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Welkom en introductie programma

Sandra Suijkerbuijk – Vilans

Marktrondes

Pauze
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Monique Kemner van Vivent & Kodiezijn



Deltaplan Dementie

Pijler 1: Memorabel

Pijler 2: Dementiezorg voor Elkaar

Pijler 3: Dementievriendelijke samenleving



https://www.youtube.com/watch?v=dZbyjsxj5-c

https://www.youtube.com/watch?v=dZbyjsxj5-c


Dit hebben we voor ogen …..

• Kennis ontstaat in de praktijk

• Blijven leren met het veld: elke praktijk die 
leert is een potentiële innovatiebron



Themabijeenkomst 
Technologie
• Nieuwe vormen van ondersteuning

• Extra ondersteuning naast bestaande 
ondersteuning

• Aansluiten bij de cliënt

• Hoe gebruik je technologie en wat is er 
allemaal al op de markt?



Presentatie door
Sandra Suijkerbuijk

Professionals en technologie



Samen met technologie
Themabijeenkomst Dementiezorg voor Elkaar

11 oktober 2017
Sandra Suijkerbuijk



2017

Even voorstellen



Wij zijn Vilans
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• Onafhankelijk, publieke functie
• Co-creatie
• Kennis als kernproduct
• Hybride financiering
• Not for profit

Onze missie
Samen met het veld ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis, 
zorgen voor kennisdelen en ondersteunen bij implementatie. 

Zo houden we met elkaar de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar en van goede 
kwaliteit. We verbeteren daarmee de kwaliteit van leven van mensen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben.



#zorg2017



Team eHealth
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Verkenning

Uitproberen 
Opschalen 

en borgen

Uitrollen
Up-to-date 

houden

• Innovatie

• Onderzoek

• Advies

• Implementatie



Technologie voor 
mensen met dementie

Wat is er beschikbaar?
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http://www.vilans.nl/publicatie-infographic-technologie-dementie-thuis.html



Apps en platformen

Medicijn dispensers

Slimme apparaten

Sleutel oplossingen

GPS
Leefstijlmonitoring

Beweeg interventies

https://www.youtube.com/watch?v=v2fK0bN7nmw
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Leefstijlmonitoring: 

Netwerk van bewegingssensoren
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Netwerk van bewegingssensoren
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Netwerk van bewegingssensoren
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Weergave van de leefstijl

Sensara

Livind



Technologie voor 
mensen met dementie

Wat gaat er komen?



Pepper

Paro

Rose

Tessa

Alice

PleoJustocat

Lea

Zora

Robotica

https://www.youtube.com/watch?v=M0idTPIhPGE
https://www.youtube.com/watch?v=piIL1uJdMe0
https://www.youtube.com/watch?v=-fkxdFwu8yE
https://www.youtube.com/watch?v=PA-gPDYlRZg
https://www.youtube.com/watch?v=YWANBRMBjMk
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143172/almere-robotdino-pleo-moet-zieke-kinderen-helpen
https://www.youtube.com/watch?v=A_ZsZ0fmYCg
https://www.youtube.com/watch?v=PlzOypDHZfg
https://www.youtube.com/watch?v=j3UR5t9-4X4


Technologie die nog in ontwikkeling is

Drones Virtual en Augmented Reality

Serious games
Internet of Things



Technologie voor 
mensen met dementie

#hoedan??
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Toekomst kun je niet 

voorspellen

Je kunt wel kleine 

experimenten doen 

om stapjes dichterbij 

te komen!



Zinvol uitproberen

Techtoekomst.vilans.nl


Technologie voor 
mensen met dementie

Hoe zit het met privacy?
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Monitoring:
• Wanneer draagt het bij aan veiligheid, vrijheid en plezier? 

• Wanneer is het privacy schendend?

• Wie bepaald dat?



Technologie in het algemeen
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Technologie in het algemeen
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Rondje wandelen 

met vriendin

Thuis

Start sessie op 

locatie



Wat willen wij in de toekomst?
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1. Behoedzaam omgaan met privacy; recht om niet te 

weten en niet gemeten te worden

2. Recht van mens zijn; Sociale en emotionele 

vaardigheden in stand houden

https://www.rathenau.nl/nl/publicatie/intieme-technologie-de-slag-om-ons-lichaam-en-gedrag
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http://micheltaanman.nl.picturepush.com/showformat.php?format=1024&alid=146608&imgid=5438398&clid=48776


Technologie voor 
mensen met dementie

Take home message



Take home message
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1. Weet wat er is

2. Weet wat er komt

3. Maak het klein

4. Bedenk wat je wilt





Verkenning

Uitproberen 

Uitrollen
Up-to-date 

houden

Opschalen 

en 

borgen

Samen met technologie



Meer weten?

Sandra Suijkerbuijk

Senior medewerker Innovatie en onderzoek

Team eHealth

s.suijkerbuijk@vilans.nl

06-22810416

www.vilans.nl/thema-ehealth.html  
www.domoticawonenzorg.nl 
www.techtoekomst.vilans.nl

mailto:s.suijkerbuijk@vilans.nl


Technologiemarkt

https://www.tinybots.nl/


Monique Kemner van Vivent & 
Kodiezijn

Praktijkervaringen in de thuiszorg met;
Gps met alarmering
Medido
Leefstijlmonitoring



Bedankt! 

Vragen?

Vragen of meer weten?

Kiyomid van der Veer
Adviseur en projectmedewerker Dementiezorg 
voor Elkaar 
k.vanderveer@vilans.nl
06-22810695

www.dementiezorgvoorelkaar.nl

mailto:k.vanderveer@vilans.nl

