Kick-off
Innovatie-impuls

Kiezen voor zorgtechnologie die
aansluit bij wat de cliënt wil
Welke zorgtechnologie heeft daadwerkelijk meerwaarde voor de cliënten in organisaties voor
gehandicaptenzorg? Wat werkt wel en wat werkt niet? En áls het werkt, hoe zorgen we er dan voor dat het
normaal wordt om technologie te gebruiken in de dagelijkse zorg en ondersteuning? Welk effect heeft dat op
de manier waarop we de zorg organiseren? Met die vragen worstelen veel instellingen. De Innovatie-impuls,
één van de projecten binnen het VWS-programma Volwaardig leven, biedt deelnemers en belangstellenden
handvatten. De kick-off op 27 september 2019 bij het ministerie van VWS, bood de deelnemers alle ruimte voor
kennismaking en uitwisseling van eerste ervaringen.
Minister van VWS, Hugo de Jonge, heeft een aantal programma’s om de zorg optimaal te laten
aansluiten op de behoefte van de cliënt, ‘en daarbij kan de gehandicaptenzorg niet ontbreken’,
zei Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij het ministerie van VWS, tijdens de kick-off van de
Innovatie-impuls. ‘In de gehandicaptenzorg wordt al steeds meer vanuit de cliëntbehoefte gewerkt
en het programma Volwaardig leven geeft daar nog een extra impuls aan. We werken daarvoor met
ambassadeurs, we zoeken passende zorgoplossingen voor ingewikkelde vragen en we ontzorgen de
naasten. Een rijk gevuld en mooi programma.’
Waarom is de Innovatie-impuls een van de onderdelen in dit programma? ‘Omdat zorgtechnologie niet
meer weg te denken is uit de gehandicaptenzorg’, vertelde Van Uum. ‘Maar er ligt wel de uitdaging om
vanuit de cliënt te denken. Zelf heb ik jarenlang achter de rolstoel gelopen van mijn dochter, die cerebrale
parese heeft. Nu ze een elektrische rolstoel heeft, praat ze niet meer in het luchtledige, maar voeren we
een gesprek terwijl ik gewoon naast haar wandel.’
Van Uum gaf aan blij te zijn met het grote aantal aanwezigen bij de kick-off. ‘Dat tekent uw
betrokkenheid’, zei hij. ‘Maak er uw eigen feestje van. Deel uw kennis, ook de briljante mislukkingen, dan
gaat het bruisen.’

Samen met Vilans en Academy Het Dorp
Voor de uitvoering van de Innovatie-impuls heeft VWS twee waardevolle partners
gevonden in Vilans en Academy Het Dorp. Vilans-adviseur en projectleider
Annemarie Koopman schetste hoe de Innovatie-impuls dienend wil zijn aan het
proces in de organisaties om tot optimale inzet van zorgtechnologie te komen en hoe
het de kennis wil delen die met de Innovatie-impuls beschikbaar komt. ‘We hebben
al voor deze kick-off bijeenkomsten gehouden bijvoorbeeld met zorgverleners en
ervaringsdeskundigen om de thema’s van de Innovatie-impuls vast te stellen. En
informatiebijeenkomsten met geïnteresseerde deelnemers en specialisten’, vertelde
ze. ‘Nu begint het écht te lopen en van onze kant zijn daar onderzoekers en leden van
het communicatieteam heel actief bij betrokken.’ Brigitte Boon, hoofd onderzoek van
Academy Het Dorp, licht toe dat de implementatie van technologische oplossingen
binnen de innovatie impuls ook gepaard gaat met onderzoek. ‘Enerzijds kijken we
daarbij of de implementatie succesvol verloopt en welke factoren daarop van invloed
zijn, anderzijds onderzoeken we de toegevoegde waarde van de technologie voor de
cliënten, zorgprofessionals en naasten.’
Jorrit Ebben, medeoprichter en directeur van Academy Het Dorp, vertelde dat in de
laatste week voor de kick-off het aantal inschrijvingen nog sterk was gegroeid. ‘Heel
goed’, zei hij, want wij kunnen waardevolle ondersteuning bieden aan de organisaties
die werk willen maken van de inzet van zorgtechnologie, maar we hebben de wijsheid
niet in pacht. We willen het programma echt sámen verder ontwikkelen.’
Brigitte Verhage, projectleider en bij VWS samen met Tessa Blankestijn
verantwoordelijk voor de Innovatie-impuls, benadrukte het belang van het
programma door te onderstrepen dat het dit keer niet gaat om het ontwikkelen
van nieuwe ideeën. ‘Er is al veel zorgtechnologie beschikbaar. Het gaat nu juist om
succesvolle implementatie’, zei ze, ‘en om leren van waarom dit soms niet lukt. Als
ministerie willen we sámen met de deelnemers leren. We kijken bovendien goed mee
omdat we willen weten of de zorgtechnologie die wordt ingezet echt meerwaarde
heeft voor de cliënt.’

Niet direct in oplossingen denken
Samen aan de slag gaan als zorgaanbieders om tot optimale inzet van zorgtechnologie te komen,
begint met elkaar leren kennen. De gelegenheid hiertoe grepen de aanwezigen met beide handen aan
in werksessies die het tweede programmaonderdeel van de kick-off vormden. In de creatieve manier
waarop de sessieleiders dit aanpakten bestond ruimte voor humor, maar de serieuze doelstelling van de
middag werd geen moment uit het oog verloren. Na de kennismaking-in-spelvorm ging alle aandacht
naar de vraag hoe je bij het nadenken over de inzet van zorgtechnologie de vraag van de cliënt naar
boven krijgt. Hiervoor gingen de aanwezigen aan de slag met de empathy map, een hulpmiddel dat
mensen in staat stelt om zich in het gevoel en de belevingswereld van de cliënt te verplaatsen. Dit
voorkomt dat iemand in de valkuil trapt van denken te weten wat zijn doelgroep wil. De kern van de
empathy map is dat die de behoefte, gevoelens, wensen en pijn van mensen in kaart brengt, waardoor
niet meteen in oplossingen wordt gedacht.
Gijs van de Brink, een van de aanwezigen, wist al heel goed te vertellen wat zijn grootste wens op
het gebied van zorgtechnologie is. Hij is door een hersenbloeding rolstoelafhankelijk. ‘Wat ik wil is al
ontwikkeld maar is nog niet breed beschikbaar: een sta op-rolstoel’, zei hij. ‘Dan ben ik in het café niet
die gehandicapte maar iemand die tussen zijn vrienden aan de toog staat.’ Gewoon one of the boys zijn
dus. Hoe mooi verwoord.

Programma Volwaardig leven
Het is essentieel dat de gehandicaptenzorg en de
zorg voor mensen met een complexe zorgvraag
goed voorbereid zijn op de toekomst. Om
zeker te weten dat dit zo is, moet die zorg beter
aansluiten op hun eigen wensen en behoeften. Het
programma Volwaardig leven bewerkstelligt dat de
zorg optimaal aansluit bij de veranderende vraag,
persoonsgericht is en flexibel kan meebewegen.
Een van de zeven projecten binnen Volwaardig
leven is de Innovatie-impuls. Doel hiervan is het
gebruik van zorgtechnologie stimuleren, zodat
technologie een vanzelfsprekend onderdeel wordt
van de zorg en begeleiding.

www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven

