Kwartiermakersfase Innovatie-impuls
Hoe bepaal je welke zorgtechnologie iets toevoegt voor mensen met een beperking? En hoe zorg je
ervoor dat je mensen meekrijgt én dat de technologie ook daadwerkelijk gebruikt wordt? Met de
Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven helpt het ministerie van VWS, samen met
Vilans en Academy Het Dorp, organisaties voor gehandicaptenzorg bij het vinden van antwoorden op
dergelijke vragen.

We delen de belangrijkste bevindingen vanuit de eerste fase van de Innovatie-impuls:
de kwartiermakersfase. We starten met een infographic. Deze geeft inzicht in de kerngegevens van
de thema's en organisaties voor gehandicaptenzorg in de periode augustus 2019 t/m augustus 2020.

Locaties deelnemende
zorgorganisaties

39 organisaties voor gehandicaptenzorg
hebben zich in een zorginhoudelijke
vraagstuk verdiept. Met als doel: inzicht
krijgen in welke technologie een
mogelijke oplossing biedt voor het
zorginhoudelijk vraagstuk. Zij zijn in hun
eigen organisatie én in gezamenlijke
werkplaatsen aan de slag gegaan met
zorginhoudelijke thema’s. Daarnaast
brachten zij de context van de
organisatie in kaart.
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Waarom doen organisaties voor gehandicaptenzorg
mee aan de Innovatie-impuls?

Technologie en implementatie

Organisatie

Organisaties willen graag een keuze maken voor

Organisaties doen mee omdat het binnen de

een technologische oplossing, reeds gekozen

doelstelling en ambitie van de organisatie

technologie implementeren, of bestaande

past, willen hogere acceptatie en inzet van

technologie opschalen en borgen.

technologie bereiken en/of willen doelgroepen
bepalen voor gebruik van technologie.

Kennis

Inhoud

Organisaties willen bestaande kennis ophalen/

Organisaties zijn op zoek naar een oplossing

brengen, nieuw opgedane kennis delen,

voor een specifiek thema.

samenwerken om kennis te vergaren, willen
graag meedoen aan onderzoek, willen uitzoeken
welke toegevoegde waarde technologie heeft.
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door de deelnemende organisaties
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Voorbeelden
zorginhoudelijke vraagstukken
Zelfredzaamheid en
zelfstandig burgerschap

Lekker slapen

Hoe kunnen cliënten met behulp van technologie

Door middel van monitoring van de slaap wordt

op ieder gewenst moment een (praktische) vraag

meer inzicht verkegen op het slaapritme van de

stellen aan de begeleiders en inzicht hebben in de

cliënt.

Het verbeteren van de slaap van EMB cliënten.

voortgang van de vraag en wie, waarin, wat doet?

Sociale contacten

Begrepen worden
Hoe kunnen cliënten meer zelfstandig (zonder

Hoe kan de cliënt sociale contacten aangaan

begeleider) omgaan met spanning en stress,

en onderhouden met leeftijdsgenoten in de

zowel in het signaleren als bij het verhelpen

thuisomgeving?

daarvan?

www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven/innovatie-impuls

