
VOORSTELLEN

- Monique Kemner 
06-52444332 of monique@kodiezijn.nl

- Zelfstandig ondernemer bij KODIEZIJN met drie 
partners

- Verpleegkundig opgeleid
- Tien jaar ervaring in projectbegeleiding zorg en 

technologie
- Implementatie dmv kennis verhogen, praktijkervaring 

en co-creatie



Wat we doen KODIEZIJN 

• Projectbegeleiding
• Ontwerpen nieuwe dienstverlening
• Toekomst scenario’s testen
• Veranderingen begeleiden in de praktijk



Wat we doen KODIEZIJN 

Onderwijs, zorg en technologie
• Trainingen en workshops 
• Gastcolleges voor studenten en docenten
• Auteurs MBO keuzedeel zorg en 

technologie
• Curricula commissie HBO

Voorbeelden:
• eHealth in de 1e lijn, hoe doe je dat?
• Vrijheid en veiligheid, kansen voor eHealth
• Van idee naar nieuwe dienst (concept 

ontwikkeling)
• Master class service design



Hoe we werken KODIEZIJN 

Met klanten en 
professionals in 
de praktijk



Hoe we werken KODIEZIJN 

Co-creatie

• Behoeftenonderzoek
• Customer Journey
• Ontwerp workshops
• Service blueprint
• Scenario’s ontwerpen en testen
• Business model Innovation
• Training on the job
• Master class service design



Proeftuin zorg en technologie thuiszorg

Voorbereid op de toekomst!
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Medewerkers	betrokken	bij	keuze	juiste	
hulpmiddel



Nieuwe technologische hulpmiddelen



Ervaringen





Randvoorwaarden op orde

Handleidingen
Procedures
Aan- en	afmeldformulieren
Interne	afdelingen	op	de	hoogte
Financiën
Communicatiemiddelen



Technologie	blijven	zien	als	zorg

Anamnese
+	Technologie

Diagnose	en	doelen	
+	Technologie Activiteiten

+	Technologie
Evaluatie
+	Technologie

Zorgproces

Wat	heeft	de	cliënt,	mantelzorg	en/of	professional	nodig	aan	zorg	en	technologie	om	de	zorgdoelen	te	kunnen	realiseren?	



Zorg en technologie



Opschaling zorg en technologie thuiszorg

Voorbereid op de toekomst!



Evaluatie

• Visie	Vivent
• Waarde	en	werking	technologie	leren	kennen
• Procedures	moeten	helder	zijn
• Praktijkervaring	opdoen	met	ondersteuning
• Casuïstiek	bespreken
• Voorlichting	kunnen	geven	– oefenen	en	communicatie
• Resultaten
• Collega’s	meenemen	(rol	aandachtvelder)



Doel project

• Kennis	verhogen	bij	medewerkers
dmv theorie,	praktijk,	intervisie

• Cliënten	meer	regie	geven
• Kwaliteit	van	zorg	verhogen
• Indien	mogelijk	werkdruk	verminderen
• Businesscase



Stap 1: Opleiden aandachtvelders

Workshop	1:	Visie,	BOPZ,	werking	1	hulpmiddel
Workshop	2:	Zorg	en	technologie,	werking	3	hulmiddelen
Workshop	3:	Adviesgesprekken	oefenen
Workshop	4:	Praktijkervaring	en	intervisie
Workshop	5:	Rol	van	de	aandachtvelder,	omgaan	met	weerstand,	

innovatie

Voorbereiding	voor	iedere	workshop
Verwerkingsopdracht	na	iedere	workshop



Planning	opschaling

mei'	17 juni juli aug sept okt nov dec jan'	18 febr mrt april mei juni juli aug sept okt

voorbereiding	opleiding

Aandacht	velders	1-10

Aandacht	velders	11-20

Aandacht	velders	21-30

Aandacht	velders	31-40

team	1-10

team	11-20

team	21-30

team	31-40

Planning

• 10	aandachtvelders per	keer
• Inschrijven	begin	juli



Stap 2: voorbereiding en 
ondersteuning medewerkers

- Senior	verpleegkundige	domotica
- Opleiding	en	training
- Informatie	management
- Student	Avans gezondheiszorgtechnologie



Stap 3: Train de trainer teams

• Eén	team	overleg,	2	uur,	aandachtvelder
introduceert	zorg	en	technologie	

• Ondersteuning	door	projectteam
• SPOC,	online	platform	social learning
• Vanaf	maart/april	2018



Stap 4: Business case
leefstijlmonitoring

• Vilans doet	landelijk	onderzoek	bij	gebruikers	van	
leefstijlmonitoring

• Doel	realiseren	van	een	businesscase
• Tijdens	opschaling	ook	onderzoek	bij	Vivent
• Landelijk	aandacht	van	zorgkantoor/Vitaal	Thuis
• Vergoeding	CZ	3	uur	per	mnd per	cliënt



Stap 5: aanbod hulpmiddelen voor 
leden

• Ook	via	Vivent Entree	krijgen	leden	toegang	
tot	deze	hulmiddelen

• Adviesgesprek	indien	nodig
• Zelf	betalen
• Korting	als	men	lid	is



Stap 6: Overdragen van kennis 
aandachtvelders aan elkaar



• Een	netwerk	van	bewegingssensoren	zijn	in	huis	
geplaatst	door	haar	zoon.

• Op	de	voordeur	
en/of	achterdeur	
(woonhuis)

Voorbeeldcase:	Zo	werkte	Sensara bij	Mw.	B?



• In	de	hal	
• en	keuken	(magnetron,	

koelkast	of	keukenlade)



• Op	de	toilet	en	in	de	woonkamer



Wat	hebben	we	aan	leefstijlmonitoring	
gehad?

• Sneller	inzicht	in	problemen	in	huis	en	daarna	
konden	wij	over	mogelijke	oplossingen	
nadenken.
• Mijn	gevoel	zij	dat	ze	zelfstandig	niet	meer	kon	
eten,	maar	ik	wist	het	niet	zeker	(wijkvpk).
• Ongerustheid	bij	de	mantelzorgers	en	bij	mij	
werd	bevestigd	door	Sensara



De	mantelzorg	en	wijkvpk kregen	informatie	
over:

• Toiletbezoek:	was	normaal
• Loopsnelheid:	was	laag
• Gebruik	/	activiteiten	in	keuken:	op	
ongebruikelijke	tijden	en	weinig
• Activiteit	van	de	persoon:	steeds	minder	actief
• Buitenshuis	komen:	alleen	naar	dagopvang,	
anders	niet
• Slaap:	redelijk	tot	kort,	met	kleren	aan	in	bed



Ingezette	activiteiten

• Extra	mantelzorg	op	eetmomenten
• Buurvrouw	in	de	avond
• Beter	contact	met	mantelzorg
• Avondzorg	om	mw.	te	helpen	met	uitkleden



• Eenpersoons	huishouden	(huisdieren	mag	wel)
• Draadloos	internet	(WIFI)	aanwezig	in	huis
• Indicatie	en	zorg	van	Vivent
• Aanvraagformulier	invullen	in	cliëntdossier
• Onderzoek	door	Vilans

Voorwaarden



Dit	is	de	informatie	via	Sensara website:



App	voor	de	familie



• Ondersteun	en	faciliteer	professionals	bij	het	
toepassen	van	technologie	in	de	zorg
• Alleen	met	ervaring	en	kennis	gaan	ze	het	
gesprek	aan	met	cliënt	en	familie
• Alleen	door	ervaring	en	kennis	zien	ze	het	nut	
in	van	technologie	in	hun	zorgproces

Conclusie


