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WAAROM

HIER FILMPJE VAN ANNE
OP TRANZO LUSTRUM



OVER AHD



OVER DE LEERSTOEL
DATA EN TECHNOLOGIE VOOR PERSOONSGERICHTE EN DUURZAME GEHANDICAPTENZORG

1. Effectonderzoek
Onderzoek naar de toegevoegde waarde en (kosten)effectiviteit van technologische 

oplossingen voor cliënten en zorgprofessionals;

2. Implementatieonderzoek
Zicht op factoren die (brede) implementatie van technologie in de dagelijkse praktijk 

van de gehandicaptenzorg bevorderen of belemmeren;

3. Inzet van data
Onderzoek naar de toegevoegde waarde van het gebruik van data en datagedreven

oplossingen gericht op het optimaliseren van de zorg en kwaliteit van leven.



WIE
niet aangeboren 

hersenletsel
licht verstandelijke 

beperking of autisme
lichamelijke 
beperking

ernstige 
verstandelijke of 

meervoudige 
beperking

140.000 p.  j r
40.000 bl i jvende 
beperkingen
Tot 650.000 in NL

1.400.000 in NL
15.940 in WLZ 
zorg

2,2 mil j
zwakbegaafd ( IQ  
70-85),  waarvan 
1,4 mil j vraag om 
ondersteuning
74.000 LVB (IQ 
50-70)

10.000 EMB in NL
9.000 in zorg

68.000 EVB (IQ<50)

https://www.vgn.nl/feiten-en-cijfers-de-gehandicaptenzorg



ONDERZOEK

E RVARINGS -
D E SKUND IGHEID

O P ERATIONS

TEAM ACADEMY HET DORP

STRATEGIE EN 
ADVIES



INNOVATIE-IMPULS





MINI HTA



DOMOTICA EN ZORGOPROEPEN

691
minder oproepen in de 

maand feb. 2021

5
min. zorg per oproep

57,5
uur minder zorg 

per maand



INNOVATIE-IMPULS



VASTGOED & ZORGTECHNOLOGIE

Terrein niveau
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Bestuur



VASTGOED & ZORGTECHNOLOGIE 

Terrein niveau

Gebouw niveau

Cliënt
niveau

Zorgmedewerkers
Cliënten

Zorgmanagement
zorgmedewerkers
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Infrastructuur netwerk: 4G, 5G, 
WiFi, evt. PLTE

Glasvezel/ redundantie (ring/ ster)

Plaats patchkast & temperatuur

Plaats MER/ SER <> bekabeling

Effect keuzes op blauwdruk, TO

Eigen internet cliënt <> eigen 
huisnummers

Camera (inbraak) beveiliging <> 
persoonsalarmering

Brandbeveiliging; primaire/ 
secundaire meldingen (koppeling 
domotica)
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Connectiviteit, gebouw dekkende 
infrastructuur

Zorgoproepsysteem & alarmering 
gebouwdekkend

Sluitplan gebouw deuren/ ramen 

Internet bezoekers + bewoners

Intranet en telefonie medewerkers

Intercoms in appartement/ kamer 
cliënt of alleen hoofd ingangen

Bediening liften/entreedeuren

Natte ruimtes (keuken, sanitair), 
relatie huisbediening en 
zorgoproep

Individueel en gemeenschappelijk 
gebruik ruimtes (relatie sluiplan)
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Zorgoproep & alarmering op maat

Huisbediening op maat: Verlichting, 
gordijnen, zonwering, ramen, 
deuren, temperatuur, televisie

Toegangsverlening op maat

(video) intercom in appartement/ 
kamer

PC en telefoon bediening

Televisie en telefonie aansluiting

Persoonlijk internet

‘Losse’ zorgtechnologie: bijv. 
Planborden, medicijndispenser etc.



Ontwikkeling van een Smart Home op maat



en Midden-Brabant

160 locaties in 

Gelderland…

3500 cliënten/bewoners
2500 medewerkers

Intramuraal
Extramuraal 

OVER SIZA





HET DORP ONTWIKKELT ZICH AL 60 JAAR





PASWONINGEN
Paswoningen: eerste bèta-versie van de nieuwe woningen 
INNOVATIE SAMEN MET CLIENTEN EN MEDEWERKERS



STAPPEN BIJ DE REALISATIE



ONTWIKKELING PERSONA’S

• Weten wie de doelgroep is

• Opstellen persona’s

• Samen met zorgpersoneel

• Creëren gemeenschappelijk
vertrekpunt



DE DAG VAN DE BEWONER EN MEDEWERKER

Dag van de bewoner/cliënt
•07:00-07:00

•Eisen aan het gebouw

•Eisen aan gebouwgebonden technologie

•Eisen aan persoonsgebonden technologie

Dag van de medewerker
•07:00-07:00

•Eisen aan het gebouw

•Eisen aan gebouwgebonden technologie

•Eisen aan persoonsgebonden technologie



WAT KAN EN WIL DE TOEKOMSTIGE BEWONER?

• Desktop walkthroughs: samen met cliënten spelen we met lego 

hun dagelijks leven na

• Huidige situatie, huidige woning

• Gewenste situatie, nieuwe woning

• Wat willen zij zelf kunnen doen in hun nieuwe woning, 

geholpen door technologie? 

• Samen met zorgverleners, designers, ontwikkelaars, IT- en 

vastgoedmedewerkers

• Geef prioriteiten aan!



MET LEVERANCIER ÉN EINDGEBRUIKER NAAR EEN WERKBARE OPLOSSING

Persona Wat Waarom?

Bewoner Heb ik de mogelijkheid om 
mijn woning te bedienen 
vanuit mijn rolstoel via 
aangepaste bediening?

Zodat ik geen zorgmedewerker 
op hoef te roepen om iets voor 
mij te bedienen

Beoogde oplossing

Standaard oplossing is de Domare app in combinatie met de DIMO, gemonteerd op der rolstoel. 
App wordt geïnstalleerd op een Siza gehost toestel. Een bewoner heeft één toestel dat eventueel 
met hulp van medewerker wordt verplaatst tussen rolstoel en bed of statief. Domare is gekoppeld 
aan de KNX sturing. Vervangt huidige bedieningen (GEWA, HMC scanner etc). Werking blijft 
vergelijkbaar evenals de alternatieve bedienmethode (knoppen, blaaszuigbediening etc.)



PRIORITEITEN BEHOEFTEN

• Zelfstandig toegang

• Volledige bediening van de woning;

• Zorg- en alarmoproepen voor cliënten met 

ademhalingsondersteuning;

• Zorg- en alarmoproepen voor cliënten zonder 

ademhalingsondersteuning. 

• Usecases 260 specifieke behoeften van cliënten die met 

technologie moesten worden opgelost.

BEHOEFTEN: ZO MIN MOGELIJK ONNODIGE 
AFHANKELIJKHEID VAN ZORGVERLENERS



SAMENWERKING MET TECHNOLOGIE PARTNERS



SAMENWERKING MET TECHNOLOGIE PARTNERS

• Expertise

• Samenwerkingsbereidheid, onderkenning 

het niet als bedrijf alleen aan te kunnen

• Pre-concurrentiële samenwerking 

• Prijs

• Eerst investeren dan pas contracteren

• Eigenaarschap data bij de cliënten

• Lange selectieprocedure



IT ARCHITECTUUR



TECHNISCHE TESTS MOCK-UP

• Werkt het zoals de eindgebruikers dat 

vragen en kan het (zorg)proces 

verantwoord plaatsvinden?

• Zijn deelsystemen op de juiste manier te 

koppelen?

• Werkt de techniek functioneel gezien 

zoals vereist en lopen datastromen 

goed?

• Werken de partners goed samen om 

één gedeeld resultaat te behalen? 

• Welke risico's en aandachtspunten zijn 

er voor de daadwerkelijke realisatie?

INTEGRATIETESTS:

Functionele procesflow van Kritische Alarmering



REALISATIE EN STRESS-TEST

Installatie technologie in de woningen testen of…

• … de technologie juist werkt voor de 260 usecases;

• … de koppeling van alle systemen lukt;

• … de alarmeringsignalen op de juiste plek aanwezig zijn.

En dit per appartement per cliënt: technologie op maat

Tot slot nog de Stress-test!

=> Het resultaat is dat de mensen de nieuwe woningen kunnen 

betrekken.



DATA EN ONDERZOEK



GEBRUIK VAN DATA



• Alles samen met cliënten, zorgverleners

• Techbedrijven ontwikkelden met elkaar en ons samen, pre-

concurrentieel

• Geïntegreerde aanpak Zorg, IT, Vastgoed, Facilitair, Financiën

• Jarenlange opbouw relaties met bedrijven

• Mock-up levert veel meerwaarde

• Wetenschappelijk onderzoek
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