De wereld van
digitale vaardigheden,
kom online!
Alles over ervaringen van nu en een vooruitblik op de toekomst
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INTERVIEW

Bestuurder
aan het woord
Jaap Wielaart, Voorzitter van de Raad van Bestuur van WVO Zorg,
heeft in de afgelopen vier jaar veel zien veranderen op het gebied
van digivaardigheden en digitalisering. Hij neemt je mee in wat
digivaardigheden zijn. Zo enthousiasmeert hij, jaagt hij aan, maar
wel altijd met een (implementatie)plan, zodat het niet na een half
jaar weer stopt.
“In de zorg wordt er steeds meer gebruikt gemaakt van
digitale systemen. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen die
voorheen gebruik maakten van kaartenbakken, dat is nu
een digitaal systeem. Bij ons is dat net zo. Wij werken
met zorgdossiers van onze cliënten en we houden alles
op die manier digitaal bij. De tijd van een fysieke map is
voorbij. En zo is dat in de gehele samenleving.”

“We gaan
anders werken
in de zorg en
kunnen er niet
meer omheen”
VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

Jaap vertelt over lezen en schrijven: “Lezen en schrijven
is een basisvaardigheid en daar komt digivaardigheid
ook bij. Niet voor iedereen is dit al een basisvaardigheid.
En daarom hebben we ook juist digicoaches. Zij staan
op de werkvloer, zijn je directe collega en daarmee
drempelverlagend en helpen jou dus met het ontwik
kelen van jouw digivaardigheden.”
Maar, wat is digivaardigheid? “Dat je in staat bent om
met digitale systemen waarin wij in de zorg werken
overweg kunt. Zo heb je meer tijd om zorg te verlenen,
daar waar je hart ligt. Je legt vast wat je hebt gedaan
bij de cliënt, zodat de overdracht makkelijk gaat. Door
dit op een snelle en vaardige manier te doen, wordt de
zorg verbeterd”, vertelt Jaap. “De laatste tijd is er wel
veel veranderd en door corona is alles in sneltreinvaart
gegaan. We gingen opeens online werken, het kon niet
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anders. En ouderen die hun familie niet mochten zien,
konden via Microsoft Teams bijvoorbeeld alsnog in
contact blijven.”
“Innovatie is geen hobbyisme, het is iets wat je moet
doen om de zorg voor onze cliënten beter te maken”,
vertelt Jaap. “Maar we doen dit niet alleen. Ook
opleidingen moeten voorzien in moderne technologie
en wij zelf geven digistarters, mensen die nog niet zo
vaardig zijn, een dagdeel met onze eigen ICT’ers om aan
de slag te gaan met digitale systemen. We leven in een
wereld met menselijk contact. Technologie helpt je werk
alleen leuker en makkelijker te maken.”
“We gaan ‘Anders werken in de zorg’ en kunnen er niet
meer omheen”, zegt Jaap. “Het is ondenkbaar, een
utopie, als je bedenkt dat we zonder technologie door
het leven gaan. Het gaat alleen maar toenemen en we
moeten daarin mee.”

Ben je benieuwd naar wat WVO Zorg
doet en wat je kunt leren als het om
digivaardigheid gaat?
Bekijk dan eens de ICT Routekaart
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DIGITALISERING, HERKENBAAR?

Digitalisering in de zorg
broodnodig of doodeng?
Digitalisering is een woord waar menigeen van schrikt. Iedereen
heeft er een ander beeld bij, en niet altijd positief. Ook technologie
is een woord dat weerstand op roept. Er zijn inmiddels al zoveel
technologische innovaties die we nu dagelijks gebruiken, die ooit
ook nieuw waren. Kijk maar eens naar dit filmpje over mobiele
telefoons.

Technologie
is van alle
tijden
VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

Een innovatie die we nu ook heel gewoon vinden is de
rollator. Bij de introductie ervan werden de volgende
opmerkingen gemaakt:
'Waar is dat voor nodig?'
'Ik geef die meneer gewoon een arm'
'Mag ik nu niet meer meelopen met mevrouw A?'
Terwijl mevrouw A. blij is weer dingen zelfstandig te
kunnen ondernemen. De rollator is inmiddels niet meer
weg te denken.
En wat te denken van de stofzuiger, de foodprocessor,
de mixer, de elektrische tandenborstel? Of de GPS/
navigatie, internet, een elektrische fiets, de deurbel
met camera, bloedrukmeter, infuuspomp?

Ga zo maar door! Dit zijn nog maar een paar
voorbeelden van technologische ontwikkelingen die
ooit als nieuw geïntroduceerd zijn. Toen vonden de
(nog niet) gebruikers de innovaties waarschijnlijk ook
vreemd, misschien wel eng of zelfs overbodig, terwijl
het nu al helemaal ingeburgerd is.
Wie nu een computer gewend is, kan zich niet meer
voorstellen dat dit vroeger met een typemachine
ging. Elk foutje moest via een correctielint verbeterd
worden, of je moest heel de pagina opnieuw doen.
Kortom, technologie is van alle tijden. We kunnen ons
leven niet meer voorstellen zonder. Maar het blijft
wennen aan innovaties.

“Wat kan
anders, wat
kan beter en
wat kan
effectiever”
Lees het interview
met ambassadeur
Demi de Wever
van ZorgSaam
op pagina 14

Inhoud

JULI 2022 | VIAZORG.NL

4

INTERVIEW

De oogdruppelbril
al eens gebruikt?
Al eens gehoord van de oogdruppelbril?
Wijkverpleegkundige Monique van de Ende, werkzaam
bij ZorgSaam, vertelt er alles over. Van waarom de vraag
naar de druppelbril er was, tot over de heren die de
oogdruppelbril hebben uitgevonden!

“Als wij dit
kunnen, helpt
dat andere
mensen ook.”
VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

“We wisten dat er een oogdruppelbril bestond en
omdat er best veel vragen over het druppelen zelf
kwamen, dachten we, dit kan anders. Er zijn best wat
hulpmiddelen, maar niet allemaal even praktisch.
We hadden uitgerekend dat wanneer we een cliënt 4
keer op een dag moeten druppelen, dit 10 minuten per
keer duurt. Hoe mooi zou het dan zijn als iemand dit
zelfstandig kan? De cliënt hoeft niet te wachten op
ons, van de Thuiszorg, en het scheelt ons ook veel tijd,
waardoor het ruimte geeft voor andere vragen.”

het uitgevonden. Hij had zelf een leesbril en moest
steeds oog druppelen, toen heeft hij er gaatjes in
gemaakt. Zijn vriend kwam langs en vroeg zich af wat
hij had gedaan met de boodschap: “Als wij dit kunnen,
helpt dat andere mensen ook.”

Hoe makkelijk het klinkt, dit kost wat tijd om het verder
uit te rollen. “We begonnen de oogdruppelbril eerst uit
te testen binnen het team. De bril heeft drie gaatjes en
verschillen van grootte. Heel handig, want zo past bijna
elk flesje wel op de bril. We begonnen het steeds meer
uit te rollen naar andere teams, alleen de vragen bleven
komen. Dit hebben we kunnen ondervangen door het al
bij de poli eerder te introduceren.”

“Innovaties en digitalisering is belangrijk. Als we dat
niet meer zouden hebben, vallen we terug in hoe
de zorg er jaren geleden uitzag. Dan wordt fysiek
heel zwaar voor zorgverleners. Innovaties maken
het werk lichter en inzichtelijker en digitalisering is
werkbesparend. We bevorderen zelfstandigheid. Het
blijft wel belangrijk om met collega’s samen te werken
en samen met patiënten hetzelfde doel voor ogen te
hebben”, vertelt Monique.

Het verhaal heeft wel een bijzondere wending. “Toen
de leveranciers de bril kwamen laten zien, hadden we
niet verwacht dat dit al twee oudere heren zouden zijn.
We dachten zelfs dat ze patiënten waren die op dat
moment binnen kwamen lopen. Eén van de twee heeft
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Ben je benieuwd naar de
oogdruppelbril en hoe hij werkt?
Bekijk het filmpje van ZorgSaam

Monique sluit af: “Elkaar, dat heb je nodig. En
digitalisering is een hulp, je gebruikt het bij de
zorg, zorgt voor verlichting, maar het kan het nooit
overnemen.”
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TEST WERKEN IN DE ZORG

Welke superkracht past bij jou?
Weet jij wat voor soort collega jij bent? Doe de Superkrachtentest en kom erachter waar je goed in bent!
Ik hou van...

altijd

meestal

soms

nooit

Ik ben...

...geen woorden maar daden.

...ordelijk en taakgericht.

...filosoferen en verrassende oplossingen.

...verstandig en bedachtzaam.

...het aansturen van een team.

...goed in het inzetten van talent en anderen.

...goede kwaliteit en veiligheid.

...behulpzaam en attent.

..nieuwe uitdagingen.

...makkelijk in contacten leggen.

...zaken goed doordenken.

...introvert.

...initiatief nemen.

...gedreven en wilskrachtig.

...gezelligheid & voel me verantwoordelijk
voor een goede sfeer.

...goed in details.

Tel de scores per kleur bij elkaar op!
In welke categorie had je de hoogste score?
Kies binnen die categorie de uitspraak die het beste
bij je past en bekijk de uitslag op de volgende bladzijde.
Puntentelling
altijd
meestal
soms 		
nooit 		

10 punten
7 punten
3 punten
0 punten

VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

Groen = Daadkracht

Blauw = Wijsheid

Paars = Wilskracht

Rood = Intuïtie

Inhoud

altijd

meestal

soms

nooit

Als er iets moet gebeuren, ga ik onmiddellijk aan de slag.

De Aanpakker

Ik zie geen problemen maar kansen.

De Netwerker

Ik werk graag alleen.

De Filosoof

In het team ben ik degene met overzicht.

De Analist

Ik ben een echte doorzetter.

De Doorzetter

Ik zet de lijnen uit en stimuleer de samenwerking in het team.

De Natuurlijke Leider

Ik kies het teambelang boven mijn individuele belang.

De Teamspeler

Mijn werk is altijd tiptop in orde.

De Kwaliteitsbewaker
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TEST WERKEN IN DE ZORG

De uitslag
Daadkracht
Jij bent een echte Aanpakker.
Je hebt je eigen werk uitstekend op orde
en bent een echte aanpakker. Als er
tijdens je werk iets moet gebeuren, ga je
onmiddellijk aan de slag. Je bent liever
concreet bezig dan aan het vergaderen.
Talent voor organiseren en een
praktische aanpak vormen jouw kracht.
	
Tip: In sommige situaties ga jij te
snel aan de slag. Neem ook de tijd
voor overleg en denken.

Jij bent een echte Netwerker.
Je bent enthousiast en altijd positief.
Je ziet geen problemen, jij ziet vooral
de kansen en nieuwe ideeën. Jouw
nieuwsgierigheid en communicatieve
vaardigheid, vormen samen jouw kracht.
	
Tip: Door jouw enthousiasme
volgen de ideeën elkaar in hoog
tempo op. Besteed je ook voldoende
aandacht aan de afronding?

VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

Wijsheid
Jij bent een echte Filosoof.
Je bedenkt graag verrassende oplossin
gen, die anderen niet bedenken. Je trekt
je terug om te filosoferen over ingewikkel
de zaken. Je bent intelligent en serieus.
Je visie en creativiteit zijn jouw kracht.
	
Tip: Met jouw geweldige ideeën wil je
de collega’s soms wel eens overvallen. Bespreek je gedachten ook tussentijds, of denk eens hardop na. Zo
neem je ze mee in jouw denkwereld.

Wilskracht

Intuïtie

Jij bent een echte Doorzetter.
Jij hebt precies voor ogen wat je wilt
bereiken en daar werk je gericht naar
toe. Je neemt gemakkelijk de leiding en
overtuigt anderen van jouw ideeën. Je
bent energiek en ambitieus. Doelgericht
is jouw kracht.

Jij bent een echte Kwaliteitsbewaker.
Je bent precies in je werk en voelt je erg
verantwoordelijk. Jij gaat voor kwaliteit
en verwacht dat ook van anderen. Jouw
zorgzaamheid en nauwkeurigheid vor
men jouw kracht.

	Tip: Jouw doelen zijn niet altijd gelijk
aan de doelen van je collega’s. Luister
eens goed naar hun ideeën, zonder
direct jouw mening te vertellen.

Jij bent een echte Analist.
Jij bent rustig en verstandig en kunt
goed een situatie analyseren. Hierdoor
houd je de grote lijnen in de gaten.
Je bent kritisch en vormt een eigen
mening. Jij bent degene in het team
met overzicht. Jouw helikopterview en
scherpe inzicht, zijn je kracht.

Jij bent de Natuurlijke Leider.
Jij zet de lijnen uit en stimuleert de
samenwerking in het team. Je vertrouwt
op je collega’s en bent goed in delegeren.
Natuurlijk leiderschap is jouw kracht.
	Tip: Je hebt soms moeite met
negatief ingestelde personen.
Probeer er eens achter te komen
waar zij echt voor gaan en waaraan
zij behoefte hebben.

	Tip: Wat jij als verstandig ziet,
ervaren je collega’s soms al afstandelijk. Richt je daarom ook eens op
het niet-rationele en laat eens iets
van je persoonlijkheid zien.

Inhoud

	
Tip: Details zijn belangrijk, maar
grote lijnen en samen verantwoordelijkheid dragen ook. Laat daarom
je zorgen eens los en focus op je
plezier in je werk.

Jij bent een echte Teamspeler.
Jij bent erg gericht op de mensen in
jouw omgeving. Je bent gevoelig voor
sfeer, positief ingesteld en gericht op
het wij-gevoel. Je houdt van gezelligheid
en stimuleert de samenhang in het team.
Jouw kracht zit in je sociale intelligentie.
	
Tip: Je eigen keuzes komen wel
eens in de knel. Kom gerust wat
vaker op voor je eigen mening en
werk aan je ambitie.
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INTERVIEW

“Ik vind het zonde dat er collega’s zijn, die verwachten
dat slimme zorgtechnologie ten koste gaat van hun
baan. Ik kan er alleen maar enthousiast van worden.
Zorgtechnologie maakt deel uit van de toekomst voor onze
sector en het werk wordt juist interessanter en leuker!”

Zorgtechnologie
maakt werken
in de zorg
interessanter

Zorgvernieuwers
Zorgtechnologie onder de aandacht
brengen bij zorgmedewerkers, dat is
wat de zorgvernieuwers Marylou van der
Klooster en Anne-Floor de Potter doen.
Zij helpen de ouderenzorgorganisaties
met het in gebruik nemen van de Wolk
heupairbag, de MOMO Bedsense en/
of de Smartglass. “Het daadwerkelijk
toepassen van slimme zorgtechnologie
vraagt om een goed doordachte aanpak.
Dat vergt niet alleen deskundigheid,
maar vooral ook betrokkenheid en
commitment van medewerkers”, legt
Marylou uit. “Dat maakt het ingewikkeld;
het is niet zomaar een kwestie van
kopen en gebruiken. Het vraagt om
cultuurverandering en een duidelijk visie.”
Met elkaar in gesprek
Binnen zorgorganisaties is dat nog
wel eens een uitdaging. Marylou:
“Veel medewerkers in de zorg willen
‘zorgen voor’ in plaats van ‘zorgen
dat’. Vanuit die zorghouding en
verantwoordelijkheidsgevoel is
het best ingrijpend om te moeten
vertrouwen op technologie. Wat
als het toch misgaat? Wiens
verantwoordelijkheid is dat dan?
En ook al ben je dan misschien

VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND
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niet verantwoordelijk, veel
zorgprofessionals voelen dat wél zo.
Het is daarom belangrijk om daarover
samen in gesprek te gaan. Waar
mogelijk begeleiden en adviseren wij
als zorgvernieuwers zorginstellingen
daarbij. Op deze manier raken
medewerkers langzaam vertrouwd met
deze nieuwe technologieën. We willen
vooral laten zien dat zorgtechnologie
het werk leuker en makkelijker maakt
voor een zorgmedewerker en de
kwaliteit van de zorg voor de cliënt
juist hoger wordt.”
Met zorg en liefde blijven werken
Marylou en haar collega Anne-Floor
zien zichzelf als verbinders van
beleid naar de praktijk. Hoe beter
de verbinding gelegd wordt tussen
probleem, behoefte en passende
zorgtechnologie, hoe groter de kans
dat technologische innovaties ook
daadwerkelijk meerwaarde bieden
voor cliënten en medewerkers. “Het is
belangrijk dat medewerkers zien dat
ze alles wat je met je handen en vooral
met zorg en liefde moet doen, ook
kunt blijven doen. De zorgtechnologie
werkt als aanvulling daarop.”
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WAT IS DAT NU?

Medewerker
En Technologie
Technologische en digitale hulpmiddelen zijn niet
meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ook
niet uit de sector zorg en welzijn. De stijgende
zorgvraag, vergrijzing, ontgroening en de krimpende
arbeidsmarkt vragen om een andere manier van
werken. (Zorg)technologie en digitalisering worden
hierbij gezien als één van de middelen ter oplossing.
Op dit moment wordt er geëxperimenteerd met (zorg)
technologie en digitalisering. Hoe zorg je er voor dat
deze veranderingen worden gewaarborgd? En tot
blijvende veranderingen van zorg-- en dienstverlening
leiden? Het project Medewerker En Technologie
(MET) biedt handvatten voor de implementatie en
inbedding van (zorg)technologie en digitalisering voor
zorgorganisaties.
Het gaat hierbij dus minder om de technologische innovaties, maar meer om de
manier waarop je er als team, medewerker, en organisatie mee omgaat.
Het project MET is een beproefde methodiek waarin de thema’s technologie en
digitalisering centraal staan. MET biedt een compleet traject aan dat uitgaat
van de vraag van de organisatie. In Zeeland is er al gestart en Viazorg biedt dit
met de onderwijspartners aan. Het traject bestaat uit vier onderdelen, namelijk
het tech@doptiespel, de zelftest digivaardigheden, het leerarrangement en
masterclasses & werk- leertrajecten.

Voor het Tech@doptiespel lees je
verder op pagina 11

VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

Zelftest digivaardigheden
De zelftest digivaardigheden is een test waarbij
je als medewerker inzicht krijgt in welke digitale
vaardigheden jij en je collega’s hebben die
nodig zijn om basale digitale werkzaamheden
te verrichten. Vervolgens wordt er op basis van
deze uitkomst een actieplan opgesteld voor de
organisatie om de digitale vaardigheden onder de
medewerkers te vergroten.

Masterclasses & Werk-leertrajecten
De masterclasses geven inzicht in het vraagstuk
binnen de organisatie, de behoefte om te
ontwikkelen op dat vraagstuk en het management
instrumentarium dat daarvoor beschikbaar is.
Op basis van deze inzichten kunnen organisaties
deelnemen aan een werk-leertraject waarbij
organisaties de kans krijgen om met het eigen
vraagstuk aan de slag te gaan.

Leerarrangement
Het leerarrangement is gericht op het coachen en
begeleiden van minder digivaardige collega’s en het
stimuleren van het gebruik van (zorg)technologie
binnen de organisatie. Dit doet het leerarrangement
door één of meerdere collega’s op te leiden tot
‘deskundige’ rondom (zorg)technologie, zodat in
de toekomst deze collega andere collega’s kan
begeleiden en ondersteunen bij het gebruik van
(zorg)technologie in de organisatie.

Organisaties die al deelnemen
Ter Weel, ZorgSaam, Adrz, Zorgstroom, SVRZ,
Zuidwester en Cleijenborg.

Inhoud
inhoud

Heb je interesse in deelname of wil je meer
weten over dit project?
Neem contact op met 	Anky de Bakker,
programmaleider
Netwerkzorg & Innovatie
info@viazorg.nl
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DIGICOACHES

My

'Wij zijn de
verbinder
tussen mens
en computer'
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Maak kennis met
digicoaches
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Al wel eens van digicoaches gehoord? Myra Groen en
Marielle van den Munckhof zijn werkzaam bij WVO Zorg
en besteden een aantal uur in de week aan hun rol als
digicoach. Myra doet dit voor een verpleeglocatie en
Marielle voor de Thuiszorg. Ze hebben allebei een cursus
gevolgd en geven aan dat ze het leuk vinden om bij te leren,
maar ook informatie te delen met collega’s. Het grote
voordeel aan hen is dat ze allebei ook op de werkvloer
staan, dus heel dicht bij hun collega’s en de cliënt.

VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND
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“In de praktijk zie ik nog wel veel
papieren daglijstjes”, vertelt
Marielle, “terwijl we juist zo aan het
digitaliseren zijn. Het is achterhaald
en ouderwets.” Myra vult aan: “Het
digitale systeem zou eigenlijk alle
actuele informatie moeten bevatten.
Als je iets wilt rapporteren, dan
moet dat direct kunnen en niet
eerst op papier geschreven worden.
Daarom hebben we een laptop
kar aangevraagd. Op die manier
kan elke collega bij de cliënt de
juiste gegevens inzien en invullen,
waardoor iedereen altijd op de
hoogte is. Dit project is wel net pas
opgestart, maar ik denk dat het veel
oplevert.” “In de afgelopen jaren
is er wel wat veranderd. Veel gaat
online, artsen doen alles online, de
communicatie is online, ook met
familieleden”, vult Marielle aan. “Ja,
het werkt wel prettig, al is het soms
ook belangrijk om juist persoonlijk
contact te hebben, zowel voor de
cliënt als collega’s. Het kost soms
meer tijd om alles online op te zoeken

ro
en

dan wanneer het verteld wordt”,
zegt Myra.“Wat echt positief is aan
digitaliseren, vertelt Myra, is dat ’s
nachts cliënten in de gaten worden
gehouden met camera’s die bepaalde
sensoren hebben. Bij beweging kan er
worden gekeken wat er aan de hand
is, hierdoor is het lopen van rondes
niet meer nodig.”
Medewerkers die net starten, worden
via Myra, Mariëlle en hun andere
digicoach-collega’s ingewerkt om
vooral online overweg te kunnen.
“Zo komen we erachter dat mensen
het soms verbloemen dat ze niet
zo digivaardig zijn en het aan hun
collega’s overlaten. We proberen
dat de ondervangen”, zegt Marielle.
“Iedereen kan met vragen bij ons
terecht, elke week opnieuw. We
helpen ze altijd”, vertelt Myra. Marielle
vult aan: “Wij zijn de verbinder tussen
mens en computer.” “Oh, en slechte
handschriften? Daar hebben we geen
last meer van als we alles digitaal
doen!”, zegt Myra lachend.
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INNOVATIEBUS

TECH@DOPTIESPEL

Tech@doptie spel

Innovatiebus

Zorg en technologie: we horen en lezen er veel
over. Termen als robotica, domotica en zorg op
afstand worden steeds meer gemeengoed in
de zorg. Maar wat betekent dit voor de zorg- en
welzijnsmedewerker zelf?

Onze innovatiebus al gespot? De bus met medewerkers
van onder andere Viazorg crosst heel Zeeland door.
Van de ene locatie naar de andere en naar verschillende
organisaties! Met als doel om medewerkers kennis te laten
maken met technologische innovaties en uit te leggen
wat dit voor meerwaarde biedt in de werkzaamheden.
Ervaar bijvoorbeeld de Momo Bedsense, of de Wolk, maar
daar blijft het niet bij. De technologische wereld, ook
in de zorg, is constant in beweging en de bus dus ook!
En uiteraard kun je ook in gesprek met het team over
allerlei onderwerpen zoals het Tech@adoptiespel.
Ga mee op reis en vertrek naar een nieuwe wereld!

Met deze vraag in het achterhoofd is het practoraat Tech@doptie een
onderzoek gestart. Met behulp van het Tech@doptie spel is het gesprek
aangegaan met ruim 250 zorg- en welzijnsmedewerkers over hun
(leer- en ontwikkel)wensen op het gebied van technologie in hun werk.
Hieruit kwamen zes thema’s naar voren die voor hen van belang zijn:

Kwaliteit van zorg

Tijd

Professionaliseren

Op basis van de gesprekken met de 250 zorgen welzijnsmedewerkers en bovenstaande
thema’s heeft het practoraat Tech@doptie een
drietal rollen omschreven: Teamlid, Voorloper
technologie en Organisatie. In de rollen staat
omschreven wat zij idealiter kennen, kunnen en
willen om succesvol met technologie in zorg en
welzijn te werken.

Goed nieuws!
Er komt een
innovatiebus
binnen Zeeland!

We hebben de uitkomsten
van het onderzoek samengevat
in een visueel document
lees het onderzoek

VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

Het Tech@doptiespel wordt nu gebruikt om met
teams in gesprek te gaan over de wijze waarop zij
met innovaties omgaan, en afspraken te maken
over wat er anders kan. Hoe kunnen zij (nog)
makkelijker innovaties implementeren?
Het spel helpt hierbij.

Inhoud

Ondersteuning

Contextnuance

Angst

Het Tech@doptiespel zal ook in Zeeland ingezet
gaan worden, in combinatie met een bezoek
aan de innovatiebus, en als onderdeel van de
leergang Medewerker En Technologie.

Korte introductie Tech@doptie spel
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WIST JE DAT

Technologie
in het onderwijs
Als technologie belangrijk is in de zorg, dan zal
het ook binnen het zorgonderwijs aan bod komen.
Binnen de verschillende MBO en HBO opleidingen in
Zeeland is er op de volgende manieren aandacht voor
technologische ontwikkelingen.

In een
experience room
living lab
skills lab

Als project

Als
verdiepende
minor
Het maakt
onderdeel uit
van de reguliere
opleidingen

Wist je dat HZ, Scalda
en Hoornbeeck College
zorgtechnologie aanbieden?

Een mooi voorbeeld is een project binnen de HZ University of Applied Sciences. Studenten
van meerdere opleidingen komen samen om te werken aan een innovatief instrument. De
verpleegkunde studenten die hieraan deelnemen, komen met een probleem uit de praktijk.
Hier gaan ze samen een oplossing voor bedenken. Zij presenteren hun idee en later hun
prototype aan een klankbordgroep van mensen uit de zorgorganisaties en vertegenwoordigers
van cliënten en patiënten. Zij krijgen van hen praktische feedback. Bijvoorbeeld iemand die
niet meer kan bukken om zijn schoenen aan te doen, werd geholpen met een hulpmiddel.

VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

Binnen verschillende scholen en ook zorgorganisaties zijn
ruimtes aanwezig waar een aantal technologische innovaties
uitgeprobeerd kan worden. Iedereen kent het skills lab voor
voorbehouden handelingen en reanimatie. Tragel heeft een
experience room met domotica. Medewerkers kunnen daar
uittesten hoe het werkt. Scalda en ZorgSaam zijn betrokken bij
het Huis van de Toekomst.

Inhoud
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TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

Isolement
Doorbreken
CRDL is ontwikkeld als hulpmiddel om sociaal
isolement te doorbreken en verbinding tot
stand te brengen. CRDL creëert een vorm van
gelijkwaardigheid waarbij iedere deelnemer de
kans krijgt om op zijn eigen manier te genieten
van de nabijheid en energie van de ander, los
van cognitief vermogen.

Ook binnen Zeeland
wordt de CRDL
gebruikt, onder andere
bij Zorggroep
Ter Weel

Het CRDL moment
Het CRDL-moment begint zodra
twee mensen ieder een hand op
de geleidende sensoren leggen en
elkaar daarna aanraken.
CRDL herkent variaties in aanrak
ing en vertaalt deze naar verschil
lende klanken. CRDL kan verschil
lende bedoelingen en betekenissen
overbrengen. Grappig, diep,
ontspannen of intiem… de intentie
waarmee deelnemers elkaar aan
raken creëert de ervaring van het
moment. CRDL kan 1-op-1 of in een
grotere groep worden gebruikt.

CRDL biedt
ruimte voor
een open,
kwetsbare
ontmoeting,
van mens
tot mens..
VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND

Woorden voorbij.

CRDL instrument voor contact

Inhoud

De Impact
CRDL maakt momenten van
aanwezigheid mogelijk, waarop
we verder kunnen kijken dan een
handicap en moeiteloos contact
kunnen maken met een andere
persoon. CRDL draagt bij aan
levenskwaliteit door ruimte te
bieden aan een ontmoeting waarin
eenieder zich gezien, gekoesterd
en omarmd mag voelen.
CRDL wordt gebruikt bij mensen
met verstandelijke beperking, de
mentie, alle situaties waarin com
municatie met woorden moeilijk is.
De 15 geluidsthema’s of klankver
halen van CRDL zijn zorgvuldig
samengesteld om betekenisvolle
herinneringen en emoties op te
roepen. De belevingswerelden in
geluid zorgen ervoor dat gebruikers
volledig kunnen opgaan in het mo
ment. Het is ook mogelijk om eigen
geluiden aan CRDL toe te voegen.

Bekijk het filmpje
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INTERVIEW

Demi de Wever
ZorgSaam

“Wat kan anders, wat kan beter en wat kan effectiever”, zegt Demi de Wever (22)
die werkzaam is bij ZorgSaam als Verpleegkundige in de ouderenzorg. Ze volgt
de opleiding HBO-V Verpleegkundige aan HZ University of Applied Sciences.
Ze neemt je mee in haar wereld van (technologische), digivaardigheden en de
toekomst binnen haar eigen werkzaamheden.
De zorg betekent voor haar vooral het begeleiden of
ondersteunen van cliënten die dit zelfstandig niet meer
kunnen. “Ik vind het belangrijk om het op een bepaalde
manier te doen, waardoor het voor de cliënt het prettigst
is. Uiteraard wel binnen de richtlijnen. Bij het woord
digivaardigheid denk ik aan het papierwerk wat wegvalt. We
gaan verder op andere methodieken, zoals computers en
telefoons”, vertelt Demi.
De afgelopen jaren is er veel veranderd. Zo zijn er steeds
meer technologische innovaties. Denk aan camera’s in
plaats van deuralarmen, maar ook medicatie apps in plaats
van papierwerk. Toch is er nog best veel papierwerk. Denk
bijvoorbeeld aan bepaalde medicatie die nog afgetekend
moet worden. Dat kan in de toekomst effectiever, vindt
Demi. Het levert wel tijdswinst op, maar tegelijkertijd is

'We kunnen niet meer
zonder, we kunnen
niet terug naar alleen
papierwerk'

VOOR WELZIJN & ZORG IN ZEELAND
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persoonlijk contact belangrijk. Afspraken met artsen wil
ze het liefst fysiek houden, dus dat artsen altijd langsgaan,
met name voor de cliënt. Demi vertelt dat er weerstand bij
haar collega’s heerst als het gaat om digitalisering en dat er
meer begeleiding nodig is hierin. “Ik werk vanuit de behoefte
van de cliënt. Zo zet ik de Medido (een medicatie apparaatje
waarbij medicijnen op een bepaald tijdstip vanzelf eruit
komen rollen en piept net zo lang tot de cliënt zijn medicijnen
heeft ingenomen) in voor cliënten die dit zelfstandig kunnen
innemen. Ik denk mee in hun mogelijkheden, maar altijd in
overleg, ook met het team.”

In de toekomst is het nodig om veel uit te leggen middels
instructies en trainingen. Op deze manier verwacht Demi
minder weerstand. Er is een overzicht nodig van de digitale
mogelijkheden die er zijn. Haar collega’s wil ze meegeven dat
het niet altijd meer werk hoeft te zijn en dat veranderingen
ook goed zijn.
De zorg in de toekomst? Mét digitalisering. “We kunnen niet
meer zonder, we kunnen niet terug naar alleen papierwerk,
we kunnen niet zonder een belsysteem. Cliënten moeten
alarm kunnen slaan en verdienen de aandacht die ze nodig
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TEAM IN GESPREK

De toekomst over 50 jaar,
hoe ziet die eruit?
Anky de Bakker programmaleider, Jelmer Holm project
leider en Marylou van der Klooster zorgvernieuwer werken
samen bij Viazorg vanuit het programma Netwerkzorg &
Innovatie. Ze delen hun ervaringen over digitalisering en hoe
zij de wereld over 50 jaar voor zich zien op dat gebied.
Waar komt de behoefte om jullie
verhaal te vertellen vandaan?
Marylou begint: “Mensen worden niet geprik
keld om anders te denken. Ze denken dat het
goed is zoals het is. Is er wel een probleem?
Als dat er niet is, ga je ook geen oplossing
zoeken. Wij zien wél een digitale maatschappij
diet zich heel hard ontwikkelt en daarin wordt
je gedwongen digivaardig te zijn.” Anky vult
aan: “Digitalisering vraagt iets anders van je
werk. Het verschuift naar meer apps, online
vergaderen, etc. De mate van digitalisering
is anders, zeker in de toekomst.” Jelmer
is het eens en vindt het logisch dat er een
verschuiving plaatsvindt.
Wat is er in jullie werk dan zo belangrijk?
“Preventie”, vertelt Anky. “Daar zetten we
op in. Niemand wil afhankelijk zijn. Door
innovaties, ook technologische, kunnen
er veel meer middelen worden aangereikt.
Misschien komt er ooit wel een wasrobot (een
robot die jou doucht), maar mensen moeten
er wel altijd voor kunnen kiezen. En daarbij,
je hebt mensen nodig, maar het gaat wel wat
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anders vragen. Daar ben ik van overtuigd.”
Marylou en Jelmer zijn het eens, waarbij
Marylou aanvult: “zorgmedewerkers zijn er op
het juiste moment op de juiste plek, maar met
aanvullende hulpmiddelen.”

'Mensen vragen
niet om zorg, ze
hebben het nodig'
Wat betekent dit voor (toekomstige)
zorgmedewerkers?
Anky: “Mensen vragen niet om zorg, ze hebben
het nodig. En dat blijft de essentie van het vak
van zorgpersoneel. Het belangrijkste is dat
we blijven verbinden en onderling blijven af
stemmen op degene die de zorg nodig heeft.
Door technologische innovaties kunnen we
jonge mensen aantrekken en het beroep meer
sexy maken. De inzet van digicoaches op de
werkvloer draagt daaraan bij. Je ziet meer
inzet van verpleegkundige niveau 6.”

Welke rol heeft Viazorg en wat
betekent dit voor jullie?
Jelmer vertelt: “In de samenleving is het
fijn dat je een onafhankelijke organisatie
hebt voor zorgorganisaties, overheden en
andere belanghebbenden. Hierdoor is het
voor organisaties makkelijker om deel te
nemen, ook aan technologische innovaties.”
Anky vult aan: “Wij zijn de verbinder die zorgt
dat projecten goed lopen. We ondersteunen
organisaties, zodat zij het kunnen uitrollen.”
Marylou: “Geleidelijk veranderen we vanuit de
behoefte en niet meer vanuit het middel.”
Anky: “Ook daar is samenwerking de sleutel,
omdat alle lagen worden betrokken hierin.
Denk aan bestuurders, medewerkers, ict’ers.”
Kunnen we nog zonder digitalisering?
Jelmer: “In de maatschappij? Nee, dan moet
er echt iets ergs gebeuren. De kwaliteit van de
zorg is enorm verbeterd sinds dit mogelijk is.
Je kunt altijd kiezen om bewust geen gebruik
te maken van digitale middelen.” “Maar, er is
al zoveel, en helemaal ingeburgerd, denk aan
een elektrische tandenborstel”, vult Anky aan.

Inhoud

En de toekomst over 50 jaar,
hoe ziet die eruit?
Jelmer: “We hebben dan allemaal chips,
die compleet futuriteitssystemen uitlezen.
Hierdoor kunnen we constant de juiste
keuzes maken op het gebied van voeding,
beweging, maar ook op tijd stoornissen
herkennen. Hierdoor hebben we vrij snel
oplossingen, of juist niet, maar we gaan
van het positieve uit.” Anky denkt dat juist
mensen het wel of niet willen. “Stel iemand
heeft een te hoge bloeddruk en doordat hij/
zij dit weet, mag diegene geen drop meer
eten. Voorheen was hij/zij gelukkiger dan
nu, omdat er iets verandert, terwijl degene
het toen niet wist.” “Ja”, zegt Jelmer, “maar
een baby die over 50 jaar wordt geboren en
niet beter weet, dat is toch heel anders. We
kunnen heel lang over chips door praten,
we moeten ook zeker niet de ethische
kant vergeten.” Marylou zegt: “Dat is zo,
maar het sociale leven in tact houden, is
het belangrijkst. Digitalisering maakt de
maatschappij wel wat onpersoonlijk. Vroeger
zat je in de trein nog met elkaar te praten
en tegenwoordig heeft iedereen oortjes in
en kijkt op zijn scherm.” “En daarom moet je
blijven nadenken over wat je doet en welke
keuzes je hebt als mens”, zegt Anky. “Kies
je bijvoorbeeld voor een robothond of toch
een echte hond. Of ga je voor een wasrobot
of toch een mens.” “En daarom moeten we
kritisch blijven nadenken over het leven en de
systeemwereld”, zegt Marylou.
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HET DAGBOEK VAN

een zorgprofessional van de toekomst!
Zondag 17 mei

Zaterdag 23 mei

Vrijdag 5 juni

Vanmorgen dienst. Onze blikken Henkie heeft een beter
bewegingsmechanisme gekregen. Hij loopt nu achter je aan,
zodat je de rapportage in kunt spreken terwijl je andere taken
in huis aan het doen bent. Dat scheelt veel tijd, maar levert ook
dilemma’s op. Iedereen kan je horen terwijl je rapporteert, ook
de andere cliënten. We hebben gevraagd of er niet een andere
manier is waárop je die geluidsgolven kan richten, of dat je
in een microfoontje praat dat verbonden is met de robot. De
leverancier gaat ermee aan de slag. Ik heb vanmorgen de was
gedaan tijdens het rapporteren. Het washok ligt aan de zijkant
van de woning, dus dat hoort niemand.

Mooi gesprek gehad met een van de jongeren over het nut
van begeleiders boven robots. Hij vroeg zich af wat mijn
toegevoegde waarde nog was als er steeds meer robots
kwamen in de zorg die mijn taken overnemen. Ik legde
zijn vraag terug (cursusje gesprekstechnieken om de
zelfredzaamheid te bevorderen gehad). Daar dacht hij heel
goed over na. “Ik denk dat jij als je een fout maakt, het zelf kunt
herstellen”, zei hij toen, ”en een robot heeft daar altijd iemand
anders voor nodig. ”Jij hebt natuurlijk ook blinde vlekken”,
vulde Jurre aan #daarbenikevennietopingegaan. ”Maar jij
kunt zelf dingen goedmaken, en je excuses aanbieden. Dat zie
ik een robot nog niet doen.” Sjon mengde zich in het gesprek.
“Die robots zien er allemaal supernep uit. Daar ga ik echt niet
tegen lullen hoor.” Karima ging daar tegen in: ”Of ze lijken
juist levensecht waardoor je je genaaid voelt.” Ik dacht even
na. “Wat zou dan een goed uiterlijk zijn van de ideale robot?”
Meteen toen ik mijn zin had uitgesproken wist ik al wat er
komen ging. Dom.dom.dom. Sjon grijnsde: “een lekker wijf
met blond haar en dikke tieten.” Ik lachte, inkoppertje. Jij weet
elk goed gesprek te laten eindigen met je eigen fantasie. We
houden het voorlopig toch maar bij onze 'Henkie' en ik pakte
mijn koffiekopje om het naar de keuken te brengen. “Jij blijft
toch ook?” riep Jurre me na. “Want jij kunt zuipen als een vent.
Zo’n robot als Henkie overleeft niet eens één biertje.”
#ikzieditmaaralseencompliment

Ze hebben eindelijk iets bedacht voor het makkelijker
aantrekken van steunkousen! Ik kreeg altijd zo’n pijn in mijn
rug bij zo’n steunkousendienst. Alle bedachte apparaten
waren gericht op het aantrekken van de steunkousen, maar nu
hebben ze in het landelijk preventieprogramma iets bedacht
dat gericht is op de benen zelf. Ze hebben een of andere chip
ontwikkeld die je in kunt brengen die het vocht reguleert
in het vaatsysteem en de druk van binnenuit verlicht! Dat
zijn nog eens innovaties waar ik blij van word. Jammer
voor de steunkousontwikkelaars, maar wel een “fashion
improvement.” Weg met die lilluke dingen waar ik het ook
nog eens van in mijn rug krijg! We kregen als EC-ers uitleg
van de arts die het introduceerde. Die was er ook helemaal
gelukkig mee en vertelde erover alsof hij het zelf bedacht
had. Mijn collega’s gingen echter vol in discussie of het doel
de middelen heiligde. Was een chip niet te rigoureus? Waren
die steunkousen niet vooral voor ons lastig? Ik raakte vet
geïrriteerd. “Heb je die steunkousen wel eens aangehad dan?”
zei ik. “Die zitten echt niet als warme wollen sokken hoor.”
“En ze zien er ook niet uit” viel iemand me bij. De baas vatte
het even samen in de zin: ”Ook als je ouder wordt, wil je nog
aantrekkelijk gevonden worden door andere mannen.”
We vielen allemaal stil waarna de arts kuchte en zei ”Stond er
nog een onderwerp op de agenda?”

Nieuwsgiering naar alle andere dagen?
	Bestel het #eHeld Dagboek
van een professional van
de toekomst

Bronvermelding: Suzanne Verheijden (1e druk 2021)
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