder op 
in de tijd, omdat men zich nu langer 
zelf redt. Tessa wordt veel ingezet bij 
mensen met beginnende dementie, 
maar is ook zeer geschikt voor cliën-
ten met onder meer niet-aangeboren 
hersenletsel of een verstandelijke 
beperking.”

Medicijndispenser
Ook is er nog een subsidie voor het 
inzetten en opschalen van de Medido, 
een automatische medicijndispenser. 
De dispenser laat op voorgeprogram-
meerde tijden een signaal horen, 
die de cliënt eraan herinnert om de 

Sociale robot ‘Tessa’

medicijnen in te nemen die vervolgens 
in een zakje uit het apparaat rollen. 
Wanneer de medicatie niet uit het 
apparaat wordt gehaald, gaat er een 
signaal naar de zorgcentrale die het 
juiste wijkteam kan inschakelen om 
bij de cliënt te kijken wat er aan de 
hand is. “Met dit hulpmiddel behoudt 
de cliënt de eigen regie en hoeven 
zorgmedewerkers niet meerdere 
keren op een dag de cliënt fysiek te 
bezoeken voor medicatie-inname. 
Zorg op afstand, en toch dichtbij!”, 
licht Hendrika toe.

Mensgerichte technologie
ZONL houdt zich al langere tijd bezig 
met onderzoek en ontwikkeling van 
mensgerichte technologie, om de 
zelfredzaamheid van cliënten te ver-
groten en om efficiënter en slimmer 
te kunnen werken. In de toekomst kan 
ook gedacht worden aan leefstijlmo-
nitoring; met sensoren in de woning 
kan je op afstand de leefstijl van de 

Het nieuwe exemplaar van de Medido die in februari op de markt komt (foto Medido)

cliënt monitoren en afwijkend gedrag 
signaleren. Zo kan persoonlijke zorg 
nog optimaler aangeboden worden. 
Er wordt vooraf altijd goed bekeken 
of de cliënt en de zorgvraag geschikt 
zijn voor de inzet van zorgtechnologie. 
Gijsbert: “We zoeken in overleg met 
de cliënt altijd naar de juiste balans 
tussen fysieke bezoekmomenten en 
de inzet van mensgerichte zorgtech-
nologie. Onze zorgmedewerkers zijn 
en blijven er altijd voor ze.”


