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Een ouder wordende 
samenleving 
De komende 20 jaar veroudert onze samen leving. 
Dat geeft nieuwe kansen en grote uitdagingen.  
Hoe wonen en werken we? Hoe benutten we de  
kracht van een groter wordende groep ouderen? 
En hoe blijven we gezond en krijgen we nog 
passende zorg en ondersteuning? De groeiende en 
complexere zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt 
en de veranderende maatschappelijke context 
en zorgbehoeftes vragen om innovatie, nieuwe 
antwoorden en impactvolle oplossingen. Onderzoek 
en de praktijk leren ons dat technologie en 
digitalisering oplossingen kunnen zijn voor de 
uitdagingen van een ouder wordende samenleving1-3. 

Technologie heeft een 
prominente rol in programma 
Ouder Worden 2040
Ouder Worden 2040 is een landelijk programma 
waarin een maatschappelijk gedragen visie en 
transformatieagenda voor de toekomst van het 
ouder worden in Nederland wordt geformuleerd. 
Dit doen we in samenwerking met iedereen die 
betrokken is bij ouder worden: publieke en private 
organisaties, kennis- en overheidsorganisaties 
en vooral de burger zelf. Hierbij ligt een lange 

reeks publicaties aan de basis, waaronder de 
Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 (Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)3, Oud 
en Zelfstandig in 2030 (Commissie Toekomst 
zorg thuiswonende ouderen)4 en Kiezen voor 
houdbare zorg (Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid)5. Samen zoeken we naar 
innovatieve antwoorden op de vragen van  
morgen. Voor de brede maatschappelijke dialoog 
maken wij gebruik van toekomstscenario’s, welke 
zijn getoetst met wetenschappelijke bureaus en 
kennisinstituten zoals het WRR, SCP, RIVM, CPB, 
PBL, Nivel en RVS. Met deze scenario’s verruimen 
we ons voorstellingsvermogen zodat we kunnen 
verkennen welke nieuwe antwoorden mogelijk  
en wenselijk zijn.   

Op basis van input van betrokkenen bij Ouder 
Worden 2040 zijn diverse domein overstijgende 
thema’s benoemd die zeer relevant zijn met 
betrekking tot een ouder wordende samenleving. 
Deze thema’s zijn in de toekomstscenario’s 
uitgewerkt in verschillende (versterkte) richtingen  
die zouden kunnen gebeuren. Op elk van deze 
thema’s brengen we kennis en inzichten vanuit 
gesprekken met verschillende experts samen.  
Eén van de thema’s is de impact van en snelheid 
van adaptatie van technologie en digitalisering. 
Samen met betrokkenen verdiepen we op dit 
onderwerp en verkennen we de mogelijkheden om 
hier de komende jaren actief op te interveniëren. 

Inleiding 
De bijdrage van technologie en digitalisering  
aan toekomstbestendige zorg voor ouderen
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Op deze manier dragen we bij aan een impactvolle 
transformatieagenda gericht op goed ouder worden. 

Kennisdeling om 
innovatievermogen van 
de zorg voor ouderen te 
versterken
Ter verdieping van het thema ‘Technologie en 
digitalisering’ hebben we een overzicht gemaakt 
van de belangrijkste technologische ontwikkelingen 
in de zorg voor ouderen. Het uitgangspunt voor 
dit overzicht vormde de reeks ‘Zorg Enablers’6, in 
combinatie met diverse andere recentelijk verschenen 
publicaties1,7-10 en gesprekken met experts uit het 
veld. In de jaarlijkse publicatie Zorg Enablers worden 
door BeBright en het National eHealth Living Lab de 
belangrijkste technologische ontwikkelingen in de 
zorg beschreven. Technologieën die in verschillende 
fases van het zorgproces een plek krijgen. Van 
voorzorg en diagnostiek tot behandeling en nazorg,  
in de preventieve, curatieve en langdurige zorg. 

Er komen veel innovatieve technologieën op de 
ouder wordende samenleving af. Van automatische 
lichtinschakeling tot slimme fornuizen, van dwaal-
detectiesensoren tot persoonsalarmering, van  
bewegingshulpen tot heupairbags, van gezond-
heidsapps tot zorgplatformen, van dagstructuur-
ondersteuning via beeldscherm tot geheugentrainers, 
van hulprobots tot chatbots en van slimme medicijn-
dispensers tot decubitusmeters. Het getoonde  
overzicht in deze publicatie is echter niet uitputtend. 
Wel verwachten wij dat juist deze technologieën de 
toekomst van de zorg voor ouderen kunnen beïnvloe-
den en een bijdrage gaan leveren aan de toegankelijk-
heid, betaalbaarheid en kwaliteit van deze zorg. 

4. Behandelingen & Begeleiding 
Behandeling richt zich op het herstellen of voor-
komen van verergering van lichamelijke, psy-
chische en sociale gezondheidsproblemen, het 
faciliteren van verpleging en verzorging, en het 
voorzien van een patiënt in de materiële omstan-
digheden. Begeleiding heeft betrekking op het 
stabiliseren dan wel het activeren van iemands 
psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren.

5. Controle & Monitoring
Controle omvat het verifiëren van de juiste 
werking van behandelingen en begeleiding 
bij patiënten en het naleven van bepaalde 
voorschriften. Monitoring kan een hulpmiddel 
zijn bij zowel de controle, het volgen van 
voortgang, als het reactief realiseren van het 
naleven van voorschriften.

Bovenstaande indeling geeft structuur, maar  
de meeste technologieën vinden toepassing  
in meerdere zorgfases. Per zorgfase beschrijven  
we een aantal belangrijke technologische 
trends in de zorg voor ouderen en tonen we 
de belangrijkste drijvende- en belemmerende 
factoren voor technologische zorgvernieuwing 
(zie ook het hoofdstuk ‘Drijvers en belemme-
ringen voor technologische zorgvernieuwing’). 
Per trend wordt stilgestaan bij de definitie in 
enkele zinnen gevolgd door een toelichting 
met duiding van de toepassingen, voordelen 
en belangrijkste marktontwikkelingen. Iedere 
trend eindigt met een eerste verkenning van de 
impact op de zorg voor ouderen. Tot slot geven 
we per trend vier concrete voorbeelden van 
technologische toepassingen uit de praktijk.

Leeswijzer
Hoe is deze publicatie opgebouwd?
In deze publicatie zijn de beschreven trends 
en technologieën met betrekking tot zorg voor 
ouderen ingedeeld op basis van de zorgfases 
uit de ZorgwaardeCyclus, zoals in 2013 
gepubliceerd in Diagnose Zorginnovatie11. Deze 
indeling wordt ook aangehouden in de jaarlijkse 
publicatie Zorg Enablers6. De vijf zorgfases die 
de leidraad vormen, worden hieronder kort 
beschreven en in de hoofdstukken verder in het 
boek uitgebreider toegelicht.

1. Preventie & Gezond leven
Het doel van preventie is te zorgen dat ouderen 
gezond blijven, door het verbeteren van 
gezondheid, het voorkomen van ziekte of het 
voorkomen van ziekteprogressie. 
Gezond leven verwijst naar het gedrag en de 
verantwoordelijkheid van het individu zelf. 

2. Consulteren
Consulteren gaat over de interactie tussen 
zorgprofessional en zorggebruiker, maar 
ook tussen de zorggebruiker en andere 
zorggebruikers. Het biedt zorggebruikers de 
mogelijkheid advies te vragen en te overleggen 
over passende vervolgstappen. 

3. Diagnose
Diagnose omvat alle analysetechnieken, 
procedures en alle vormen van onderzoek en 
onderzoeksresultaten die als doel hebben de 
aanleiding van een gezondheidsprobleem te 
identificeren. 

 De tijd breekt aan om succesvolle voorbeelden 
op te schalen en een versnelling te geven aan het 
innovatie- en leervermogen van de Nederlandse zorg 
voor ouderen. Dit begint met het delen van kennis 
en ervaringen, positief én negatief. Nog (te) vaak 
willen zorgorganisaties zelf het wiel uitvinden. Maar 
we hebben inmiddels genoeg lessen geleerd van 
de vele pilots, proeftuinen en experimenten op het 
gebied van digitale en toekomstbestendige zorg. 

Tot slot

Deze publicatie dient als inspiratie voor ervaren én 
onervaren vernieuwers in de zorg voor ouderen. 
Tegelijkertijd creëert het bundelen van deze kennis 
ook het fundament voor een dialoog over de impact 
van technologie en digitalisering op de zorg voor 
ouderen in een ouder wordende samenleving. Want 
alleen door samen te onderzoeken en te leren, 
ontdekken we de makkelijke maar ook moeilijke 
keuzes die voor ons liggen en kunnen we nieuwe, 
impactvolle oplossingen vinden. Zodat we samen 
ouder worden in Nederland richting 2040 goed vorm 
kunnen geven. 



Drijvers en belemmeringen | 1312 | Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving

Drijvers en belemmeringen 
voor technologische zorgvernieuwing

leven: het grootste deel van de Westerse bevolking 
draagt een smartphone of ander draagbaar device 
met zich mee en ook het aantal ouderen dat hier 
gebruik van maakt neemt toe2. Normen en waarden 
veranderen en mensen staan meer open voor de 
mogelijkheden die technologie biedt3. Dit is terug 
te zien in het gebruik van technologie in de zorg 
voor ouderen: zo zijn mensen bijvoorbeeld eerder 
bereid Bionics te gebruiken om een lichaamsfunctie 
te versterken, en wordt verzorging door een robot, 
zoals beschreven wordt bij Robotic Care, steeds meer 
geaccepteerd4-6. Ook wordt medische technologie 
steeds beter onderzocht en vaker wetenschappelijk 
en medisch gevalideerd. Als gevolg hiervan voelen 
mensen zich veiliger bij het gebruik ervan. Dit wordt 
verder versterkt door nieuwe ontwikkelingen zoals 
Blockchain, waarmee het steeds veiliger wordt om 
data op te slaan en uit te wisselen.7 De behoefte om 
online contact te houden tijdens de coronapandemie 
heeft tot slot bijgedragen aan de toename van Online 
Social Networking.

Toenemende digitale vaardigheden
Het groeiende aandeel van technologie in het 
dagelijks leven zorgt ervoor dat mensen steeds 
handiger worden in het gebruik ervan8. In 2019 
voelt meer dan de helft van de ouderen zich niet 
voldoende digitaal vaardig9,10, maar er zijn inmiddels 
platformen ontstaan om deze groep te helpen. 
Voorbeelden daarvan zijn ‘Helpdesk Welkom Online’ 

Diverse factoren drijven technologische 
zorgvernieuwing, en tegelijkertijd zijn er 
diverse factoren die hier een belemmerend 
effect op hebben. Deze factoren zijn 
grofweg onder te verdelen in drie 
hoofdcategorieën: sociaal-maatschappelijk, 
technologisch en economisch. In dit 
hoofdstuk worden de factoren die de 
technologische trends in deze publicatie 
drijven of belemmeren kort toegelicht. Per 
trend worden de drie belangrijkste drijvers 
en de drie belangrijkste belemmeringen 
weergegeven. Dit wil echter niet zeggen 
dat er geen andere factoren van invloed  
zijn op deze trends. 

Belangrijkste drijvers
Sociaal-Maatschappelijk
Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
Een belangrijke drijver voor het toenemende aandeel 
van technologie in de zorg voor ouderen, is een 
hoger bewustzijn en groeiende acceptatie van de 
technologische mogelijkheden1. Technologie vindt 
zijn weg naar steeds meer aspecten van het dagelijks 



14 | Technologie en digitalisering in een ouder wordende samenleving Drijvers en belemmeringen | 15

ziekenhuisbezoeken voorkomen kunnen worden 
en patiënten meer regie krijgen over hun eigen 
zorgproces1, 19.

Stimulerende wet- en regelgeving
De snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt 
en integreert in ons dagelijks leven, vraagt de 
nodige wet- en regelgevingen om veiligheid en 
privacy te waarborgen. Zo is er de Medical Device 
Regulation (MDR) om de veiligheid te waarborgen. 
Ook wetten zoals de GDPR (AVG) en NEN7510 
rondom dataopslag en privacy zijn van invloed. 
Evenals bevorderen regelingen en subsidies 
zoals Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) 
de ontwikkelingen voor bijvoorbeeld Remote 
Consultation20. Richtlijnen zoals MedMij omtrent de 
standaardisering van Health Information Systems zijn 
een grote drijver voor technologische innovaties op 
dit gebied21. 

Toenemende druk op het zorgsysteem
Door de vergrijzing en ontgroening neemt niet 
alleen de prevalentie maar ook de complexiteit 
van chronische- en ouderdomsgerelateerde 
aandoeningen toe22. Een sedentaire leefstijl en 
ongezonde eetgewoonten dragen bij aan een hogere 
prevalentie van leefstijlgerelateerde aandoeningen. 
Dit zorgt voor een stijging van zorgkosten en 
een overbelasting van het zorgsysteem. Er is 
een personeelstekort en de werkdruk onder 
zorgprofessionals neemt toe. Dit draagt bij aan 
een stijging van de vraag naar kosteneffectieve 
oplossingen23. Aan de ene kant kan worden ingezet 
op preventie, bijvoorbeeld met techniek gericht 
op Holistic Tracking om leefstijl gerelateerde 

van het Nationaal Ouderenfonds en seniorweb.nu. 
Verbeterde digitale vaardigheden maken dat mensen 
in staat zijn meer gecompliceerde applicaties te 
gebruiken en dit bevordert de ontwikkeling van 
nieuwe technieken11. Dit is bijvoorbeeld terug te zien 
in Serious Gaming en Digital Reality waar een zekere 
mate van digitale vaardigheden van de gebruiker 
vereist wordt. 

Veranderende zorgbehoeften
Door technologische ontwikkelingen verbetert  
de zorg, maar worden er ook steeds hogere  
eisen gesteld aan de kwaliteit van de zorg.  
Zo hebben zorggebruikers ten eerste behoefte 
aan een meer gepersonaliseerde behandeling12. 
Deze behoefte drijft bijvoorbeeld de trend 
Printing Procedures, waarmee op maat gemaakte 
protheses geproduceerd kunnen worden13. Ook 
Holistic Tracking, waar gebruik wordt gemaakt van 
technologie om persoonlijke gezondheidsdata 
in kaart te brengen, wordt hier sterk door 
beïnvloed14,15. Er is ten tweede meer aandacht en 
bewustzijn voor maatschappelijke vraagstukken 
zoals duurzaamheid, gendergelijkheid en de 
mentale gezondheid. Dit heeft allemaal invloed op 
de zorgbehoefte. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld 
verschillende Holistic Tracking applicaties, 
omdat deze coaching bieden voor stress en 
eenzaamheid. Een derde belangrijke zorgbehoefte 
die groeit, is de behoefte aan meer autonomie 
en onafhankelijkheid16-18. Door ontwikkelingen 
op het gebied van Robotic Care en Remote 
Monitoring kunnen ouderen langer zelfstandig 
thuis wonen18. Tenslotte drijft de behoefte aan meer 
gemak trends zoals DIY Diagnostics en Remote 
Consultation, waardoor bijvoorbeeld onnodige 

aandoeningen te voorkomen. Aan de andere kant 
kunnen technologische toepassingen worden 
ingezet om ziekenhuistaken te automatiseren of 
de zorgprofessional te ontlasten24. Onder andere 
technieken binnen Smart Assistants worden hierdoor 
gedreven25.

Technologisch
Groeiende connectiviteit en verbeterde  
data-infrastructuur
Steeds meer mensen beschikken over een smart phone 
of ander apparaat met een netwerkconnectiviteit 
zoals 4G, WiFi, of Bluetooth2. Ook 5G wordt in 
steeds meer landen uitgerold26. Het voordeel van 
5G is dat het een laag energieverbruik en een hoge 
datasnelheid heeft, waardoor er weinig sprake 
van vertraging is. Dit betere en snellere netwerk 
heeft veel implicaties voor de gezondheidszorg, 
doordat het gegevensuitwisseling makkelijker 
maakt27-29. Daarnaast groeit mondiaal het aantal 
camera’s, microfoons en sensoren30-32. Vooral 
trends die berusten op remote technieken, zoals 
Remote Consultation of Remote Monitoring, worden 
gedreven door de toegenomen connectiviteit1. 
Ook Online Social Networking neemt een toevlucht: 
mensen kunnen en willen makkelijker met elkaar 
online in contact. Niet enkel de connectie tussen 
mensen wordt verbeterd: ook robots en andere  
op het internet aangesloten apparaten kunnen beter 
met elkaar communiceren. Dit fenomeen is het 
Internet of Things13, 33. 

Groeiende beschikbaarheid (medische) data
Groeiende mogelijkheden om medische data te 
digitaliseren en op te slaan zorgen voor ongekende 
hoeveelheden data34-36. Sommige digitale datasets 
zijn zo groot en complex dat ze niet te beheren zijn 
met traditionele software. De vraag naar complexe, 
zelflerende algoritmes die deze datasets wel kunnen 
interpreteren en bewerken, drijft ontwikkelingen 
binnen de trend Smart Analytics37-40. 

Verbeterde interoperabiliteit
Door ontwikkelingen in technologie en de intrede 
van richtlijnen zoals bijvoorbeeld MedMij, zijn 
ICT-systemen van zorginstellingen steeds beter 
op elkaar afgestemd. Deze standaardisering 
zorgt voor een verbeterde interoperabiliteit en 
bevordert communicatie en data-uitwisseling in het 
zorgsysteem41, 42. Trends die te maken hebben met 
ICT-systemen in de zorg, zoals Health Information 
Systems en Remote Consultation, worden hierdoor 
gedreven1.

Toenemende bewijslast effectiviteit
De toenemende bewijslast van de effectiviteit en 
efficiëntie van nieuwe technologieën draagt bij aan 
de adoptie van deze technologieën9, 43. Zo zorgen 
verbeteringen in Smart Analytics, waardoor ze 
steeds effectiever en accurater worden, voor nieuwe 
mogelijkheden binnen bijvoorbeeld diagnostiek 
en behandeling44. Ook de toename aan kennis over 
genetica, stamceltechnologie, en de beschikbaarheid 
van nieuwe biomaterialen vormt een basis voor de 
creatie van nieuwe technologieën rond bijvoorbeeld 
DIY Diagnostics en Printing Procedures45-48.
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Economisch
Groeiende investeringen in zorgtechnologie
Een toename in investeringen, onderzoek, fusies, 
acquisities en aflopende patenten maakt dat 
meer bedrijven zich op de markt begeven50. De 
investeringen van grote partijen als farmaceuten 
maken meer onderzoek mogelijk. Dit stimuleert de 
ontwikkeling van nieuwe geavanceerde therapieën 
en dit heeft onder meer grote effecten op 
ontwikkelingen binnen Advanced Therapeutics51,52. 

Nieuwe technologische mogelijkheden
Door de toename in het aantal technologische 
mogelijkheden en de grote schaal waarop nieuwe 
applicaties kunnen worden geproduceerd, zijn ze 
steeds makkelijker, goedkoper, en sneller om te 
maken13, 38. Ook verbeteren productieprocessen, 
waardoor technieken betrouwbaarder en efficiënter 
worden. Dit heeft vooral invloed op apparatuur met 
hoge productie- en/of aanschafkosten. Robotic Care, 
en Bionics zijn hier grote voorbeelden van53. 

Aanbod matcht behoefte
Niet alleen de zorgbehoefte verandert: ook het 
zorgaanbod verandert mee. Zorgaanbieders spelen 
steeds meer in op de vraag van de gebruiker18. 
Oplossingen voor de behoefte van patiënten om 
efficiënt geholpen te worden, zien we terugkomen 
in online triage tools bij Smart Assistants of nieuwe 
mogelijkheden binnen Remote Consulting. Ook 
het inzien van de eigen gegevens zoals bij Health 
Information Systems, evenals via Holistic tracking, 
sluit steeds beter aan bij de behoefte van de 
gebruiker12, 49. Zorgprofessionals zijn altijd op zoek 
naar efficiëntere mogelijkheden en hebben baat bij 
bovengenoemde ontwikkelingen. 

Belangrijkste belemmeringen
Sociaal-Maatschappelijk
Privacygevoelig
Ondanks dat technologie de zorg toekomst-
bestendiger kan maken, kan de privacy en 
cyberveiligheid hierbij in het gedrang komen1. Er 
wordt steeds meer data verzameld en opgeslagen2-4. 
Deze data is steeds beter aan elkaar te koppelen5,6. 
Gegevens die een smartwatch vastlegt, kunnen 
bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een 
elektronisch patiëntendossier (EPD)7-9. Daarnaast 
groeit wereldwijd het aantal camera’s, microfoons 
en sensoren10-12. Er bestaat echter ook wantrouwen 
ten opzichte van de groeiende dataverzameling 
en -uitwisseling13,14. Instanties komen steeds meer 
te weten over het privéleven van hun gebruikers. 
Dit is onder andere te zien bij Holistic Tracking, 
maar ook bij Online Social Networking. Daarnaast 
nemen criminelen steeds vaker de digitale route15-18. 
Bovendien verbeteren de methoden om data te 
stelen. De medische wereld ontwikkelt op ICT-gebied 
echter niet zo snel19,20. In veel ziekenhuizen draaien 
computers op verouderde systemen. In Nederland 
besteden ziekenhuizen slechts 6% van hun omzet aan 
ICT en hiervan gaat slechts een beperkt percentage 
naar cybersecurity20,21. Omdat de bescherming van 
gegevens niet altijd goed geregeld lijkt te zijn22, zijn 
mensen door angst voor privacyschending nog altijd 
terughoudend19-24.

Onvolwassenheid van de toepassing
Veel technologische toepassingen zijn nog in 
ontwikkeling. Dit kan betekenen dat ze zich in een 
staat van onvolwassenheid begeven. Technologieën 

die in ontwikkeling zijn, kampen met problemen 
rondom de betrouwbaarheid, accuraatheid of 
reproduceerbaarheid. Daarnaast zijn er uitdagingen 
waar trends of toepassingen tegenaan lopen. Een 
voorbeeld hiervan is de ‘virtual reality sickness’, een 
bijwerking bij het gebruiken van toepassingen van 
Digital Reality25. Technologieën worden ingezet 
om te ondersteunen, maar kunnen ook (fysieke) 
schade toebrengen. Onvolwassenheid kan ook tot 
uiting komen doordat technologie niet aansluit bij 
de omstandigheden in de werkelijke situatie. De 
randvoorwaarden die nodig zijn om de toepassing 
goed te laten functioneren, zijn dan niet (standaard) 
aanwezig. Een voorbeeld van deze randvoorwaarden 
zijn de datasets waar Smart Analytics mee werkt. 
Deze zijn nog vaak ongestructureerd en ‘vervuild’27. 
Hierdoor ontstaat er een ‘rubbish-in, rubbish-out’-
effect28. 

Roep om bewijslast
De roep om bewijslast is nadrukkelijk aanwezig 
voor technologische innovaties29. Bij sommige 
toepassingen is het eenvoudiger om hier 
gehoor aan te geven dan bij andere. De huidige 
onderzoeksdesigns zijn niet altijd toereikend. In 
het geval van Serious Gaming kan het bijvoorbeeld 
lang duren voordat een effect te zien is, en zelfs na 
die tijd is het lastig om dit effect toe te schrijven 
aan het educatieve spel30. Ondertussen gaan 
de ontwikkelingen zo snel dat er alweer een 
nieuwe versie beschikbaar is tegen de tijd dat 
de toegevoegde waarde bewezen is. Het gebrek 
aan wetenschappelijk bewijs zorgt ervoor dat 
eindgebruikers terughoudend zijn met de aanschaf 
en implementatie van nieuwe technologieën. Het 
NeLL erkent dit probleem en heeft daarom een 
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Onwetendheid en terughoudendheid onder 
mogelijke gebruikers
Er zijn veel nieuwe technologische toepassingen 
die niet bekend zijn bij mogelijke gebruikers48. 
Het gebrekkige bewustzijn onder potentiële 
gebruikers van de technologie beperkt grootschalige 
inzet. Er is bijvoorbeeld al veel mogelijk met 
Robotic Care. Omdat dit echter niet bekend is, 
worden deze toepassingen nog weinig gebruikt. 
Dit geldt op alle niveaus: bij investeerders, 
zorginstellingen, zorgprofessionals en burgers. 
Er is ook terughoudendheid voor het gebruik van 
nieuwe technologieën49. Dit kan komen omdat er 
een mismatch is tussen de vraag van de (potentiële) 
gebruiker en het aanbod van de techniek. 

Beperkte digitale vaardigheden
Beperkte digitale vaardigheden van ouderen 
belemmeren de inzet van veel technologische 
toepassingen50,51. Potentiële gebruikers met beperkte 
digitale vaardigheden hebben te weinig capaciteit, 
tijd of motivatie om deze vaardigheden aan te leren52. 
Daarom zullen er hoge eisen gesteld moeten worden 
aan de gebruiksvriendelijkheid van de digitale 
producten en diensten50. Voor bijvoorbeeld DIY 
Diagnostics, Holistic Tracking en Remote Monitoring 
zijn bepaalde vaardigheden bij burgers of patiënten 
nodig voor correct gebruik van de technologie. 
Daarnaast moeten zorgprofessionals opgeleid 
worden om op de juiste manier gebruik te maken van 
technologische toepassingen53. 

eHealth keurmerk ontwikkeld31. Ook het NICE, in het 
Verenigd Koninkrijk, heeft een framework ontwikkeld 
om eHealth-toepassingen te testen32. 

Data leidt tot misinterpretatie
Gebruikers van technologische toepassingen krijgen 
zelf steeds meer inzicht in hun gezondheidsdata33,34. 
Ze hebben inmiddels toegang tot data over hun 
eigen activiteit, slaapritme, bloeddruk, hartslag, 
enzovoort. Het is echter niet makkelijk om deze data 
altijd goed te interpreteren. Misinterpretatie kan 
zorgen voor een verhoogde, vervroegde of verlate 
zorgvraag34. Er wordt dus gehandeld waar dit niet 
noodzakelijk is, of juist niet gehandeld waar dit wel 
nodig is. Dit kan zorgen voor problemen voor het 
zorgsysteem, maar ook voor de gebruiker35. Deze 
verwarring kan vooral ontstaan bij toepassingen van 
Holistic Tracking36 en DIY Diagnostics37. 

Beperkende richtlijnen, wet- en regelgeving
De snelheid waarmee technologie zich integreert 
in ons dagelijks leven, vraagt de nodige wet- en 
regelgeving om veiligheid en privacy te waarborgen. 
Vaak is te zien dat bestaande wet- en regelgeving de 
implementatie juist belemmert38-40. Bestaande wetten 
sluiten niet altijd aan bij de beleving van de huidige 
(technologische) wereld. Ook worden er nieuwe 
wetten gemaakt om patiëntgegevens te bewaken41. 
De ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR, in 
Nederland bekend als de ‘AVG’) is in 2016 door de 
Europese Unie opgezet42,43. Dit maakt het bijvoorbeeld 
voor Health Information Systems44, maar ook voor 
Blockchain45, lastig om data te beheren en gebruiken. 
Ook is de Medical Device Regulation (MDR) sinds mei 
2021 van kracht46. Daarnaast lopen richtlijnen voor 
artsen vaak achter op de ontwikkelingen47. 

Ethische vraagstukken
De vele technologische ontwikkelingen creëren ook 
ethische vraagstukken54-56. De vragen zijn op te delen 
in wenselijkheidsvragen en zorgvuldigheidsvragen57. 
Wenselijkheidsvragen kijken naar de intenties en 
maatschappelijke gevolgen. Bij de ontwikkeling van 
de toepassingen wordt (soms) nog onvoldoende 
stilgestaan bij het beantwoorden van deze vragen. 
Dit resulteert in het feit dat de ethische vragen pas 
gesteld worden op het moment dat de toepassing de 
markt op kan of al is. Zo belemmert ethiek sommige 
trends of breedschalige toepassing hiervan. 

Economisch
Gebrek aan expertise
Er is een gebrek aan ICT-experts58,59. Dit is voelbaar 
op twee verschillende vlakken: ontwikkeling en 
implementatie. Voor de ontwikkeling van technologie 
is kennis en personeel nodig. Het ontwikkelen van 
toepassingen - van bijvoorbeeld Smart Analytics - 
vereist veel expertise. Door een gebrek aan experts, 
duurt het langer voor sommige toepassingen of 
voor gehele trends om zich te ontwikkelen. Voor de 
implementatie en het gebruik in zorginstellingen 
zijn experts nodig om ervoor te zorgen dat de 
toepassingen op de juiste manier gebruikt worden. 
Hier is echter niet altijd de juiste expertise aanwezig. 
Dit is bijvoorbeeld een probleem bij Printing 
Procedures. Het gebrek aan experts zorgt er dus 
voor dat toepassingen van verschillende trends niet 
grootschalig worden geïmplementeerd.

Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 
onderhoud)
Een tekort aan financiële middelen is een veel-
voorkomende belemmering voor technologische 
trends60. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën 
kost tijd en geld. Daarbij zijn octrooien en patenten 
niet altijd even goed te beschermen. Hierdoor lopen 
de ontwikkelaars mogelijke winsten mis. De hoge 
ontwikkelkosten resulteren in hoge aanschafkosten. 
Vaak gaan hoge aanschafkosten gepaard met hoge 
onderhoudskosten, zoals bij Robotic Care en Printing 
Procedures.

Technologisch
Gebrek aan interoperabiliteit
De digitale systemen van zorginstellingen zijn 
vaak nog onvoldoende op elkaar afgestemd61,62. 
Er is geen standaardmethode voor het opslaan of 
overdragen van gegevens, waardoor het delen van 
data tussen apparaten, maar ook tussen instellingen 
moeilijk of zelfs onmogelijk is. Dit is een grote 
belemmering voor de Health Information Systems - 
die gezondheidsgegevens beheren en combineren. 
Ook andere trends die communicatie tussen 
technologieën gebruiken of bevorderen worden 
hierdoor belemmerd.
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“Don’t forget the  
(older) people:  
bouw samen aan een  
stimulerende omgeving 
voor technologische  
en sociale innovaties.”
 

Vivian Broex, 
Voorzitter Raad van Bestuur ZorgSpectrum
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Behandeling 
begeleidingPreventie

ZORGFASE 1
Preventie en gezond leven

drijfveer om gezonder te gaan leven is 
dan ook afhankelijk van de confrontatie 
van het individu met zichzelf. Feiten over 
de eigen gezondheidstoestand dienen 
daarvoor als een spiegel.

Binnen deze zorgfase worden de volgende 
vier technologische trends herkend:

1.1  Holistic Tracking 

1.2  Advanced Mobility

1.3  Serious Gaming

1.4  Smartfood 

Het doel van PREVENTIE is te zorgen 
dat ouderen gezond blijven. Het heeft 
een universele insteek door gezondheid 
te verbeteren en te beschermen. 
Het kan ook selectief, geïndiceerd of 
ziekte-gerelateerd zijn door ziekten en 
complicaties van ziekten te voorkomen 
of in een zo vroeg mogelijk stadium op 
te sporen. Preventie wordt geassocieerd 
met gezondheid bevorderende 
initiatieven van de overheid, werkgevers, 
onderwijs- of zorginstellingen.
GEZOND LEVEN verwijst naar het 
gedrag en de verantwoordelijkheid 
van het individu zelf. De belangrijkste 
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Holistic Tracking 

 
Conclusie
We zijn steeds beter in staat onze eigen 
gezondheid te meten en te monitoren. De 
grootste uitdaging ligt nog bij het verzamelen 
en correct gebruiken van deze data voor 
daadwerkelijke aanpassingen in het dagelijks 
leven of het zorgproces. In de zorg voor 
ouderen kan continue monitoring bijdragen 
aan tijdige detectie van ernstige aandoeningen 
en een afname van het aantal benodigde 
ziekenhuisbezoeken. Holistic tracking maakt 
hun leven daarmee plezieriger en veiliger. 
Uiteindelijk kunnen ouderen langer thuis blijven 
wonen dankzij deze technologieën.

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Groeiende connectiviteit en verbeterde data-

infrastructuur 
• Veranderende zorgbehoeften
• Nieuwe technologische mogelijkheden 

Belangrijkste belemmeringen:
• Privacygevoeligheid 
• Data leidt tot misinterpretatie
• Onvolwassenheid van de toepassing 

Holistic tracking wordt al grootschalig ingezet, 
maar het constant tracken van personen leidt tot 
privacyvraagstukken. Mede door de verbeterde 
schaalbaarheid en kwaliteit wordt echter in 
toenemende mate vertrouwd op de veiligheid van de 
verzamelde data. Ook het groeiend aantal mensen 
met een chronische ziekte drijft de markt; de vraag 
naar zorg en analytische oplossingen wordt als 
gevolg hiervan immers verhoogd5. 

eens meer gedragen hoeven worden. Voorbeelden 
hiervan zijn implantables, slimme pillen (ingestibles), 
of nanorobots die geïnjecteerd (injectables) 
kunnen worden en van binnenuit hun werk doen. 
Naast wearables zijn ook gezondheidsapps in rap 
tempo ontwikkeld: recente schattingen laten zien 
dat er inmiddels meer dan 350.000 applicaties 
beschikbaar zijn6. Door middel van deze apps kunnen 
gebruikers onder andere hun dieet, beweging 
en revalidatieproces in de gaten houden. In de 
zorg voor ouderen kunnen zowel wearables als 
gezondheidsapps van grote waarde zijn, bijvoorbeeld 
voor kwetsbare ouderen: door middel van continue 
monitoring in hun eigen, vertrouwde omgeving, 
kunnen bijvoorbeeld ziekenhuisbezoeken worden 
beperkt. Dit kan bijdragen aan een afname van 
gevoelens van spanning en stress bij de persoon en 
kwestie. De continue monitoring zorgt er daarnaast 
voor dat er snel kan worden ingegrepen zodra de 
technologie een verandering in waarden vaststelt. 
Dit kan dreigende aandoeningen voorkomen4. 
De wearables en gezondheidsapps maken het 
leven van ouderen niet alleen veiliger, maar ook 
prettiger. Dit draagt dan ook bij aan de explosieve, 
wereldwijde groei van holistic tracking. In 2020 
werden wereldwijd alleen al 444,7 miljoen wearables 
verkocht. Dit aantal lag ver boven alle verwachtingen 
en ook in de toekomst zal dit getal toenemen4. Voor 
gezondheidsapps geldt dat de marktwaarde tussen 
2018 en 2028 naar verwachting toeneemt van $8 
miljard naar $150 miljard6.

Met holistic tracking wordt het bijhouden 
van gezondheidsgegevens in het 
dagelijks leven bedoeld. Binnen de 
zorgtechnologie betekent dit meestal het 
dragen van een gadget die gedurende 
de dag lichaamswaarden zoals hartslag 
of temperatuur meet, maar ook het zelf 
bijhouden van gezondheidsgegevens in 
bijvoorbeeld een elektronisch dagboek 
valt onder holistic tracking. Via een app 
of online platform kunnen de resultaten 
worden geïntegreerd en afgelezen. 

Toepassingen en voordelen
Er zijn veel verschillende applicaties, gadgets, 
draagbare apparaten (wearables) of digitale 
omgevingen waarmee gebruikers hun gezondheid 
in kaart kunnen brengen. Informatie over onder 
andere sportprestaties, dieet, slaappatronen en 
mentale gesteldheid kan worden getrackt. Het 
bijhouden van deze gegevens creëert bewustzijn 
en stimuleert een gezondere levensstijl1-3. Sinds 
de introductie van de Fitbit zijn wearables razend 
populair en haast niet meer weg te denken uit het 
huidige straatbeeld. Ook wearables voor in je oor 
(hearables) worden steeds populairder4. Tegelijkertijd 
zijn er veel meetapparaten in ontwikkeling die niet 

1.1



Voorbeelden

Livio AI

Livio AI is het eerste hoortoestel met ingebouwde 
sensors om je gezondheid te monitoren. Hoewel 
het primaire doel is om geluiden hoorbaar te maken 
en het verstaan van spraak te verbeteren, is het 
hoortoestel tevens in staat om de fysieke en mentale 
activiteit van de gebruiker te meten. Hiervoor maakt 
het hoortoestel gebruik van meerdere sensoren. 
Het hoortoestel heeft hiermee vergelijkbare 
functionaliteiten als bijvoorbeeld andere activity 
trackers. Geregistreerde data wordt teruggekoppeld 
aan een mobiele applicatie. In de afgelopen jaren zijn 
de functionaliteiten van Livio AI verder uitgebreid. 
Onder andere de mask mode is toegevoegd: 
hierdoor kunnen gebruikers mensen die een 
gezichtsmasker dragen beter verstaan.

www.starkey.com 

Lief

Lief is een discrete huidsensor die op de borst wordt 
geplaatst, waar de sensor de hartslag en ademhaling 
van de gebruiker meet. Lief detecteert signalen van 
stress en leert gebruikers om hun natuurlijke angst- 
en stressrespons te beheersen middels oefeningen. 
Met korte routine sessies traint de gebruiker zijn of 
haar mentale en fysieke vaardigheden ten behoeve 
van het bevorderen van zelfregulatie. Zo probeert 
Lief ervoor te zorgen dat de gebruikers mindful en in 
control blijven gedurende de dag.

www.getlief.com

Headspace

Headspace is wereldwijd één van de meest 
gedownloade meditatie-apps en biedt 
ondersteuning om bijvoorbeeld in slaap te komen 
of om rust te vinden in tijden van stress. De app is 
gebruiksvriendelijk ingericht en de gebruiker kan 
bijhouden hoe vaak hij/zij mediteert. Daarnaast is 
Headspace voor iedereen toegankelijk: ervaring 
met mediteren is niet nodig. Uiteindelijk hoopt 
Headspace bij te dragen aan verbeterde gezondheid 
en meer geluk van gebruikers over de hele wereld. 

www.headspace.com 

Clear Nutrition Program

Het Clear Nutrition Program is een op wetenschap 
gebaseerd voedingsprogramma met als doel om 
mensen inzicht te geven in hoe hun lichaam op 
voeding reageert en hen te helpen betere eet- en 
leefstijlkeuzes te maken. Door middel van continue 
monitoring van glucoseniveaus via een patch op de 
arm, en het bijhouden van voedselinname, energie, 
slaap en lichaamsactiviteit in de Clear app, krijgt 
een gebruiker persoonlijk voedingsadvies. Met 
behulp van een algoritme wordt na een periode 
van drie weken advies gegeven over het optimale 
dieet. Daarnaast ontwikkelt Clear ook speciale 
programma’s gericht op bijvoorbeeld afvallen, 
stressreductie of het verbeteren van het slaapritme. 
Clear helpt gebruikers op een gemakkelijke en 
toegankelijke wijze om meer grip op hun eet- en 
leefstijl te krijgen door de combinatie van de glucose 
patch en de app. Een goed voedingspatroon leidt 
vervolgens tot verminderd zorggebruik.

www.theclearhealthprogram.com 
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Advanced Mobility 

 
Conclusie
Advanced mobility heeft een grote impact op 
het individu, de ouder wordende samenleving 
en de zorg voor ouderen. Mensen blijven 
langer zelfstandig met een scootmobiel of 
rolstoel, auto’s kunnen de gezondheid van 
de bestuurder monitoren en waarborgen, en 
drones kunnen medische hulpmiddelen sneller 
op moeilijker te bereiken plekken krijgen.

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Veranderende zorgbehoeften
• Groeiende connectiviteit en verbeterde data-

infrastructuur 
• Toenemende druk op het zorgsysteem 

Belangrijkste belemmeringen:
• Onwetendheid en terughoudendheid onder 

mogelijke gebruikers 
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud) 
• Onvolwassenheid van de toepassing 

Er is nog veel onwetendheid over de markt bij veel 
potentiële klanten en er zijn grote investeringen 
nodig om de trend te versterken. Desondanks komt 
er steeds meer vraag naar advanced mobility. De 
groeiende connectiviteit, de betrouwbaarheid 
hiervan en de komst van 5G zijn ontzettend 
belangrijk voor de ontwikkeling van de trend. Een 
betrouwbaar netwerk zorgt ervoor dat systemen 
gekoppeld kunnen worden en dat de trend steeds 
grootschaliger ingezet kan worden. 

Connected cars beschikken over een 
internetverbinding waarmee data verzameld en 
gedeeld kan worden binnen en tussen auto’s. 
Slimme auto’s kunnen slaperigheid, stress, of zelfs 
hartproblemen detecteren. Enerzijds dragen auto’s 
zo bij aan de gezondheid van de bestuurder, en 
anderzijds aan een veiliger weggebruik3-5. Ook 
hiermee worden veel zorgkosten bespaard6. 
Ten slotte bestaat advanced mobility ook binnen 
de transport en infrastructuur. Zo hebben in de 
Verenigde Staten de bekende deelautobedrijven 
Uber en Lyft hun eigen zorgnetwerk opgesteld met 
als doel patiëntvervoer efficiënter te maken7. Ook 
drones spelen een belangrijke rol in het verhogen 
van mobiliteit. Hoewel de inzet van drones voor 
levering aan huis nog even op zich laat wachten, 
worden ze wel al ingezet om medische hulpmiddelen 
sneller op moeilijk te bereiken plekken te krijgen8,9. 
Ook worden er drones ontwikkeld die ouderen 
kunnen assisteren bij bijvoorbeeld de evacuatie van 
een verpleeghuis door brand of overstroming10. De 
markt voor advanced mobility groeit de komende 
jaren stevig door11-13

Advanced mobility is de term voor 
verhoogde beweeglijkheid door middel 
van technologie, met als doel gezondheid 
en welzijn te bevorderen. Met advanced 
mobility kan de beweeglijkheid van een 
individu verhoogd worden, bijvoorbeeld 
door het gebruik van een gespecialiseerd 
vervoermiddel, maar ook transport en 
infrastructuur mobiliseert, bijvoorbeeld 
door de inzet van slimme (deel)auto’s of 
drones. 

Toepassingen en voordelen
Er bestaan verschillende typen apparatuur die de 
beweeglijkheid van een individu kunnen verhogen. 
Denk hierbij aan een slimme rolstoel of scootmobiel 
die ouderen zelfstandiger maakt. Deze persoonlijke 
mobility devices dragen bij aan autonomie van 
het individu en bevorderen deelname aan de 
samenleving, waardoor zorgkosten sterk verminderd 
kunnen worden1. Het zal nog even duren voor 
volledig zelfrijdende auto’s de nieuwe standaard zijn, 
maar auto’s nemen wel steeds meer taken over die 
voorheen bij de bestuurder lagen2. 

1.2
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Wolk Heupairbag

De Wolk Heupairbag is een airbag die wordt 
ingezet voor valpreventie. De airbag zorgt voor 
een zachte landing wanneer men valt en voorkomt 
heupfracturen en andere blessures. Ook voor 
ouderen die bijvoorbeeld bang zijn om te vallen 
biedt de heupairbag zekerheid om veilig te kunnen 
bewegen. De heupairbag is een soort zachte riem en 
kan eenvoudig onder kleding gedragen worden. Bij 
een val blaast een speciaal kussen zich automatisch 
op. De heupairbag werkt met drie bewegingssensors 
die een valbeweging herkennen en ervoor zorgen 
dat de airbag gevuld is met lucht voordat men op de 
grond terecht komt. Na een val loopt de heupairbag 
langzaam leeg. Dankzij het valalarm wordt een val 
per sms, met vermelding van de locatie, aan een 
contactpersoon doorgeven.

www.wolkairbag.com 

Raizer 

De Raizer is een hulpmiddel dat wordt ingezet om 
oudere cliënten die zijn gevallen zonder veel moeite 
weer in een zittende positie te krijgen. De Raizer help 
zorgmedewerkers op een veilige manier te werken 
bij valincidenten. Wanneer een cliënt valt dan gaat 
het opstaan vaak met risico’s gepaard. De Raizer 
bestaat uit zeven onderdelen welke makkelijk kunnen 
worden vervoerd in bijvoorbeeld een rugtas. De 
onderdelen zijn eenvoudig in elkaar te zetten door 
een zorgmedewerker. Deze klikt de spatelvormige 
rugleuning vast onder de rug van de cliënt en aan 
het zitvlak dat tevens de motor is. Vervolgens wordt 
de cliënt via het bijbehorende zendkastje rustig, 
veilig en voorzichtig omhoog gebracht in de zittende 
positie.

www.mijzo.nl 

WheelAir 

WheelAir is een koelsysteem dat in een rolstoel 
aangebracht kan worden. Dit zorgt ervoor 
dat mensen die in een rolstoel zitten minder 
last hebben van oververhitting en overmatig 
zweten. Oververhitting en overmatig zweten 
kan lijden tot doorligplekken, spierspasmen, 
misselijkheid, vermoeidheid en hitteberoerte. Het 
WheelAir systeem is in staat om in 30 minuten 
de lichaamstemperatuur met 8 graden Celsius 
te verlagen. Uniek is dat WheelAir het eerste 
koelsysteem is dat gemakkelijk te monteren is op 
iedere rolstoel. Zo worden klachten die ontstaan 
door te hoge temperaturen voorkomen wat extra 
zorgkosten voor deze klachten voorkomt. Ook is het 
een prettigere ervaring voor de gebruiker omdat 
deze minder last heeft van de hitte.

www.wheelair.co.uk 

PROllator

De PROllator is een slimme rollator voor het 
voorkomen van rollator gerelateerde ongevallen. 
De rollator bezit sensoren die de afstand tussen 
de gebruiker en de rollator registreert. Zodra een 
gebruiker te ver achter zijn of haar rollator loopt, 
remt de rollator automatisch. Via een draaiknop 
kan een voorkeursafstand worden ingesteld. Zo 
lopen bijvoorbeeld mensen met reuma van nature 
verder achter hun rollator dan iemand met een 
spieraandoening. Het voordeel van de PROllator 
is dat er minder ongelukken gebeuren bij rollator 
gebruikers terwijl zij hiervoor niets extra hoeven te 
doen. Dit verbetert de patiëntervaring en voorkomt 
ook zorgkosten van mogelijke ongevallen.

www.prollator.nl
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Serious Gaming

 
Conclusie
Serious games kunnen breed worden ingezet 
en bieden veel kansen in de zorg voor 
ouderen. Hoewel de effectiviteit soms lastig 
te bewijzen is, gaat dit nu steeds makkelijker 
doordat serious gaming steeds breder 
geïmplementeerd wordt in de zorg. Uiteindelijk 
ondersteunen games een preventiever en 
persoonlijker zorgsysteem.

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Verhoogd bewustzijn en acceptatie 
• Toenemende bewijslast effectiviteit 
• Nieuwe technologische mogelijkheden

Belangrijkste belemmeringen:
• Onwetendheid en terughoudendheid onder 

mogelijk gebruikers
• Beperkte digitale vaardigheden
• Groeiende roep bewijslast

Er wordt nog altijd veel bewijsvoering gevraagd 
om mensen te overtuigen van de werking van 
serious games. Ook zijn mensen nog vaak niet op 
de hoogte van het bestaan van serious games. 
Toch groeit de acceptatie. Dit komt mede door de 
wetenschappelijke onderzoeken die de werking 
bewijzen en de groeiende digitale vaardigheden van 
gebruikers.

meer in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn al 
bewezen resultaten bereikt met de inzet van serious 
games4. Ook kunnen ze werken als educatiemiddel, 
zowel voor patiëntvoorlichting als in het trainen 
van professionals5-7. Gezondheidsprofessionals 
integreren de technologie van serious games steeds 
vaker in de behandelplannen van patiënten om 
zo meer samenwerking te stimuleren8. Ook voor 
ouderen is serious gaming waardevol: voor hen 
is bijvoorbeeld een game ontwikkeld die helpt 
bij de voorbereidingen voor de (nabije) toekomst 
en om te ondersteunen bij het denken over de 
manier waarop zij hulp en ondersteuning kunnen 
organiseren9. De Oefendokter, een andere game 
met een vergelijkbare functie, helpt ouderen bij 
voorbereidingen op gesprekken met hun arts en 
ondersteunt bij het nemen van beslissingen rondom 
behandeltrajecten. Een ander voorbeeld van een 
toepassing is een app die naasten van ouderen 
kunnen gebruiken om ouderenmishandeling te 
herkennen en te voorkomen10. Serious gaming 
kan ook worden ingezet om eventuele cognitieve 
afwijkingen, die het risico op het ontwikkelen van 
dementie of Alzheimer, vast te stellen: de Altoïda-
app biedt verschillende cognitieve tests om deze 
afwijkingen te constateren. In de zorg voor ouderen 
zijn de positieve effecten van serious gaming groot, 
met als gevolg dat de markt in deze sector groeit11. 
Ook in de reguliere zorg neemt de marktwaarde van 
gamification wereldwijd toe12-14. 

Onder serious games vallen alle spellen 
die een ander hoofddoel hebben dan puur 
entertainment. Een serious game is vaak 
een videospel, maar kan meerdere vormen 
aannemen zoals een fysiek bordspel, een 
kaartspel, of zelfs een groter spel zoals 
een escape room1. Hierbij kunnen serious 
games ook gebruik maken van bijvoorbeeld 
augmented reality en virtual reality. Het 
doel van een serious game is voornamelijk 
educatie, training, stressvermindering, of 
het veranderen van gedrag2.

Toepassingen en voordelen
Binnen de zorg worden serious games ingezet 
om de algemene gezondheid te verbeteren door 
bijvoorbeeld positieve gedragsverandering, 
zelfmanagement, of fysieke activiteit te stimuleren. 
Variërende spelelementen en visualisatie van de 
voortgang zorgen ervoor dat spelers gemotiveerd 
blijven2. Ook het natuurlijk menselijke gedrag om te 
winnen en aan competitie mee te doen maakt het 
gebruik van serious games effectief en vermakelijk 
voor de gebruiker3. Winnen is een sensatie die de 
mens graag najaagt. Door het delen van kennis, 
stellen van doelen, en communiceren met andere 
spelers kunnen uitdagingen voltooid worden. Onder 
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Altoïda

De Altoïda app biedt verschillende cognitieve tests 
in spelvorm aan op een tablet. Hiermee voorspelt 
de app het risico op het ontwikkelen van dementie 
of Alzheimer. Met behulp van de versnellingsmeter, 
gyroscoop, de touchscreensensoren en artificial 
intelligence kan er geconstateerd worden of er 
kleine afwijkingen zijn in de cognitie van de speler. 
Deze afwijkingen in de cognitie worden gebruikt 
om het risico op het ontwikkelen van dementie of 
Alzheimer te voorspellen. Doordat de app op een 
tablet gespeeld kan worden is een ziekhuisbezoek 
niet altijd nodig, omdat het gemakkelijk te gebruiken 
is vanuit thuis. Altoïda verbetert de ervaring van de 
patiënt omdat het in de thuissituatie gebruikt wordt, 
zeer toegankelijk is en onnodige zorgkosten kan 
voorkomen.

www.altoida.com

Ria’s Escape Room

Ria’s Escape Room is een interactief pop-up spel, 
ontwikkeld om het geluk en welzijn van ouderen 
in een zorginstelling te verhogen. Het spel richt 
zich op zorgprofessionals in de langdurige zorg 
en leert hen spelenderwijs weer hun gevoel en 
intuïtie te gebruiken bij het contact met cliënten. 
Het complete spel zit in een verplaatsbare box, Ria’s 
verhuisdoos, en is op te bouwen op elke gewenste 
locatie. Met behulp van filmpjes, vragen op de 
tablet en aanwijzingen in de kamer halen spelers 
waardevolle en persoonlijke informatie op over Ria, 
die uiteindelijk bijdragen aan het geven van meer 
persoonlijke zorg.

www.escaperoom.andhappy.nl

Qwiek.Melody 

Qwiek.Melody is speciaal ontwikkeld om cliënten 
op speelse wijze te stimuleren om meer te bewegen 
en gebruikt muziek om dit te bewerkstelligen: 
zodra de cliënt beweegt, speelt de Qwiek.
Melody muziek af. Qwiek.Melody is daarmee 
ideaal om de buitenruimtes van het zorghuis te 
transformeren tot een ware belevingstuin en de 
interactieve muziekprikkel te gebruiken als extra 
bewegingsstimulans. Muziek is daarnaast cultuur- en 
leeftijd overschrijdend, het verbindt en emotioneert 
en is daarmee zeer geschikt voor de toepassing van 
belevingsgerichte zorg.

www.qwiek.eu 

DemiZorg

Mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen met het 
informatieve spel ‘DemiZorg’ online oefenen met 
het zorgen voor naasten en cliënten die kampen met 
dementie. Zo kunnen de mantelzorgers oefenen met 
vier verschillende zorgsituaties die vaak voorkomen 
bij het verzorgen van mensen met dementie. Denk 
aan; aankleden, douchen, eten en ergens naartoe 
gaan. In het spel, ontwikkeld in nauwe samenspraak 
met mantelzorgers, speel je de mantelzorger en kun 
je uit verschillende acties kiezen die tot verschillende 
resultaten leiden. Het doel van het spel is om 
mantelzorgers en zorgprofessionals beter voor te 
bereiden op de moeilijke en onvoorspelbare reacties 
van mensen met dementie. Dankzij dit spel kunnen zij 
beter leren omgaan met de explosieve uitingen van 
mensen met dementie. Ook beoogt het spel ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten 
wonen.

www.vilans.nl
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Smartfood 

 
Conclusie
Voeding krijgt een steeds prominentere 
rol in de zorg voor ouderen en het belang 
van gezonde voeding voor een goede 
gezondheid wordt steeds meer erkend. Zo 
worden inmiddels ook termen gehanteerd 
zoals Quantified Nutrition5. Smartfood kan 
een bijdrage leveren in het stimuleren van 
een gezonde leefstijl voor ouderen en het 
voorkomen van (chronische) aandoeningen of 
verdere ziekteprogressie.

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie
• Toenemende druk op het zorgsysteem
• Nieuwe technologische mogelijkheden

Belangrijkste belemmeringen:
• Onvolwassenheid van de toepassing
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud)
• Onwetendheid en terughoudendheid onder 

mogelijke gebruikers

Voor smartfood is de komende jaren een sterke groei 
voorzien, maar er zijn nog barrières voor smartfood 
die overwonnen zullen moeten worden. Een staat 
van onvolwassenheid van de technologie, hoge 
prijzen en missende kennis onder de consument van 
de mogelijkheden van toepassingen op het gebied 
van smartfood zijn belemmeringen2,3. Daarnaast 
maken wet- en regelgeving het lastig voor smartfood 
toepassingen om een intrede te doen op de markt4. 

Indien noodzakelijk wordt het voedsel zelfs 
uitgeprint om consumptie te vereenvoudigen 
of worden smartfood producten gebruikt voor 
gezonde voedingsconcepten. In de zorg voor 
ouderen kan het verlies van eetlust als gevolg 
van voedselbeperkingen door gezondheids- of 
slikproblemen bijvoorbeeld worden tegengegaan 
door voedsel in aantrekkelijkere vormen te printen1. 
Op deze manier kan een gezond voedingspatroon 
worden gestimuleerd en draagt smartfood bij aan 
iemands welzijn en het voorkomen van (chronische) 
aandoeningen of verdere ziekteprogressie. Het 
speelveld van smartfood is breed en concrete 
schattingen voor de toekomst van smartfood 
toepassingen zijn (nog) lastig te maken. 

Gezonde voeding en welke invloed het 
heeft op je gezondheid houdt steeds 
meer mensen bezig. Men gaat steeds 
bewuster eten en onderzoek naar de relatie 
tussen voeding en gezondheid wordt 
uitgebreid. Smartfood omvat technologieën 
die inspelen op het vergroten van de 
kennis bij individuen omtrent (gezonde) 
voedingsmiddelen en het bijdragen aan 
een gezond voedingspatroon.

Toepassingen en voordelen
Technologische toepassingen binnen smartfood 
geven consumenten meer inzicht over welke 
ingrediënten en hoeveel calorieën hun 
voedingsmiddelen bevatten en de aanwezigheid 
van eventuele allergene of toxische stoffen. 
Consumenten kunnen worden gewaarschuwd over 
houdbaarheidsdata van producten of geïnformeerd 
over de juiste bereidingswijze. Maaltijden of 
specifieke voedingsmiddelen kunnen (op een 
gepersonaliseerde manier) worden verrijkt met 
gezondheidsbevorderende componenten en waar 
nodig kan het voedingspatroon van individuen 
worden bijgestuurd. 
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GYENNO Bravo Twist

De GYENNO Bravo Twist is een geavanceerde smart 
spoon die tremoren in de hand kan signaleren en 
compenseren. Hierdoor wordt eten voor mensen met 
handtremoren makkelijker gemaakt. De lepel herkent 
een grip met de linker of rechterhand waardoor het 
juiste oppervlak altijd omhoog staat. De GYENNO 
Bravo Twist kan elektrisch worden opgeladen en 
heeft meerdere opzetstukken (lepel of vork). Ook 
heeft het een draaifunctie voor bijvoorbeeld noedels 
en spaghetti. Op deze manier is de smart spoon 
geschikt voor allerlei soorten maaltijden. 
 
www.gyenno.com.au 
 

Smood

Smood is een smartfood producent die zich richt 
op het bevorderen van de gezondheid door 
middel van voeding. Ze hebben een techniek 
ontwikkeld waarmee ze gebruik maken van een 
‘twin-screw extruder’ waarbij producten heel kort 
gekookt worden en producten met veel goede 
voedingsstoffen in elke gewenste vorm te maken 
zijn. Daarnaast kunnen ze producten coaten met 
groenten, fruit en diverse vloeistoffen waarbij alle 
goede inhoudsstoffen behouden worden. Op 
deze manier wil Smood met de producten die zij 
ontwikkelen, bijdragen aan gezond ouder worden. 

www.smoodforyou.com 

Foodscanner 

De Foodscanner van Spectral Engines is in staat om 
via near-infrared (NIR) spectroscopie, gebaseerd 
op hun Spectral Scanner Platform, zeer nauwkeurig 
het gehalte aan vet, eiwit, suiker en energie van een 
voedselproduct te bepalen. Data wordt via bluetooth 
gedeeld met de bijbehorende app. De scanner 
is klein, draagbaar, betrouwbaar en eenvoudig in 
gebruik. Het platform is ook eenvoudig te koppelen 
met andere applicaties. 

www.spectralengines.com 

Foodini

Foodini is een 3D voedselprintsysteem dat 
voedsel in aantrekkelijkere vormen kan printen, 
waardoor het er lekkerder uitziet en daardoor ook 
beter smaakt. Het systeem duwt de voeding door 
een capsule naar beneden, via een mondstuk, 
en print het voedsel. Eén van de belangrijkste 
voedingsproblemen bij ouderen is het verlies 
van eetlust als gevolg van voedselbeperkingen 
door gezondheids- of slikproblemen. De 3D 
voedselprinter kan een realistische vorm geven aan 
vaak gepureerde voeding waardoor het eetplezier 
toeneemt en de gezondheid verbetert. De geprinte 
maaltijden kunnen daarnaast worden verrijkt met 
extra voedingstoffen, zoals eiwitten, vitaminen of 
mineralen. Dit kan precies worden afgestemd op de 
behoeften van individuele cliënten. 

www.naturalmachines.com/foodini 
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“Wij leggen graag de  
nadruk op de mogelijk-
heden van technologische 
ontwikkelingen,  
met name wat betreft  
de gegevensuitwisseling 
tussen professionals.  
Dit zal de samenwerking  
in de zorg voor ouderen  
ondersteunen.”
 

Jacqueline de Groot, 
Voorzitter Verenso
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monitorenDiagnoseConsultatie
Behandeling 
begeleidingPreventie

ZORGFASE 2
Consulteren

ontwikkelingen oefenen hier sterke 
invloed op uit.

Binnen deze zorgfase worden de 
volgende vijf technologische trends 
herkend:

2.1  Remote Consultation

2.2  Health Information Systems

2.3  Online Social Networking

2.4  Smart Assistants

2.5  Blockchain

CONSULTEREN is een integraal 
onderdeel van nagenoeg iedere 
interactie tussen zorgprofessional en 
zorggebruiker in het zorg- proces, 
maar ook tussen de zorggebruiker en 
andere zorggebruikers. Een consult 
biedt zorggebruikers de mogelijkheid 
advies te vragen en te overleggen 
over passende vervolgstappen. Een 
consult kan leiden tot een diagnose, het 
voorschrijven van een behandeling of 
juist af te zien van medisch handelen. 
De positie van het individu tijdens het 
consultatieproces is aan verandering 
onderhevig. Technologische 
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Remote Consultation

Consulteren op afstand, of remote 
consultation, gaat over het toepassen van 
moderne communicatievormen binnen de 
zorg. Smartphones, videochat, e-mail, social 
media en appen zijn in het dagelijks leven 
niet meer weg te denken. Er zijn speciale 
toepassingen nodig om de vertaalslag te 
maken naar communicatiemethoden die 
bruikbaar zijn voor zowel zorgverlener als 
patiënt1.

Toepassingen en voordelen
Remote consultation biedt contact op afstand 
waardoor dit niet langer tijds- en plaatsgebonden is. 
(Reis)kosten en tijd worden bespaard en gesprekken 
en werkprocessen kunnen efficiënter worden 
ingericht2,3. Deels zullen toepassingen ook direct 
en persoonlijk contact vervangen4,5. Het biedt 
verschillende toepassingen waarmee gebruikers 
hun gezondheidsstatus kunnen bespreken, gezond 
gedrag promoten, netwerken vormen, en informatie 
en medische gegevens uitwisselen in real-time6. 

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Verhoogd bewustzijn en groeiende acceptatie 
• Stimulerende wet-en-regelgeving 
• Toenemende druk op het zorgsysteem 

Belangrijkste belemmeringen:
• Onwetendheid en terughoudendheid 
• Beperkte digitale vaardigheden 
• Gebrek aan interoperabiliteit 

De interoperabiliteit van verschillende systemen 
en software omtrent remote consulting laat vaak 
nog te wensen over voor effectieve toepassingen. 
Ook mist er bij de consulten op afstand een 
aantal visuele aspecten, waardoor bijvoorbeeld 
de zorgprofessional minder goed een patiënt 
kan examineren op eventueel visuele lichamelijke 
klachten14,15. Toch groeit de acceptatie voor consulten 
op afstand. Zowel patiënten als zorgprofessionals 
raken steeds meer gewend aan beeldbellen.
Het aantal huisartsenpraktijken dat gebruikt maakt 
van beeldbellen met patiënten nam tijdens de 
coronacrisis enorm toe. De praktijk moet uitwijzen of 
het om een blijvende verandering gaat, maar meer 
dan een kwart van de huisartsenpraktijken geeft aan 
de toepassing ook na de pandemie intensiever te 
willen blijven inzetten16.

Doordat de technologie afstanden overbrugt, biedt 
dit nieuwe mogelijkheden voor minder mobiele 
patiënten en patiënten in afgelegen of moeilijk 
bereikbare gebieden. Ook zijn ouderen dankzij 
deze technologie beter in staat om langer thuis te 
blijven wonen7. Daarnaast biedt deze technologie 
de mogelijkheid voor de patiënt om sneller een 
vertrouwde zorgprofessional te spreken die een 
goed overzicht heeft van de medische gegevens 
van de patiënt8. De verwachting is dat de totale 
marktwaarde van telehealth de komende jaren  
enorm zal groeien. Deze groei wordt mede versneld 
door de coronacrisis9-13.

 
Conclusie
De markt voor remote consultation is 
divers en volop in ontwikkeling1. Patiënten 
en zorgprofessionals van de toekomst 
communiceren steeds meer via virtuele 
kanalen, en patiënten krijgen steeds meer regie 
over hun eigen zorgproces. In de zorg voor 
ouderen zal hier op de juiste manier op in moet 
worden gespeeld, waarbij de behoeften van 
alle partijen in acht worden genomen. Hiermee 
wordt de zorg voor ouderen persoonlijker 
en meer participatief. Zorgkosten worden 
verlaagd, kwaliteit verhoogd, en ervaringen van 
zorgprofessional en patiënt worden verbeterd. 
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KOMP

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. 
KOMP is een computer met één knop en faciliteert 
communicatie tussen senioren en familie op afstand. 
De ene knop brengt direct een beveiligde beeldbel-
verbinding tot stand met voorgeprogrammeerde 
familieleden. Ook kan familie foto’s of video’s 
sturen aan senioren. De ene knop is makkelijk te 
gebruiken door senioren, rekening houdend met 
hun beperkte motorische vaardigheden en vaak 
droge vingertoppen. Ook de audio en beeldkwaliteit 
is afgestemd op ouderen. Privacy staat op één; 
data wordt alleen opgeslagen als de gebruiker dit 
aangeeft.

www.noisolation.com 

Buddy Healthcare 

Het platform van Buddy Healthcare bereidt patiënten 
voor op hun behandeling door het aanbieden van 
geautomatiseerde en gepersonaliseerde instructies 
en informatie. Doordat het platform gebruik maakt 
van de persoonlijke gegevens van iedere patiënt, kan 
een nauwkeurige en gedetailleerde tijdlijn gemaakt 
worden van een individueel behandelpad. Op deze 
manier krijgen gebruikers, door middel van push-
notificaties, tijdig te horen wanneer welke acties 
ondernomen moeten worden. Ook kan de patiënt 
eenvoudig een afspraak met de zorgprofessional 
inboeken. Het platform heeft als doel om patiënten 
zo goed mogelijk voor te bereiden op hun ingreep. 
Hiermee neemt buddy veel stress, angst en 
onzekerheid weg bij de patiënt. 

www.buddyhealthcare.com 

Spreekuur

Spreekuur is een digitaal platform waarin de patiënt 
zelf de triage en anamnese doet en een huisarts in 
staat is om zorgvragen (snel) digitaal af te handelen. 
Patiënten bereiden via de website of mobiele app van 
Spreekuur het consult voor door vragen te doorlopen 
over onder meer de aard, de omstandigheden, de 
duur en de vermoedelijke oorzaak van de klacht. Ze 
voegen na het beantwoorden van de vragen ook een 
foto toe. Blijkt uit de beantwoording van de eerste 
vragen dat de medische klacht zeer ernstig is, dan 
krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te 
bellen. Is dat niet geval, dan gaat de beantwoording 
van de vragen naar de digitale huisarts van dienst 
die vervolgens met de patiënt kan bellen of 
videaochatten. Doel van het systeem is ook dat het 
zodanig ingericht kan worden dat een patiënt die in 
de nacht gebruik maakt van Spreekuur met een laag 
urgente klacht, automatisch ingepland kan worden 
voor een afspraak bij de huisarts de volgende 
ochtend of doorgezet kan worden voor het digitale 
Spreekuur van zijn eigen huisarts. 

www.spreekuur.nl 

OZOverbindzorg 

OZOverbindzorg is een digitaal communicatie-
platform voor zorgverleners, aangestuurd door 
patiënten. Dit betekent dat een patiënt zijn of haar 
behoeften kan aangeven, zoals een thuiszorgbezoek 
of een afspraak met de huisarts. Vervolgens kan een 
netwerk van zorgverleners deze behoefte afstemmen 
op een eigen agenda. Overleg over én met een 
patiënt is ook mogelijk, uiteraard wanneer een 
patiënt hier toestemming voor geeft. Daarnaast zijn 
via het communicatieplatform OZOverbindzorg de 
lijntjes met andere betrokkenen, zoals mantelzorgers, 
kort, en kun zij makkelijk overleggen en eventuele 
zorgen delen.

www.ozoverbindzorg.nl 
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Health Information Systems

Health information systems zijn 
informatiesystemen waarin 
gezondheidsgegevens opgeslagen, 
geraadpleegd, en gedeeld kunnen 
worden. Deze informatiesystemen 
bevatten verschillende soorten data: 
van patiëntgegevens tot gegevens 
over het operationeel management 
van een ziekenhuis. Ook systemen 
die beleidsbeslissingen in de zorg 
ondersteunen, zoals een dashboard met 
informatie over het aantal lege bedden, 
vallen onder health information systems. 

Toepassingen en voordelen
Health information systems ondersteunen door 
alle gegevens op een plek aan te bieden, bij 
het diagnosticeren en bij het kiezen van best 
passende behandelingen of bij het afstemmen van 
medicatie. Het vastleggen en delen van informatie 
zorgt voor een verminderde kans op fouten en 
een beter passende behandeling1,2. Vooral het 
inzicht in eigen medische gegevens is voor veel 
patiënten belangrijk3,4. Dit is met name zichtbaar bij 
persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) omdat 
het beheer bij de patiënt zelf ligt. 

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Veranderende zorgbehoeften
• Stimulerende wet- en regelgeving
• Groeiende connectiviteit en verbeterde data-

infrastructuur

Belangrijkste belemmeringen:
• Steeds meer nadruk op privacygevoeligheid 
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud)
• Gebrek aan interoperabiliteit 

Voor grootschalige inzet van health information 
systems is er interoperabiliteit nodig. Systemen 
moeten op elkaar aan kunnen sluiten en data uit het 
ene systeem moet gelezen kunnen worden door 
het andere systeem. Door de AVG wordt veilige 
opslag en standaardisatie de norm. Nationale en 
internationale standaarden zoals MedMij en HL7-FHIR 
dragen hieraan bij. 

Dat maakt deze systemen ideaal om gegevens 
van verschillende zorgverleners te verzamelen en 
te integreren. In tegenstelling tot patiëntportalen 
van zorginstellingen, wordt de PGO meegenomen 
door een patiënt bij verhuizing of overstap naar een 
andere verzekeraar1,3,5. Juist wanneer de zorgvraag 
en de complexiteit ervan toeneemt, is een veilig 
en vertrouwd overzicht van gezondheidsgegevens 
van toegevoegde waarde. Voor ouderen en 
hun mantelzorgers kan het gebruik van PGO’s 
administratieve lasten verlichten en draagt het 
bij aan het behoud van eigen regie6. Ook wordt 
veel informatie tegenwoordig digitaal vastgelegd 
in Elektronische Cliënten Dossiers (ECD). ECD’s 
ondersteunen zorgprofessionals bij het verlenen 
van zorg aan ouderen en dragen bij aan de 
doelmatigheid en kwaliteit van zorg7. Verder 
kunnen health information systems in de zorg voor 
ouderen bijdragen aan het inzichtelijk maken van 
capaciteitsontwikkeling in verpleeghuiszorg en 
efficiëntere verpleging8. De globale markt voor 
health information systems zal de komende jaren 
blijven stijgen5,9,10. Ook de bekendheid van PGO’s 
onder zorgprofessionals en patiënten neemt toe. 
Echter, nog maar slechts een klein deel van de 
patiënten weet precies wat het inhoudt.

 
Conclusie 
Health information systems zijn niet meer 
weg te denken uit de gezondheidszorg. 
Inzet van deze technologie draagt bij aan het 
personaliseren van de zorg en het stimuleren 
van de participatie van de patiënt in zijn of haar 
eigen zorgproces. Tot slot opent een goede 
dataopslag de deuren voor onderzoek en 
andere toepassingen in de zorg voor ouderen.
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MediMapp

MediMapp is een health information system waarin 
alle relevantie zorginformatie aan patiënten wordt 
aangeboden, aan de hand van het persoonlijke 
zorgtraject dat de patiënt doorloopt. MediMapp 
is daarmee een interactieve, digitale gids die is 
gekoppeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier 
van het ziekenhuis en is daarom altijd actueel en 
afgestemd op het individuele zorgtraject. Het 
systeem informeert niet alleen, maar biedt patiënten 
ook de mogelijkheid om afspraken te maken, en om 
vragenlijsten in te vullen of een klachtendagboek bij 
te houden.

www.soulve.nu

Fello

De app Fello is een hulpmiddel waarmee 
mantelzorgers elkaar eenvoudig op de hoogte 
houden en de zorgtaken kunnen verdelen. 
Mantelzorgers of een patiënt zelf nodigen 
familieleden en mensen uit hun omgeving uit toe 
te treden tot een zorggroep. In een beveiligde 
omgeving kunnen ze vervolgens klusjes opvoeren, 
zoals het rijden naar een ziekenhuisafspraak 
of boodschappen doen. Fello bevat ook een 
datumprikker – “wanneer kunnen we met zijn allen 
overleggen?” – en biedt de mogelijkheid onderling 
berichten uit te wisselen. Alle berichten en klusjes 
staan in een tijdlijn onder elkaar. Deze gratis app is 
ook beschikbaar in de vorm van een website.

www.getfello.com 

cBoards

Caresharing ontwikkelde het platform cBoards, 
gericht op samenwerking tussen zorgprofessionals, 
informele zorgverleners en patënten aan de hand van 
zogenaamde ‘boards’. Een board is een themagericht 
multdisciplinair patëntendossier, waarbij alleen 
relevante medische gegevens voor iedereen 
inzichtelijk zijn en alleen relevante personen en teams 
betrokken worden. De zorgprofessional ervaart alles 
als één systeem, van waaruit bijvoorbeeld ook chat- 
en beeldbelcommunicate met patënten en andere 
zorgprofessionals plaatsvindt. Dit maakt (regionale) 
samenwerkingen veilig, overzichtelijk en efficiënt.

www.caresharing.com 

Improve Platform

Het Improve Platform is een platform voor patiënten, 
zorgprofessionals en onderzoekers om veilig te 
communiceren. Als eerste is een volledig end-to-
end platform ontwikkeld, waarin alle communicatie, 
versleuteld verloopt. Enkel de zorgprofessional en 
de patiënt kunnen elkaars berichten en gegevens 
zien. Dankzij het platform kunnen vragenlijsten, 
informatie en filmpjes veilig en eenvoudig gedeeld 
worden tussen zorginstellingen en patiënten. 
Dit verlaagt de administratieve druk voor 
zorgprofessionals en patiënten profiteren van betere 
informatie. Daarnaast is het platform met bijna alle 
databronnen te koppelen door hun API-structuur. 
Dit helpt om de juiste informatie te ontsluiten, 
omdat gezondheidsinformatie op steeds meer 
plaatsen (apps, thuismeet devices, EPD’s, PGO’s, 
etc.) wordt verzameld. Ook kan al deze informatie 
gestructureerd door de zorgverlener worden 
verzameld, waardoor AI-gedreven toepassingen 
worden gefaciliteerd.

www.openhealthhub.com 
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Online Social Networking

Online social networking (OSN), is een 
platform dat zich constant ontwikkelt1. 
De term refereert naar een internet-
georiënteerde tool die zowel individuen 
als communities de mogelijkheid biedt 
om inhoud, sociale interacties en real-time 
samenwerkingen te creëren en delen. 
Daarnaast verstaan we onder OSN de 
verschillende manieren waarop onder 
andere bedrijven, gezonde en zieke 
mensen online samenkomen2,3. OSN 
vergemakkelijkt het samen kennis opdoen 
en het delen van ervaringen met elkaar. 

Toepassingen en voordelen 
OSN biedt een handvat voor zowel zorggebruikers 
als zorgprofessionals om informatie te delen en 
op te zoeken. Gebruikers hebben de mogelijkheid 
om gezondheidsbeleid en praktische zaken te 
bediscussiëren, gezondheidsgedrag te promoten, 
gegevens uit te wisselen, elkaar te voorzien van 
accurate informatie, snel informatie te verspreiden, 
netwerken te vormen en de interactie aan te gaan 
met andere zorggebruikers en/of zorgprofessionals3,4. 
Het is een dynamische gemeenschap waarin de 
gebruiker zelf inhoud genereert en de mogelijkheid 
geeft tot een open dialoog met één of meerdere 
gebruikers. Het Lifelines Corona-onderzoek stelde 

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Verhoogd bewustzijn en groeiende acceptatie
• Groeiende connectiviteit en verbeterde data-

infrastructuur 
• Veranderende zorgbehoeften 

Belangrijkste belemmeringen:
• Data leidt tot misinterpretatie
• Steeds meer nadruk op privacy gevoeligheid
• Ethische vraagstukken

Naast dat OSN wordt gedreven door een 
groeiende connectiviteit en een verschuiving 
van zorgbehoeften, zijn er ook een aantal risico’s 
te noemen. Doordat wij steeds meer applicaties 
ontwikkelen voor het delen van persoonlijke 
gezondheidsinformatie en mensen ook vragen 
om gezondheidsinformatie te delen, is het een 
uitdaging om de privacy van persoonlijke gegevens 
en patiënten te waarborgen11-13. Er zal ook gewaakt 
moeten worden voor het schenden van de patiënt-
arts relatie14,15. En de kwaliteit en betrouwbaarheid 
van informatie op de platformen valt soms in twijfel 
te trekken16, 17. Tegelijkertijd heeft de pandemie het 
belang en de relevantie van OSN benadrukt. Zowel 
op zakelijk als maatschappelijk vlak hebben bedrijven 
en personen gedurende de pandemie een flinke 
toename gezien binnen het gebruik van social media. 
De wens om contact te houden is namelijk sterk 
wanneer fysiek contact niet meer mogelijk is18. 

vast dat mensen zich tijdens de pandemie meer 
somber, lusteloos en eenzaam voelden5. Gezien de 
dalende mentale gezondheid in Nederland, is de 
optie tot een online open dialoog een zeer welkome 
functie geweest. OSN heeft vele mensen een steun  
in de rug kunnen bieden door mensen met elkaar  
te verbinden6. 

In Nederland is het sociale media gebruik van 
ouderen de laatste jaren sterk toegenomen, vooral 
onder 65- tot 75-jarigen. Deze groep maakt steeds 
meer gebruik van sociale netwerken. In 2019 was  
39 procent van de 65- tot 75-jarigen, en 17 procent 
van de 75-plussers actief op sociale netwerken.  
Vijf jaar eerder was dat nog respectievelijk 23 en  
6 procent7. Voor ouderen kan het gebruik van sociale 
media eenzaamheid en depressieve symptomen 
doen verminderen, doordat het mogelijkheden biedt 
om contacten te onderhouden en via netwerken 
contact te leggen met anderen met gelijke 
aandoeningen en gezondheidsproblemen8. Verder 
wordt sociale media ook gebruikt voor het actief 
zoeken en delen van gezondheidsinformatie9,10.

 
Conclusie
Het gebruik van online social networking 
onder ouderen neemt alleen maar toe de 
komende jaren en zal ook een stijging kennen 
in de gezondheidszorg. De patiënten van de 
toekomst zullen nog meer verwachten dat 
zij hun informatie en communicatie via deze 
weg kunnen uitwisselen en overbrengen. De 
gezondheidszorg zal hier op de juiste manier 
mee om moeten gaan, waarbij er gelet moet 
worden op de naleving van privacywetgeving 
omtrent de gegevens van de patiënt. 
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Papa Health

Het platform Papa is een platform waar gezelschap 
en medische zorg wordt geboden aan ouderen. 
Het platform startte ooit als plek om ouderen 
en (voornamelijk) studenten te koppelen om zo 
eenzaamheid en isolatie (virtueel) tegen te gaan. 
Daarnaast konden de zogenaamde ‘Papa pals’ 
ouderen ondersteunen bij alledaagse taken. Dankzij 
het platform kunnen ouderen, wanneer zij daar 
behoefte hebben, altijd virtueel gezelschap zoeken 
met een van de ‘Papa pals’. Inmiddels is het platform 
uitgebreid met Papa Health, waarmee een holistisch 
dienstenpakket wordt aangeboden om sociale én 
medische behoeften te vervullen. Met Papa Health 
zijn ook ‘Papa zorgverleners’ aangesloten op het 
platform. Recentelijk ontving het familiebedrijf 
nog miljoeneninvestering om hun zorgaanbod en 
dienstenpakket verder te verbreden en verbeteren. 

www.papa.health

Broedplaats Zorg 

Op het community Broedplaats Zorg, ontwikkeld 
door Zorgbelangorganisatie Brabant | Zeeland, 
kunnen bezoekers blogs schrijven en lezen over 
ervaringen van mensen die zorg gebruiken én 
mensen die in de zorg werken. Tijdens de eerste 
coronagolf ontwikkelde de community een apart 
professioneel platform van en voor zorgprofessionals 
en geïnteresseerde inwoners van Noord-Brabant 
en Zeeland om mee te praten en ervaringen te 
delen. De community biedt een veilige omgeving 
waar iedereen zijn of haar ideeën, voorbeelden, 
ervaringsverhalen, knelpunten en signalen kwijt 
kan. Onder leiding van community managers 
worden inzichten en ervaringen uitgewisseld binnen 
Broedplaats Zorg over actuele thema’s. Door 
verbinding te maken, samen te werken en signalen 
door te geven helpen ze elkaar verder. Met als doel 
een beweging naar de gezondheid(zorg) van de 
toekomst.

www.broedplaatsz.nl 

Smart Patients

Smart Patients is een online community voor 
patiënten en zorgprofessionals waarin ze van elkaar 
kunnen leren om zo de zorg te verbeteren. De 
site omvat een verscheidenheid aan communities 
voor verschillende aandoeningen waarin leden 
ervaringen en kennis kunnen delen en de laatste 
klinische trials en medische doorbraken kunnen 
opzoeken en bediscussiëren. Door berichten te 
‘taggen’ met steekwoorden kunnen leden van andere 
communities specifieke conversaties eenvoudig 
achterhalen dankzij de steekwoorden die zij volgen.

www.smartpatients.com 

Ontmoetingen Online

Ontmoetingen Online is een online platform voor 
(jonge) ouderen of mensen met een chronische 
beperking. Dit platform biedt online interactieve 
dagbesteding voor zelfstandig wonenden of 
bewoners in een zorgorganisatie. Met dit platform 
vinden ontmoetingen plaats via het beeldscherm van 
de eigen televisie. Via een webcam met een daaraan 
gekoppelde mediabox kunnen ouderen met elkaar 
of met familie of mantelzorger communiceren. Ook 
worden er bijvoorbeeld online sessies georganiseerd 
door professionals op het gebied van kunst zoals 
muziek en dans waaraan ouderen kunnen deelnemen 
via hun televisiescherm. 

www.ontmoetingen-online.nl 
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Smart Assistants

Onder smart assistants verstaan we 
toepassingen die door middel van spraak-, 
tekst- en patroonherkenning taken of 
diensten kunnen uitvoeren voor patiënten 
of zorgprofessionals. Hiervoor maken 
systemen gebruik van smart analytics 
technieken. Smart assistants is maar één 
van de vele termen voor de combinatie 
van kunstmatige intelligentie en taal. 
Een verdere greep uit de verschillende 
namen voor dit soort geautomatiseerde 
gesprekspartners is: intelligente assistent, 
virtuele assistent, digitale medewerker, 
persoonlijke digitale assistent, chatbot, bot 
en metabot.

Toepassingen en voordelen
Voorbeelden van virtuele assistenten zoals de 
Google Assistent, Amazon’s “Alexa” en Apple’s 
“Siri” zijn bij menigeen bekend. Inmiddels doen 
ook dergelijke systemen hun intrede in de 
gezondheidszorg1, 2. Zo’n digitale assistent kan 
bijvoorbeeld in real-time gesprekken tussen 
zorgprofessionals en patiënten vastleggen. De 
vaak ongestructureerde gesprekken worden 
direct omgezet in gestructureerde, relevante 
klinische data voor het patiëntendossier. Na afloop 

doktersbezoeken voorkomen en dus ook onkosten 
zoals tijd- en reiskosten bespaard4,5. Tot slot kunnen 
de assistenten ook als coach functioneren om zo 
advies voor de mentale gesteldheid of leefstijl te 
geven aan de oudere gebruikers2. De marktwaarde 
van smart assistants in de zorg is stijgende nu de 
herkennende kracht van spraak en tekst van deze 
technologie steeds beter wordt10, 11.

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Verhoogd bewustzijn en groeiende acceptatie
• Toenemende druk op het zorgsysteem
• Veranderende zorgbehoeften

Belangrijkste belemmeringen:
• Steeds meer nadruk op privacygevoeligheid
• Ethische vraagstukken
• Onvolwassenheid van de toepassing

Met smart assistants komen ook ethische 
vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de opgestelde 
rapporten en triage door een chatbot: wie is er 
verantwoordelijk bij misinformatie of een verkeerde 
inschatting van de bot? Daarnaast worden 
gesprekken veelal afgeluisterd en opgenomen. 
Dit leidt ook tot vragen op het gebied van privacy. 
Aan de andere kant stijgt de acceptatie voor 
toepassingen en door de druk op het zorgsysteem 
zijn toepassingen nodig die simpele taken over 
kunnen nemen.

van het consult ligt er direct een hoogwaardig 
gespreksverslag klaar voor verificatie. De 
technologie achter de smart assistants draagt 
hiermee bij aan continue kwaliteitsanalyse van 
rapporten en concludeert zodoende eenvoudige 
verbeterpunten3. Hiermee wordt de administratielast 
verminderd en vervolgprocessen zijn efficiënter 
doordat rapportages duidelijker, gestructureerd 
en in hetzelfde format zijn4,5. Inmiddels wordt er 
ook geëxperimenteerd met de inzet van chatbots 
bij hulp op ziekenhuiskamers, bloeddonatie en 
diverse thuiszorgfuncties6. Smart assistants bieden 
ook ondersteuning aan de patiënt. Denk hierbij 
aan eenvoudige vraag- en antwoordsystemen 
die patiënten raadplegen met prangende vragen 
over hun gezondheid of behandeling. Chatbots 
ondersteunen bij het checken van symptomen, 
bieden medische- en medicijninformatie en 
kunnen autonoom afspraken inplannen. Hierdoor 
is informatie-uitwisseling mogelijk die gekoppeld 
kan worden aan de medische informatie van de 
patiënt. Empathische chatbots worden ontwikkeld 
voor ouderen om gevoelens van eenzaamheid te 
verminderen en slimme spraakassistenten helpen 
ouderen langer zelfstandig thuis te blijven door 
hen te ondersteunen in dagelijkse activiteiten en 
de mogelijkheid te bieden makkelijker contact 
te leggen met anderen in noodsituaties, zoals bij 
een valincident7,8. Chatbots worden inmiddels ook 
getraind om lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen 
te interpreteren, om het (chat)gesprek nog verder 
te verfijnen3, 9. Daarnaast worden onnodige 

 
Conclusie
Smart assistants maken in geleidelijk tempo 
hun intrede in de dagelijkse zorgpraktijk. De 
techniek is nog volop in ontwikkeling en de 
mogelijkheden nemen toe, maar in een sector 
waar de administratiedruk zo hoog is, biedt 
deze technologie veel kansen. Door taken te 
versimpelen, verbeteren en automatiseren heeft 
een zorgprofessional meer tijd en aandacht 
voor de patiënt, worden processen eenduidiger 
en efficiënter, en heeft de specialist zijn handen 
vrij voor wat echt belangrijk is: de zorg voor de 
patiënten. 
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Emma Zorgt 

Emma Zorgt is een spraakgestuurde digitale 
assistent die werkt via Google Home, die een paar 
keer per dag controleert of gebruikers aanwezig 
zijn en of het goed gaat met ze. Als het nodig is, 
waarschuwt Emma de zorgverlener, mantelzorger, 
familie, de meldcentrale van een thuiszorginstelling 
of een alarmcentrale. Dankzij Emma Zorgt kunnen 
mantelzorgers bijvoorbeeld tijdvakken instellen 
waarbinnen naasten bij Emma moeten inchecken. En 
ook zorgorganisaties kunnen Emma Zorgt inzetten 
om effectief zicht te houden op het welbevinden 
van de zorgpopulatie. Via de dagelijkse check-ins 
met welbevinden-meting krijgt de organisatie de 
beschikking over een real-time zorgmonitor en kan 
ze in actie komen waar nodig. Tegelijkertijd leidt de 
efficiënte triage en afhandeling van hulpvragen tot 
een lagere werkdruk onder het zorgpersoneel. Emma 
Zorgt draagt daarmee bij aan het ondersteunen 
van ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen 
blijven wonen.

www.emmazorgt.nl

Anne4Care

Anne is een virtuele persoonlijke assistent die werkt 
op een tablet en ouderen helpt om op een makkelijke 
manier contact te hebben met anderen en meer regie 
te houden op de dagelijkse activiteiten. Anne is een 
avatar met gezichtsuitdrukkingen en is ontworpen 
om op meerdere manieren virtuele assistentie 
te bieden. Anne reageert op spraak en biedt 
ondersteuning bij beeldbellen en helpt herinneren 
aan bijvoorbeeld afspraken of het innemen van 
medicatie. Alles wat Anne een gebruiker moet 
vertellen wordt ingevoerd via een dashboard dat 
wordt beheerd door een vertrouwenspersoon, 
bijvoorbeeld door een mantelzorger of familielid, 
maar dat kan ook door de gebruiker zelf. Op 
deze manier kan Anne een oplossing bieden voor 
mantelzorgers en professionals die zorgen voor een 
zelfstandig wonende oudere of iemand anders die 
hulpbehoevend is. 

www.anne4care.nl 

Robin Assistant

Robin Assistant is een slimme speaker van 
Robin Healthcare. Het doel van de speaker is 
om de administratielast voor zorgprofessionals 
te verminderen en te vereenvoudigen. Via 
de ingebouwde microfoon kan deze slimme 
doktersassistent spraak omzetten naar 
aantekeningen in het elektronische patiëntendossier. 
Zo wordt de interactie tussen zorgprofessionals 
en patiënten automatisch geregistreerd. De 
zorgprofessional hoeft daarna alleen nog maar de 
notities door te nemen, aan te passen waar nodig 
en te verifiëren. De Robin Assistant biedt ook opties 
voor het declareren van de kosten van een consult. 
Hiermee vermindert Robin de administratielast en 
kunnen artsen zich meer focussen op de patiënt.

www.robinhealthcare.com

Youper

Youper is een app die functioneert als een 
gesprekspartner met als doel het verbeteren 
van iemands emotionele gezondheid. Om deze 
gesprekken te voeren maakt de app gebruik 
van AI en worden gesprekstechnieken uit de 
psychologie toegepast. Daarnaast biedt de app 
ook persoonlijke meditatieoefeningen aan om 
te kalmeren of in slaap te vallen. Ook kan de 
gebruiker met Youper zijn of haar stemming en 
emotionele gesteldheid monitoren. Zo wordt deze 
inzichtelijk gemaakt en kan Youper helpen deze te 
verbeteren en zo ook de dagelijkse productiviteit 
van de gebruiker te bevorderen. Youper vervangt 
niet een zorgprofessional maar biedt hulp op een 
laagdrempelige en persoonlijke wijze.

www.youper.ai 
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Blockchain

Blockchain wordt gezien als een veel-
belovende technologie voor de 
gezondheids zorg. De technologie laat 
zich moeilijk definiëren1. Blockchain 
is een databasetechnologie waarbij 
digitale informatie niet centraal op locatie 
is opgeslagen maar iedere partij een 
identieke kopie heeft van het grootboek. 
Wijzigingen in de database worden als 
‘blokken aan een ketting’ gedistribueerd 
aan alle partijen waardoor er een groot 
netwerk ontstaat. Zodra het merendeel van 
het netwerk de wijziging geverifieerd heeft, 
wordt deze definitief veranderd. Blockchain 
maakt het mogelijk waarden zoals data of 
geld op een veilige manier online over te 
maken, omdat het minder fraudegevoelig 
is dan traditionele databasetechnologieën. 
Ook zijn transacties niet afhankelijk van de 
tussenkomst van een ‘trusted third party’ 
zoals een bank, verzekeringsmaatschappij 
of notaris2-5.

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Toenemende druk op het zorgsysteem
• Veranderende zorgbehoeften
• Groeiende beschikbaarheid medische data

Belangrijkste belemmeringen:
• Gebrek aan expertise 
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud)
• Onvolwassenheid van de toepassing 

Er resten nog vraagstukken ten aanzien van privacy, 
schaalbaarheid en governance van de infrastructuur. 
Daarnaast is er (vaak nog) te weinig expertise om 
blockchain toe te passen bij instellingen of systemen. 
De interesse vanuit de farmaceutische industrie, 
die zich toelegt op precision medicine, vormt een 
extra stimulans om data op een efficiënte manier 
te bewaren16-18. Daarnaast stimuleert de groeiende 
beschikbaarheid van medische data de ontwikkeling 
van blockchain in de zorg.

Toepassingen en voordelen
Blockchain biedt kansen om individuen op een 
veilige wijze eigenaarschap te geven over hun 
persoonlijke data en geeft de mogelijkheid aan 
patiënten en zorgprofessionals om informatie veilig 
uit te wisselen6. De gebruiker kan bepalen wie zijn 
of haar data kan inzien en weet wat er over hem 
of haar wordt vastgelegd of gedeeld. Daarnaast 
faciliteert de technologie veilige data-uitwisseling 
in de zorgketen en reduceert het de administratieve 
last in het verpleeghuis en de wijkzorg door 
processen te automatiseren, onder andere via het 
gebruik van smart contracts7. Door de integratie van 
processen en data nemen foutmarges af en dalen 
transactiekosten. Het gebruik van blockchain heeft 
de potentie om de transparantie, accuraatheid en 
efficiëntie van de zorg voor ouderen te verbeteren8. 
Het wordt steeds duidelijker op welke facetten in de 
gezondheidszorg toepassingen écht gebruik maken 
van de toegevoegde waarde van de technologie9,10. 
Enerzijds voor het bewaren en beheren van medische 
gegevens en het geven van informed consent11. 
Anderzijds in combinatie met het IoT om voorraden 
van bijvoorbeeld medicijnen te kunnen tracken en 
beheren om zo de supply chain te beveiligen en 
efficiënter in te richten12. In de gezondheidszorg 
worden de mogelijkheden van blockchain ook steeds 
meer toegepast13. Verwacht wordt dat de globale 
marktwaarde van blockchain in de gezondheidszorg 
de komende jaren flink zal stijgen14,15.

 
Conclusie
De potentie van blockchain is zeer groot. 
Langzaam zien we dat de toepassingen 
van de technologie geen experiment 
meer zijn maar daadwerkelijk in het 
zorgproces geïmplementeerd worden. 
Blockchaintechnologie zal een bijdrage leveren 
aan het afbreken van de datasilo’s en het 
stimuleren van interoperabiliteit, integriteit 
en veiligheid van gegevens. De technologie 
en het gebruik draagt daarmee enerzijds bij 
aan de empowered patient, veiligheid van het 
systeem en supply chains en anderzijds aan de 
beweging richting autonome systemen.

2.5
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GemOS

GemOS, is een platform ontwikkeld voor het 
uitwisselen van peer-to-peer gegevens, zowel binnen 
als tussen organisaties. Hieraan worden unieke 
labels gekoppeld, waarmee eenvoudig en inzichtelijk 
gegevens worden geregistreerd, gevalideerd en 
beveiligd. GemOS richt zich hierbij onder meer op 
het in real-time transparant maken van transacties 
tussen (zorg)leveranciers en betalers en het 
versnellen van de betalingen aan (zorg) leveranciers. 
Alle stakeholders in het zorgnetwerk, van patiënten 
tot zorgverzekeraars, profiteren van de toegenomen 
efficiëntie en transparantie.

www.gem.co

My Coral Health 

My Coral Health is een app waar alle individuele 
medische gegevens op een veilige manier 
toegankelijk zijn. Hiermee biedt de app meer 
controle over de eigen gezondheidsdata. Via het 
blockchain netwerk worden de gegevens versleuteld 
en veilig opgeslagen. Via een app kan de gebruiker 
zijn/haar persoonlijke medische gegevens inzien 
en zelf kiezen wanneer deze gedeeld worden 
met bijvoorbeeld een zorgprofessional. My Coral 
Health stimuleert zo meer persoonlijke zorg op 
een toegankelijke wijze via een app. Ook voor 
zorgprofessionals is het gemakkelijk als de patiënt 
zelf direct de juiste gegevens kan delen zodat tests 
niet dubbel gedaan hoeven worden en er direct met 
de behandeling gestart kan worden. Dit neemt ook 
een deel van de administratieve last weg.

www.mycoralhealth.com

Mijn Zorg Log

Mijn Zorg Log is een online register op basis van 
blockchaintechnologie en bevordert de informatie-
uitwisseling tussen een zorgnetwerk. Cliënt, 
zorgverleners en -organisaties en familie houden 
samen een digitaal logboek bij. Ze beschikken 
daardoor op ieder moment over de actuele 
informatie. De regie wordt met de toepassing bij 
de burger gelegd. De burger bepaalt namelijk wie 
er toegang krijgt tot de gegevens. Mijn Zorg Log 
ontving recent juridische certificering voor het 
voldoen aan de geldende Nederlandse wet- en 
regelgeving.

www.istandaarden.nl/izo/innovaties/ 
blockchain-mijn-zorg-log 

BurstIQ

BurstIQ ontwikkelde een met blockchain beveiligd 
eHealthplatform, dat zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk is. Op dit platform wordt data uit allerlei 
bronnen verzameld om zo onder andere een 
LifeGraph te genereren. Een LifeGraph plot de 
ontwikkeling van iemands gezondheid op basis van 
gezondheidsparameters en medische informatie 
in de tijd. Zo is het mogelijk om over langere tijd 
inzicht te krijgen in de individuele gezondheid en 
gezondheidszorgconsumptie. Met behulp van een 
smart contract geeft, beperkt of ontzegt een patiënt 
toegang tot de data aan zorgverleners.

www.burstiq.com
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“Technologie brengt niet alleen 
wat, het kan ook ervaringen  
ophalen. Die ervaringen kunnen 
kennis rijker maken, want ze 
voegen een belangrijk praktijk-
perspectief toe. Daar moeten 
we moderne technologie ook 
voor gebruiken. Technologie  
levert zo data, en we moeten 
veel sterker sturen van data, 
naar kennis, naar wijsheid.”
 

Mirella Minkman, 
Voorzitter Raad van Bestuur Vilans
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monitorenDiagnoseConsultatie
Behandeling 
begeleidingPreventie

ZORGFASE 3
Diagnose

ontwikkelingen bieden de zorgvrager 
meer zelfcontrole.

Binnen deze zorgfase worden de 
volgende twee technologische trends 
herkend:

3.1  DIY Diagnostics

3.2  Smart Analytics

DIAGNOSE omvat alle analyse technieken, 
procedures en alle vormen van onder-
zoek en onderzoeksresultaten die als 
doel hebben de aanleiding van een 
gezondheidsprobleem te identificeren. 
Op het gebied van de diagnose is  
mede door de toegenomen kennis en
Informatie bij de zorgvrager veel 
veranderd in de verhouding 
tussen de medische professional 
en de zorggebruiker. Technische 
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DIY Diagnostics

Do-it-yourself (DIY) diagnostics biedt 
consumenten de mogelijkheid symptomen 
of condities op een eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke manier te analyseren 
en zo zelf een diagnose te stellen door 
middel van toegankelijke technologische 
innovaties. De zelf-diagnoses worden 
ingezet bij het bepalen van eventuele 
vervolgstappen. Sommige toepassingen 
laten weten of een consult nodig is, maar in 
andere gevallen komt de zorgprofessional 
er helemaal niet meer aan te pas. 

Toepassingen en voordelen
De toepassingen binnen DIY diagnostics variëren van 
simpele metingen tot de volledige ontrafeling van 
een genoom of microbioom. Zo kan je met thuistests 
onder andere het hemoglobinegehalte in het bloed 
bepalen en een blaasontsteking diagnosticeren. 
Daarnaast kunnen andere aandoeningen, waaronder 
nierfalen, worden vastgesteld1,2. Hiervoor is slechts 
een eenvoudig af te nemen monster nodig: een 
urine- of ontlastingsmonster, een druppel bloed of 
een uitstrijksel met slijm is afdoende. Zelfs tranen3 en 
zweet4 kunnen worden gebruikt. 

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Veranderende zorgbehoeften 
• Toenemende druk op het zorgsysteem 
• Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie 

Belangrijkste belemmeringen:
• Beperkende richtlijnen, wet- & regelgeving 
• Data leidt tot misinterpretatie
• Roep om bewijslast 

Diagnostische testen moeten zeer betrouwbaar zijn: 
het is belangrijk dat het aantal vals positieve en vals 
negatieve uitslagen zeer gering is en hiervoor is veel 
bewijslast nodig. Daarnaast is het, onder andere door 
wet- en regelgeving, moeilijk om nieuwe diagnostiek 
in te voeren. De testen worden echter beter, slimmer 
en preciezer. Dit leidt tot groeiende acceptatie en als 
gevolg hiervan wordt de trend gesterkt. 

Daarnaast zijn er steeds meer smartphone 
gadgets waarmee diagnostische tests kunnen 
worden uitgevoerd5. Voorbeelden daarvan zijn 
een sensorisch opzetstukje waarmee een ECG 
kan worden gemaakt en een slim telefoonhoesje 
dat bloedzuurstofgehalte en stressniveau meet. 
Toepassingen geven gebruikers kennis over 
bijvoorbeeld genetische aandoeningen en helpen 
hen bij het maken van bewuste leefstijlkeuzes. Een 
actieve participatie in je eigen gezondheid wordt 
geassocieerd met verbeterde cognitieve, gedrags-, 
fysische en affectieve uitkomsten en heeft daarmee 
een waardevolle impact2,6,7. DIY diagnostics kunnen 
daarmee bijdragen aan goede en toegankelijke zorg 
voor ouderen: enerzijds zorgen de technologieën 
voor vroegtijdige en nauwkeurige vaststelling van 
aandoeningen en anderzijds is het voor ouderen 
mogelijk om vanuit hun eigen, veilige omgeving 
vast te stellen hoe het met hun gezondheid staat. 
De marktwaarde van DIY diagnostics neemt in de 
aankomende jaren toe, onder andere vanwege de 
toename in het aantal chronisch zieken8.

 
Conclusie
DIY diagnostics maakt de zorg voor ouderen 
persoonlijker, preventiever en wellicht ook 
predictiever. De mogelijkheden zijn divers en de 
bewijsvoering voor verschillende toepassingen 
groeit. De mate van gebruiksvriendelijkheid 
is waardevol voor ouderen, omdat het de 
technologieën toegankelijk en eenvoudig 
maakt. Door middel van de technieken wordt 
een stap gezet in de richting van snellere en 
betere diagnoses en daarmee ook in de richting 
van preventiever handelen. 

3.1
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WIWE

De WIWE is een dun, draagbaar apparaat 
dat op basis van een ECG en een meting van 
zuurstofsaturatie het risico op een beroerte en 
hartstilstand door boezemfibrilleren kan evalueren. 
Wiwe maakt de ECG binnen een minuut. Gekoppeld 
aan een smartphone of tablet zijn de resultaten 
vervolgens gemakkelijk uit te lezen door de 
gebruiker. In principe kan de gebruiker een meting 
maken zonder behulp van een zorgprofessional, 
maar de uitkomsten van de ECG kunnen op een 
eenvoudige manier worden gedeeld met een 
arts als dat nodig is. Door vroeg signalen op te 
vangen, draagt WIWE bij aan het sneller kunnen 
handelen of zelfs het voorkomen van een beroerte of 
hartstilstand.

www.mywiwe.com

ForeseeHome 

ForeseeHome is een diagnostisch apparaat 
waarmee de ogen getest kunnen worden op natte 
leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Door het 
vroegtijdig opsporen kan snel worden ingezet op 
de behandeling om zo de progressie te voorkomen. 
Hiervoor is een scan van het netvlies nodig die 
omschreven kan worden als een optische echografie; 
een Optical Coherence Tomography (OCT). Met de 
ForeseeHome kan deze test thuis uitgevoerd worden 
met een handelbaar apparaat. Door 3 minuten per 
dag te testen, kunnen er snel afwijkingen ontdekt 
worden. Maandelijks wordt er een rapport opgesteld 
die ook gedeeld wordt met de zorgprofessional. 
Zo kan er direct actie ondernomen worden mocht 
dat nodig zijn. Hiermee worden niet alleen kosten 
bespaard voor een grote scan, maar kan er ook op 
tijd behandeld worden om erger te voorkomen.

www.foreseehome.com

Scanwell

Scanwell heeft een testkit en app ontwikkeld om 
diagnoses te stellen uit een urinemonster vanuit 
thuis. Het doel is om zo diagnostische testen 
toegankelijker te maken door de patiënt zelf te 
laten testen wanneer het uitkomt en wachttijden te 
voorkomen. De patiënt kan een testkit bestellen en 
moet een urinemonster op de teststrip doen. Door 
een scan te maken met de camera van een mobiele 
telefoon via de app, wordt er binnen 2 minuten een 
diagnose gesteld voor een urineweginfectie. Via 
de app kan er contact opgenomen worden met 
een zorgprofessional om eventueel de persoonlijke 
behandeling al direct te starten. Zo worden 
wachttijden verkort, onnodige zorgkosten vermeden 
en kan de patiënt vanuit thuis aan de slag.

www.scanwellhealth.com

TytoCare Medical Exam Kit 

TytoCare ontwikkelde een digitale thuistest. De 
toepassing bestaat uit een aantal apparaten, 
waaronder een digitale otoscoop, een stethoscoop, 
een thermometer en een digitale camera. De 
apparaten zijn gekoppeld aan een app die de 
gegevens verzamelt. Op deze manier kan een 
consument zelf het lichamelijk onderzoek uitvoeren 
nadat de gebruiker in de app heeft aangegeven 
welke klachten hij/zij ervaart. Op basis van het 
lichamelijk onderzoek kan de consument vervolgens 
bepalen of professionele hulp nodig is. Als er 
inderdaad behoefte is aan een consult met de 
zorgprofessional, dan kan dit digitaal en op korte 
termijn worden ingepland. Ook voor professionals 
onderweg kan het platform uitkomst bieden.

www.tytocare.com
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Smart Analytics

Smart analytics is een overkoepelende term 
voor de toepassing van big data en artificial 
intelligence (AI). Big data is een verzamelnaam 
voor digitale datasets die zo groot,  
complex en veranderlijk zijn dat ze moeilijk  
of onmogelijk te beheren zijn met traditionele 
software en/of hardware. AI is een aanduiding 
voor alle technologieën die processen nadoen 
die worden geassocieerd met autonome 
intelligentie, zoals redeneren en conclusies 
trekken, het interpreteren van spraak en het 
formuleren van nieuwe zinnen1-4. AI leert van 
bestaande datasets en maakt gebruik van die 
kennis om efficiënt informatie te verwerken. 
Doordat big data zo complex is dat het vaak 
enkel kan worden geanalyseerd met AI,  
worden de termen vaak samen genoemd5. 

Toepassingen en voordelen
Zorginstellingen zijn data intensief en in de 
aankomende jaren neemt de hoeveelheid klinische 
data enkel toe. Om deze reden zijn smart analytics 
waardevol voor diverse zorginstellingen. Binnen de 
gezondheidszorg vindt smart analytics toepassing 
op het gebied van preventie, diagnostiek en 
behandeling6. Toepassingen kunnen ondersteunen in 

efficiënter maken: dankzij de nieuwe technologieën 
kunnen patiëntgegevens makkelijker worden 
verzameld en is het voor zorgpersoneel eenvoudiger 
om hun taken efficiënt in te delen10. Ook geldt dat 
de zorg voor ouderen predictiever kan worden 
ingericht met behulp van smart analytics: dankzij de 
verzamelde data kunnen immers modellen worden 
opgesteld die bijvoorbeeld voorspellen welke 
effecten bepaalde behandelingen kunnen hebben. 
Smart analytics dragen uiteindelijk bij aan hogere 
kwaliteit van zorg, lagere kosten en verbeterde 
patiëntuitkomsten. Dit leidt tot een wereldwijde, 
explosieve toename van de marktwaarde van smart 
analytics12-14. 

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Toenemende bewijslast effectiviteit 
• Toenemende druk op het zorgsysteem 
• Groeiende beschikbaarheid (medische) data 
 
Belangrijkste belemmeringen:
• Privacygevoeligheid 
• Ethische vraagstukken 
• Gebrek aan expertise 

Met het toepassen van big data en AI zijn veel 
ethische kwesties gemoeid. Er wordt veel data 
bij elkaar verzameld en beslissingen worden 
genomen door een systeem in een soort ‘black 

het stellen van diagnoses en klinische besluitvorming, 
het monitoren en coachen van patiënten en 
het assisteren in behandelingen en operaties. 
Daarnaast kunnen smart analytics ondersteunen 
bij het management van zorgsystemen. Met de 
opgedane kennis kunnen zorgprofessionals en 
andere stakeholders in het zorgsysteem de efficiëntie 
en effectiviteit van diagnoses verbeteren. Binnen 
bijvoorbeeld de radiologie worden patronen herkend 
door het bestuderen van enorme datasets van CT-
scans en patiëntuitkomsten, om zo met toenemende 
precisie diagnoses te stellen6-9. Er ontstaan daarnaast 
toepassingen in een combinatie tussen smart 
analytics en genomics. Smart analytics toepassingen 
worden echter niet enkel klinisch gebruikt. Veel 
van de apps die door consumenten thuis worden 
gebruikt, om bijvoorbeeld zelf diagnoses te stellen 
of symptomen te tracken, worden ondersteund door 
geavanceerde algoritmes6. 

Specifiek voor de zorg voor ouderen geldt dat smart 
analytics kunnen ondersteunen bij het contact 
tussen kwetsbare ouderen en hun familieleden: 
met behulp van mobiele applicaties of platformen 
die worden ondersteund door op AI gebaseerde 
systemen, kunnen naasten relevante updates krijgen 
en vragen stellen over de cliënt. Ook op afstand 
kunnen ouderen daardoor in contact blijven met 
hun familieleden en vrienden en dit draagt bij aan 
het behouden van kwaliteit van leven10,11. Daarnaast 
kunnen smart analytics de zorg voor ouderen 

box’. De achterliggende overwegingen bij deze 
beslissingen zijn niet altijd terug te halen. Daarnaast 
is het belangrijk dat misbruik wordt voorkomen en 
dat de privacy van patiënten wordt gewaarborgd: 
medische dossiers bevatten immers persoonlijke 
en vertrouwelijke informatie11. Door de druk op het 
zorgsysteem en de grote potentie van smart analytics 
groeit de trend. Er komen steeds meer toepassingen 
op de markt die gebruik maken van AI om zichzelf 
te verbeteren en hiermee stijgt ook de kennis en 
expertise over AI. 
 

Conclusie 
Toepassingen binnen smart analytics kunnen 
revolutionaire ontwikkelingen teweegbrengen 
binnen de gezondheidszorg als geheel, 
maar met name ook binnen de zorg voor 
ouderen: in alle facetten van het zorgproces 
bieden de innovaties voordelen. Systemen 
worden autonomer en het zorgproces 
wordt persoonlijker en predictiever. Goede 
implementatie van smart analytics draagt bij 
aan het verlagen van de zorgkosten en het 
verhogen van de kwaliteit van de zorg voor 
ouderen.

3.2
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Dido Meet

Dido Meet biedt een leeromgeving voor 
zorgprofessionals in de ouderenzorg waarin alle 
relevante informatie over de zorg- en welzijnsvraag 
van cliënten is opgenomen. In Dido Meet wordt data 
van verschillende locaties en zorgteams met elkaar 
gecombineerd om overstijgende inzichten over de 
behoeften van cliënten, de benodigde expertise en 
het optimale gebruik van (hulp)middelen te bieden. 
De informatie uit Dido Meet draagt daarmee bij 
aan het primaire zorgproces en heeft daardoor een 
positieve invloed op zowel het welzijn van de cliënt 
als het plezier van de zorgprofessional. 

www.didozorgt.nl 

Cognetivity Neurosciences

Cognetivity Neurosciences heeft een test ontwikkeld 
die dementie met behulp van artificial intelligence 
kan vaststellen. Gebruikers krijgen natuurfoto’s 
te zien en moeten hier vervolgens vragen over 
beantwoorden. Hun resultaten, snelheid en 
nauwkeurigheid worden beoordeeld aan de hand van 
verschillende algoritmen en vervolgens kan worden 
vastgesteld of er sprake is van dementie. Ook in een 
vroeg stadium van de ziekte kan de ICA test uitslag 
bieden en dit kan bijdragen aan een effectievere 
behandeling voor de patiënt. De technologie werkt 
snel en eenvoudig en is tegelijkertijd erg accuraat. 
De test van Cognetivity Neurosciences biedt 
daarmee voordelen voor gebruikers, maar ook voor 
zorgprofessionals. 

www.cognetivity.com 

IDx-DR

In Nederland heeft de eerste zorginstelling de 
AI-tool van Digital Diagnostics geïmplementeerd 
die foto’s van het netvlies van diabetespatiënten 
beoordeelt. Diabetes kan leiden tot afwijkingen 
aan de bloedvaten in de ogen, waardoor het 
gezichtsvermogen uiteindelijk kan worden aangetast. 
De AI-software van Digital Diagnostics, genaamd 
IDx-DR, kan afwijkingen binnen één minuut 
vaststellen. De patiënt krijgt dankzij de tool sneller 
uitslag en de druk op de zorgprofessional wordt 
verlicht. De betrouwbaarheid van de uitslag wordt 
tegelijkertijd gewaarborgd: voor de ontwikkeling 
van IDx-DR zijn 2 miljoen afbeeldingen gevalideerd, 
met als gevolg dat het hulpmiddel werkt voor alle 
mensen.
 
www.digitaldiagnostics.com

Ada

Ada is een chatbot gericht op de consument. 
Ada stelt vragen over duur en aard van klachten, 
en maakt een beoordeling van de gezondheid 
van de gebruiker op basis van een database aan 
vergelijkingsmateriaal. Op basis van kansberekening 
stelt Ada binnen een aantal minuten een aantal 
diagnoses. Ada is daarmee meer dan een chatbot 
en zet naast diagnostiek ook in op het voorspellen, 
danwel het voorkomen van mogelijke complicaties. 
Onder andere doordat Ada beschikbaar is in veel 
verschillende talen is de chatbot toegankelijk voor 
een breed publiek. 

www.ada.com
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“Technologie kan een  
grote bijdrage leveren aan  
het voeren van eigen regie. 
Het is daarbij belangrijk  
dat technologie wordt  
toegepast op een manier  
dat het complementair  
is aan zorglevering en  
menselijk contact.”
 

Tom Schoen, 
Manager Eerstelijn en Langdurige zorg Patiëntenfederatie
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ZORGFASE 4
Behandeling en begeleiding

Binnen deze zorgfase worden de 
volgende vier technologische trends 
herkend:

4.1  Digital Reality

4.2  Printing Procedures

4.3  Bionics

4.4  Advanced Therapeutics

BEHANDELING richt zich op het 
herstellen of voorkomen van verergering 
van lichamelijke, psychische en sociale 
gezondheidsproblemen door middel van 
medische, gedragsweten- schappelijke 
en/of paramedische behandelingen. Het 
omvat ook het faciliteren van verpleging 
en verzorging, en het voorzien van een 
patiënt in de materiële omstandigheden 
waaronder die handelingen kunnen 
worden verricht.

BEGELEIDING heeft betrekking op het 
stabiliseren dan wel het activeren van 
iemands psychisch, sociaal en lichamelijk 
functioneren.
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Digital Reality

Digital reality is een overkoepelende term 
die wordt gebruikt om de technologieën 
virtual reality (VR), augmented reality (AR) 
en mixed reality (MR) aan te duiden. 

Toepassingen en voordelen
Digital reality kan worden ingezet bij de training 
van professionals en medisch studenten. Dankzij 
de technieken kunnen zij meekijken met virtuele 
operaties of deze zelfs uitvoeren1-3. Digital reality kan 
daarnaast bijdragen aan de retentie van informatie 
in het geheugen van medisch studenten1. Naast 
educatie kan digital reality worden ingezet voor 
de behandeling van patiënten. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om inzicht in hun leefwereld te geven 
en empathie te trainen4, 5. Digital reality kan ook 
therapeutisch worden ingezet, bijvoorbeeld bij het 
verwerken van trauma’s6, in een revalidatieproces7,8 
of tijdens de behandeling van psychische 
stoornissen9-12. Daarnaast wordt digital reality ingezet 
om contact tussen immobiele patiënten en de 
buitenwereld te faciliteren met als doel om mentaal 
welzijn te bevorderen13,14. Dit is onder andere van 
toegevoegde waarde voor ouderen. Voor hen is het 
daarnaast mogelijk om te ontspannen door middel 
van een virtuele activiteit naar het bos of het strand 
met behulp van een VR-bril. Deze ontspannende 
activiteit biedt afleiding van (chronische) pijnen waar 
een grote groep ouderen last van heeft. Voor naasten 

van patiënten met dementie biedt digital reality ook 
waardevolle mogelijkheden: zij kunnen ervaren hoe 
het is om dementerend te zijn door middel van de 
VR-dementiebril, met als gevolg dat zij de kwetsbare 
persoon beter begrijpen. De voordelen van digital 
reality voor ouderen en de zorg voor ouderen zijn 
dus groot15. Ook voor zorgprofessionals biedt de 
innovatie kansen: voor hen wordt het mogelijk om 
administratieve taken te verlichten dankzij digital 
reality: uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat 
zorgverleners handsfree kunnen rapporteren en 
fotograferen met behulp van AR op het moment 
dat zij chronische wonden behandelen; een 
behandeling die normaliter om veel rapportage en 
documentatie vraagt16. Digital reality kan resulteren 
in afname van zorgkosten dankzij veiligere en 
effectievere operaties en verbeterde of snellere 
uitkomsten voor patiënten1. Deze kansen hebben 
een positieve invloed op de globale marktwaarde 
van digital reality in de zorg17-20. 

Versterkende en belemmerende factoren 
Belangrijkste drijvers:
• Toenemende digitale vaardigheden
• Nieuwe technologische mogelijkheden
• Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie

Belangrijkste belemmeringen:
• Gebrek aan expertise
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en  

onderhoud)
• Onvolwassenheid van de toepassing

Zowel het ontwikkelen als het implementeren van 
digital reality is erg complex en het gebruik ervan 
vergt veel expertise. Daarnaast gaan innovaties 
gepaard met hoge ontwikkel- en aanschafkosten20, 21. 
Door toenemende digitale vaardigheden is het toch 
mogelijk om technieken steeds grootschaliger in te 
zetten. Ook tijdens de coronacrisis is de waarde van 
digital reality bewezen: onder andere virtual reality is 
ingezet om zorgprofessionals op te leiden zonder dat 
zij in direct contact kwamen met patiënten22. Digital 
reality draagt uiteindelijk bij aan een vermindering 
van de zorgkosten en een verbetering van prestaties.

ZO
RG

FA
SE 1  

Preventie en gezond leven 
ZO

RG
FA

SE 2  
C

onsulteren 
ZO

RG
FA

SE 3  
D

iagnose
ZO

RG
FA

SE 4
Behandeling en begeleiding 

ZO
RG

FA
SE 5  

C
ontrole en m

onitoring

 
Conclusie 
Ondanks eerdergenoemde beperkingen is de 
toenemende toepassing van digital reality in de 
gezondheidszorg een feit. Mede dankzij diverse 
therapeutische toepassingen verbeteren de 
patiëntuitkomsten en worden zorgkosten verder 
gereduceerd, ook in de zorg voor ouderen: 
voor cliënten is het mogelijk om in contact te 
blijven met familie en ontspannende activiteiten 
te ondernemen. Digital reality draagt daarmee 
bij aan de kwaliteit van leven van ouderen. 

4.1



Voorbeelden

ZO
RG

FA
SE 1  

Preventie en gezond leven 
ZO

RG
FA

SE 2  
C

onsulteren 
ZO

RG
FA

SE 3  
D

iagnose
ZO

RG
FA

SE 4
Behandeling en begeleiding 

ZO
RG

FA
SE 5  

C
ontrole en m

onitoring

AccuVein

AccuVein gebruikt augmented reality om 
zorgprofessionals te ondersteunen in het uitvoeren 
van bijvoorbeeld venapuncties.  
Een scanner visualiseert de ligging van de vaten 
op de huid van de patiënt waarmee de kans op een 
succesvolle eerste prik zo’n 3.5 keer wordt vergroot. 
AccuVein draagt zo bij aan patiënttevredenheid, het 
beheersen van de kosten en de kwaliteit van de zorg.

www.accuvein.com

Reducept

Reducept is een virtual reality (VR)-spel, ontwikkeld 
voor het bestrijden van chronische pijnklachten. 
Spelers maken in het spel een virtuele reis door het 
zenuwstelsel. De combinatie van uitleg om de pijn te 
begrijpen en ermee om leren gaan in spelvorm, werkt 
om het brein als het ware voor de gek te houden. 
Door middel van informatie, beelden, kleuren en 
muziek creëert Reducept een gevoel van veiligheid 
en positiviteit voor de speler en dat heeft bewezen 
effect in de periode na het spelen van de training. 
Naast deze positieve effecten, heeft Reducept ook 
als voordeel dat het toegankelijk is: het VR-spel kan 
namelijk zowel vanuit huis als onder begeleiding van 
een zorgprofessional worden gespeeld.

www.reducept.com 

Maya VR

De VR-technologie van MAYA biedt ouderen 
de mogelijkheid om ‘een dagje weg’ te gaan. 
Door middel van virtual reality kunnen ouderen 
in zorginstellingen belevingen ondergaan die 
anders onmogelijk zouden zijn: gebruikers kunnen 
door een museum wandelen, een natuurgebied 
bezoeken of genieten van een safari zodra ze de 
VR-bril opzetten. Omdat Maya VR ook als doel heeft 
om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, is 
het voor ouderen mogelijk om tegelijkertijd met 
andere cliënten deel te nemen aan de ‘dagtripjes’. 
Hierdoor kan onderling contact ontstaan en kunnen 
gebruikers samen genieten. De toepassing biedt 
daarnaast cognitieve stimulatie en inspireert de 
gebruiker: Maya VR is daardoor op verschillende 
manieren van toegevoegde waarde voor ouderen.

www.mayavr.nl 

Human XR

Human XR heeft als doel om zorgbehoevende 
mensen te helpen via bijzondere, virtuele ervaringen. 
Ouderen en andere mensen met chronische, 
lichamelijke klachten kunnen gebruik maken van 
de mogelijkheid om virtueel te fietsen, te roeien 
of te peddelen. Tegelijkertijd kunnen de ouderen 
cognitieve oefeningen doen in de virtuele wereld 
die Human XR heeft ontwikkeld. Als gevolg hiervan 
ervaren de gebruikers zowel voordelen voor 
het lichaam als voor de geest. Human XR draagt 
daarmee bij aan gezond ouder worden en het brengt 
tegelijkertijd veel plezier. 

www.humanxr.com 
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Printing Procedures

De trend printing procedures verwijst 
naar een productiemethode, ook wel 
bekend als 3D-printen, waarbij objecten 
laag voor laag driedimensionaal worden 
opgebouwd door een machine aan de 
hand van een computer-aided design 
(CAD). Allerlei materialen, waaronder 
plastic, metaal, poeder, keramiek maar 
ook vloeistoffen, kunnen 3D-geprint 
worden. Een bijzonder type 3D-printen is 
bioprinting: het 3D-printen van biologisch 
materiaal als cellen en voedingsbodems 
voor cellen1-3. Noemenswaardig is dat er 
ook al ontwikkelingen zijn met betrekking 
tot 4D- en 5D-printen4-6.

Toepassingen en voordelen
Steeds meer materialen kunnen 3D-, 4D- of 
5D-geprint worden en daarmee van nut zijn voor de 
gezondheidszorg. Voorbeelden zijn botten, kronen, 
protheses en medische hulpmiddelen, maar ook 
modellen voor educatie en besluitvorming. Met 
bioprinting kunnen geavanceerde prints worden 
gemaakt ter vervanging van zachte weefsels en 
organen3. Kleine dragers kunnen worden geprint 

om medicijnen op de juiste plek te krijgen, als ook 
de medicijnen zelf5,6,7. Printtechnieken zijn vaak 
goedkoper, sneller en zorgen ervoor dat producten 
aan specifieke en complexe eisen voldoen voor één 
patiënt of toepassing. De techniek reduceert afval 
en kosten, doordat deze zich baseert op toevoeging 
in plaats van verwijdering6,7,8. In de komende jaren 
komen er nieuwe toepassingen voor het gebruik van 
4D-geprinte toepassingen in de zorg: omdat deze 
printtechnieken flexibele producten opleveren die 
reageren op externe triggers, is het bijvoorbeeld 
mogelijk om orgaanonderdelen voor specifieke 
patiënten te printen10. Voor de zorg voor ouderen zijn 
de printtechnieken op verschillende manieren van 
toegevoegde waarde. Met betrekking tot voeding 
(zoals het op maatwerk printen van maaltijden voor 
ouderen) beschreven we de voordelen al kort in 
de trend Smartfood11. Verder kunnen 3D-geprinte 
spalken en braces ouderen helpen, doordat ze 
bijvoorbeeld lichter zijn en een specifieke pasvorm 
hebben. Tevens blijkt dat printtechnieken al 
grootschalig worden ingezet om gehoorapparaten 
te ontwikkelen: slechts 2% van de gehoorapparaten 
wordt niet door een 3D printer gemaakt12.  
In de aankomende jaren neemt de wereldwijde 
marktwaarde van 3D-, 4D- en 5D-printen toe, onder 
andere wegens de toenemende vergrijzing14-18.

Versterkende en belemmerende factoren
Belangrijkste drijvers:
• Veranderende zorgbehoeften 
• Toenemende druk op het zorgsysteem 
• Nieuwe technologische mogelijkheden 

Belangrijkste belemmeringen:
• Gebrek aan expertise 
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud) 
• Beperkende richtlijnen, wet- en regelgeving

Printing procedures zijn kostbaar: hoewel 3D-printen 
al veel kosten met zich meebrengt, zijn 4D- en 
5D-printen door de benodigde software aanzienlijk 
duurder5. Daarbij komt dat het lastig is om de juiste 
expertise in huis te halen om goede prints te maken 
en om te voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen16. 
Prints kunnen daarnaast naadloos aansluiten op de 
behoeften van de patiënt, met een verbetering van 
de kwaliteit van zorg als gevolg. 
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Conclusie
3D-printen biedt een krachtig instrument 
voor de toekomst en 3D-printers blijven hun 
capaciteiten uitbreiden, kosten reduceren, 
snelheid verhogen en de toepasbaarheid van 
printbare materialen uitbreiden.  
Ook 4D- en 5D-printen maken hun opmars. 
Iedere dag wordt er vooruitgang geboekt,  
in zowel de technologie als in het gebruik  
ervan, die leidt tot meer persoonlijke zorg.  
Dankzij printtechnieken worden ouderen  
op verschillende manieren ondersteund en 
mede als gevolg van de vergrijzing groeit 
de markt voor 3D-, 4D- en 5D-printen in de 
aankomende jaren. 

4.2
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Manometric

Manometric ontwikkelde, in samenwerking met 
het Reinier Haga Orthopedisch Centrum, een 
zeer nauwkeurige handscan die de orthopedisch 
instrumentenmaker kan gebruiken om 
gepersonaliseerde 3D handbraces te printen. De 
brace is aangepast op de patiënt, met als gevolg dat 
hij lichter is en een betere pasvorm heeft. Patiënten 
met reuma en artrose ervaren een verlichting van 
pijn en kunnen hun duim weer gebruiken dankzij 
het geprinte hulpmiddel. Met behulp van de 
brace kunnen patiënten verschillende dagelijkse 
activiteiten uitvoeren: het is voor hen bijvoorbeeld 
mogelijk om te werken en hobby’s uit te oefenen, 
terwijl de mogelijkheden hiervoor zonder de brace 
beperkt zijn. De brace kan tevens een operatie 
voorkomen, met een daling van de zorgkosten als 
gevolg. 

www.manometric.nl 

University of Buffalo 

Onderzoekers aan de University of Buffalo 
hebben een techniek ontwikkeld om 3D-geprinte 
kunstgebitten te maken, die een schimmeldodend 
middel afgeven. Ruim tweederde van de patiënten 
met een kunstgebit heeft geregeld last van 
schimmelinfecties. Antimicrobiële mondspoelingen 
en het bestralen van het kunstgebit zijn bestaande 
oplossingen hiervoor, maar deze hebben beperkt 
succes en kunnen niet gebruikt worden tijdens het 
dragen van het gebit. De 3D-geprinte kunstgebitten 
zijn goedkoper, geavanceerder (door de inclusie van 
medicijnafgifte-compartimenten) en sneller te maken.

www.buffalo.edu

Podoprinter 

De Podoprinter is een 3D-printer die medische  
steun- en inlegzolen print. Podoprinter kunnen 
op maat gemaakte steun- en inlegzolen voor 
hun patiënten fabriceren. De zolen zijn snel klaar 
en perfect afgestemd op de behoeften van de 
drager. Ze worden opgebouwd met verschillende 
hardheden, zodat bepaalde plaatsen op de 
voet meer of minder druk ervaren waardoor ze 
comfortabeler zijn dan handgemaakte zolen, de 
doorbloeding verbetert en de kans op wondjes 
afneemt. De behandeling van de voetaandoening 
kan dankzij de Podoprinter efficiënter zijn dan een 
traditionele behandeling.

www.podoprinter.com

T19 

De Chinese farmaceut Triastek heeft een 3D-geprint 
medicijn, T19, ontwikkeld om reuma te behandelen. 
De geometrische structuren en vormen van het 
medicijn dragen bij aan vergaande controle over 
de manier waarop het medicijn wordt ontwikkeld. 
Als gevolg hiervan zorgt de printtechniek voor 
meer effectiviteit en minder bijwerkingen. Patiënten 
nemen het medicijn in voordat ze gaan slapen en de 
werkzame stoffen komen met een vertraging vrij. Dit 
zorgt ervoor dat de effecten van het medicijn vooral 
’s ochtends merkbaar zijn voor patiënten, exact op 
het moment dat de pijnklachten normaliter hevig 
zijn. Triastek heeft begin 2021 toestemming van de 
Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit gekregen 
om het medicijn op de markt te brengen. 

www.triastek.com
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Bionics beschrijft alle apparaten en 
protheses die een lichaamsdeel of orgaan 
vervangen en de functionaliteiten van 
een individu herstellen, verbeteren of 
vergroten1-3. Waar het voorheen vaak 
esthetische ‘vervangers’ waren, zijn er 
nu bionische protheses en exoskeletten 
beschikbaar die geavanceerde 
technologieën combineren en de mobiliteit 
van de gebruiker daarmee trachten te 
vergroten. Bionics zijn er in vele vormen 
en maten, waaronder ledematen, ogen, 
oren en organen4,5. Verschillende 
wetenschappers zijn momenteel bezig met 
de ontwikkeling van een volledig bionisch 
mens dat mogelijk beter functioneert dan 
de oorspronkelijke mens5. Dit wordt ook 
wel human augmentation genoemd. Zo 
zijn er implantaten die ons in staat stellen 
magneetvelden of elektromagnetische 
straling te detecteren of brain-computer 
interfaces (BCI’s) waardoor we met 
hersensignalen bijvoorbeeld een prothese 
kunnen besturen5-8. 

Toepassing en voordelen
Bionics geven gebruikers bepaalde functies terug en 
bieden indirect meer autonomie aan de gebruiker9. 
Voor zowel patiënten in een revalidatieproces als 
ouderen zijn bionics waardevol: de apparaten kunnen 
dienen als middel om vaardigheden te trainen en 
te verbeteren, maar ook om het definitieve verlies 
van vaardigheden te compenseren10. Toepassingen 
bieden daarmee de mogelijkheid om gebruikers 
langer actief, zelfstandig en gezond te houden en 
ze verminderen de nadelige effecten van handicaps 
en amputaties11. De psychologische toestand van 
gebruikers wordt tevens bevorderd, doordat ze niet 
langer het gevoel hebben dat ze ‘niet mee kunnen 
komen’3. 

Voor ouderen is dit erg waardevol: onder andere 
door middel van exoskeletten kunnen zij worden 
ondersteund in hun dagelijkse activiteiten en 
meer kracht in hun ledematen krijgen, met als 
gevolg dat zij langer zelfstandig kunnen wonen 
en hun eigen activiteiten kunnen ondernemen11,12. 
Dit bevordert vervolgens hun algemeen welzijn, 
waardoor ze lichamelijk fitter zijn en in sommige 
gevallen zelfs minder medicatie nodig hebben13. 
Ook voor zorgprofessionals in de zorg voor ouderen 
bieden bionics mogelijkheden: zorgverleners 
krijgen bijvoorbeeld regelmatig te maken met 
rugklachten en exoskeletten kunnen ondersteuning 
bieden bij onder andere het tillen en bukken14. De 
voordelen van bionische toepassingen worden 
wereldwijd erkend: tot en met 2020 zijn er wereldwijd 

Bionics

bijvoorbeeld al meer dan 600.000 cochleaire 
implantaten geplaatst15. Naar verwachting groeit 
de markt in de aankomende jaren fors door, onder 
andere vanwege technologische vernieuwingen en 
een vergrijzende populatie16.

Versterkende en belemmerende factoren
Belangrijkste drijvers: 
• Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie 
• Veranderende zorgbehoeften 
• Nieuwe technologische mogelijkheden 
 
Belangrijkste belemmeringen: 
• Ethische vraagstukken 
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud) 
• Onvolwassenheid van de toepassing 

Bionics die gebruikt worden bij herstel van patiënten 
komen met weinig ethische vraagstukken. Dit 
geldt echter niet voor toepassingen van human 
augmentation. Vragen over wat een mens ‘mens’ 
maakt, zijn hier een voorbeeld van. De technologie is 
daarnaast complex en vraagt grote investeringen van 
ontwikkelaars. Door de verbeterde betrouwbaarheid 
en schaalbaarheid van bionics groeit de interesse 
voor gebruik. Ook de veranderende zorgbehoeften, 
onder andere als gevolg van de groei van het aantal 
immobiele mensen, dragen bij aan de positieve 
ontwikkeling van de markt. 
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Conclusie 
Bionische toepassingen integreren steeds 
meer in ons dagelijks leven en de toepassingen 
kunnen op persoonlijk niveau veel betekenen 
voor gebruikers. Bionics bieden verschillende 
mogelijkheden voor de zorg voor ouderen die 
uiteindelijk bijdragen aan zowel het plezier van 
de zorgprofessional als de kwaliteit van leven 
van ouderen. 

4.3



Voorbeelden

ZO
RG

FA
SE 1  

Preventie en gezond leven 
ZO

RG
FA

SE 2  
C

onsulteren 
ZO

RG
FA

SE 3  
D

iagnose
ZO

RG
FA

SE 4
Behandeling en begeleiding 

ZO
RG

FA
SE 5  

C
ontrole en m

onitoring

BiVACOR

BiVACOR dient als een vervangend hart wanneer 
het eigen hart niet meer werkt. Het apparaat kan 
de hartfunctie volledig overnemen. Hartfalen komt 
steeds vaker voor en tot nu zijn er weinig snelle 
oplossingen voor deze patiënten. BiVACOR kan als 
tijdelijke oplossing dienen als iemand wacht op een 
harttransplantatie, of daar niet voor in aanmerking 
komt. De techniek van BiVACOR zorgt dat de bloed- 
circulatie zich aanpast aan de omstandigheden.

www.bivacor.com

Newcastle University 

De nieuwste generatie protheses hebben geen 
aansturing meer nodig. Aan de Newcastle University 
hebben onderzoekers een onderarm met hand 
ontwikkeld die zelf actie onderneemt. Alles wat de 
drager moet doen is een object laten zien, de hand 
doet de rest. Met behulp van een camera voert de 
hand de juiste actie uit, zoals het oppakken van een 
kopje. Dit maakt complexe acties veel makkelijker 
voor de drager, die anders veel complexe spieracties 
moet uitvoeren voor hetzelfde resultaat.

www.ncl.ac.uk

E-Dermis 

E-Dermis is een laag rubber met sensoren, geplaatst 
over bijvoorbeeld een handprothese, waarmee 
de patiënt in staat is te voelen. De sensoren 
reproduceren het elektrische signaal zoals onze 
eigen tast- en pijnzin dat doen en sturen dit door naar 
de bestaande zenuwen van de arm. Daarmee krijgt 
de patiënt deze zintuigen terug. De volgende stap is 
het herstellen van de temperatuurzin.

www.jhu.edu

ReWalk

In 2018 presenteerde ReWalk hun eerste zachte, 
lichtgewicht exoskelet die speciaal is ontworpen 
voor mensen die herstellen van een beroerte. 
In samenwerking met Harvard University’s Wyss 
Institute is een apparaat ontwikkeld dat mensen 
helpt die moeilijk lopen of problemen hebben 
met het optillen van hun voeten. Het apparaat is 
simpel te dragen en te bedienen. Daarnaast is dit 
het enige exoskelet dat zowel hulp bij dorsaalflexie 
als bij plantairflexie biedt en daarmee functionele 
looptraining vergemakkelijkt. 

www.rewalk.com
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Advanced Therapeutics

Het overkoepelende begrip advanced 
therapeutics beschrijft een beweging 
waarin technologische ontwikkelingen 
plaatsvinden die leiden tot nieuwe en/of 
verbeterde behandelmethoden. Advanced 
therapeutics, ook wel advanced therapy 
medicinal products (ATMPs), kunnen 
worden onderverdeeld in geneesmiddelen 
en technologische behandelingstechnieken 
die gebaseerd zijn op genen, weefsels of 
cellen. Veelal liggen hier geavanceerde 
onderzoeksmethoden aan ten grondslag. 

Toepassing en voordelen
Advanced therapeutics bestaan uit gloednieuwe, 
succesvolle technieken die de wetenschap en 
technologie een stap verder brengen. De opkomst 
van advanced therapeutics heeft nieuwe deuren 
geopend voor de behandeling van verschillende 
ziekten1. De ontwikkelingen binnen advanced 
therapeutics leiden namelijk tot innovatieve, (kosten)
effectieve therapieën en dragen bij aan het verhogen 
van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Deze 
doorbraken kunnen bestaan uit nieuwe genetische 
technieken, maar ook uit stamceltechnologie, 
digital therapeutics (behandeling op afstand) en 
regeneratieve weefseltherapie2-5. Een andere 

toepassing betreft de Human Digital Twin: een 
digitale kopie van een individu op basis van een 
computer-gebaseerd model, dat geneesmiddelen 
en behandelingen vooraf kan testen en daarmee kan 
bepalen of deze effectief zullen zijn voor de patiënt. 
Onder andere digital therapeutics kunnen worden 
ingezet voor de preventie van chronische ziektes 
zoals Alzheimer, dementie en hart- en vaatziekten. 
Omdat deze chronische aandoeningen regelmatig 
voorkomen onder ouderen, kunnen zij profiteren 
van de techniek6. Ook regeneratieve geneeskunde, 
gericht op het repareren, vervangen of herstellen 
van onder andere weefsels en orgaanfuncties die zijn 
beschadigd, biedt waardevolle kansen die kunnen 
bijdragen aan gezond ouder worden en lagere 
zorgkosten7. In theorie worden patiëntuitkomsten 
verhoogd, neveneffecten voorkomen en zorgkosten 
verlaagd dankzij advanced therapeutics2-6,8. Dit heeft 
een positief effect op de globale marktwaarde, maar 
hoge gebruikscijfers in de zorg voor ouderen blijven 
momenteel nog uit1, 9-11.

Versterkende en belemmerende factoren
Belangrijkste drijvers: 
• Groeiende investeringen in zorgtechnologie 
• Veranderende zorgbehoeften 
• Nieuwe technologische mogelijkheden 

Belangrijkste belemmeringen: 
• Ethische vraagstukken
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud) 
• Onvolwassenheid van de toepassing 

De toepassingen van advanced therapeutics vragen 
om grote investeringen, maar beloven ook grote 
verbeteringen in de zorg. Gentherapieën sluiten 
bijvoorbeeld aan bij de vraag naar personalised 
medicine. Ook de toetreding van meerdere spelers 
tot de markt en successen uit de afgelopen jaren 
dragen bij aan de groeiende populariteit van 
ATMP’s1. Hoewel de grote behoefte aan bewijslast 
en hoge investeringskosten de trend remmen, is er 
veel (gezondheids)winst te behalen wanneer een 
toepassing werkt en aansluit bij de zorgvraag. 
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Conclusie 
Toepassingen van advanced therapeutics zullen 
de gezondheidszorg als geheel, maar ook 
de zorg voor ouderen als onderdeel daarvan 
hervormen. De eerste grote doorbraken zijn 
reeds gemaakt in bijvoorbeeld gentherapie en 
regeneratieve geneeskunde. Deze doorbraken 
zorgen er, in combinatie met de potentie van 
de technieken, voor dat advanced therapeutics 
in een razend tempo op de markt komen12. Het 
blijft van belang om te waarborgen dat nieuwe 
therapieën ten goede komen aan de patiënt. 
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PLASOMA

Wonden die moeilijk genezen zijn een serieus 
gezondheids- en kostenprobleem met verwoestende 
consequenties voor patiënten, leidend tot 
amputaties en verlies van zelfstandigheid. Koud 
plasma, geïoniseerd gas, kan wondgenezing 
stimuleren. PLASOMA is een handzaam apparaat 
voor het stimuleren van wondgenezing. Het brengt 
koud plasma direct in een wond – bijvoorbeeld 
een doorligwond of een open beenwond - aan. 
PLASOMA bestaat uit een elektrische Pad en een 
Pulser. De Pad is flexibel en wordt gefixeerd op de 
wond. De Pad is verbonden met de Pulser die met 
één druk op de knop energie naar de Pad stuurt om 
het plasma te maken. De behandeling past in een 
regulier consult. PLASOMA is innovatief, omdat het 
een complexe, hoogwaardige technologie heeft 
weten te vertalen naar een eenvoudige toepassing 
(“druk op de knop”). 

www.plasmacure.nl 

CRISPR-Cas9

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short 
Palindromic Repeats)-Cas9 is een veelbelovende 
DNA-modificatie techniek om gericht genen van 
mensen aan te passen. Het revolutionaire aan CRISPR 
is dat het een relatief eenvoudige, snelle, precieze 
en goedkope techniek is. DNA wordt geknipt op 
een specifieke plaats en daar kunnen stukjes DNA 
worden toegevoegd of verwijderd. Doordat het zo 
nauwkeurig knipt, bestaat er een minimaal risico 
op bijwerkingen. Onderzoekers hopen hiermee 
bijvoorbeeld menselijke genen te repareren bij 
erfelijke ziekten of infectieziekten te bestrijden om 
onder andere kwetsbare ouderen te beschermen. 
CRISPR werd al ontdekt in 2013, maar het duurde 
een tijd totdat de eerste klinische studie werd 
goedgekeurd waarin CRISPR wordt ingezet voor de 
behandeling van kanker.

Reardon, 201613

AutoCRAT

AutoCRAT, een onderzoeksproject dat wordt 
geleid door het National University of Ireland 
Galway’s Regenerative Medicine Institute, heeft 
als doel om stamceltherapie zo snel mogelijk 
beschikbaar te maken voor patiënten met artrose. 
Deze vorm van gewrichtsslijtage openbaart zich 
vaak op latere leeftijd en is in Nederland de meest 
voorkomende reumatische aandoening in het 
bewegingsapparaat. Patiënten kunnen last krijgen 
van verschillende klachten en daarom is het relevant 
om behandelmethoden te ontwikkelen. De groep 
onderzoekers die betrokken is bij AutoCRAT gebruikt 
gekweekt kraakbeen, stamcellen en moleculaire 
profielen om te onderzoeken hoe stamceltherapie 
voor artrose precies werkt. Als de regeneratieve 
methode effectief blijkt, kan de stamceltherapie 
bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van 
leven van artrose-patiënten. 

www.autocrat.eu

Deep Brain  
Stimulation device

Boston Scientific heeft een Deep Brain Stimulation 
(DBS) device ontworpen, dat met veel grotere 
precisie in staat is om gebieden in de hersenen te 
stimuleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
Vercise Gevia, een penvormige stimulator met acht 
onafhankelijke elektroden. Het potentiaal verandert 
op basis van de elektrische weerstand van het brein. 
Zo kunnen patiënten met bijvoorbeeld Parkinson 
continu een stabiel niveau van elektrostimulatie 
ontvangen, ondanks dat de ziekte verergert.  
Dit verhoogt het comfort voor de patiënt.

www.bostonscientific.com 
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“In onze visie is digitale  
transformatie veel meer dan 
een aanjager voor efficiëntie. 
Het is een middel om de  
werkbeleving van professionals 
te verbeteren en vooral  
essentieel om de cliënt zijn  
zelfstandigheid te laten houden. 
Het draagt daarmee bij aan het  
optimaal inrichten van de zorg.”
 

Frank Hagelstein, 
Manager Wonen en Zorg ActiZ
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monitorenDiagnoseConsultatie
Behandeling 
begeleidingPreventie

ZORGFASE 5
Controle en monitoring

Binnen deze zorgfase herkennen wij de 
volgende drie technologische trends:

5.1  Remote monitoring

5.2  Robotic Care

5.3  Domotics

CONTROLE omvat het verifiëren van de 
juiste werking van behandelingen en 
begeleiding bij patiënten en het naleven 
van bepaalde voorschriften.

MONITORING kan een hulpmiddel zijn 
bij zowel de controle, het volgen van 
voortgang, als het reactief realiseren van 
het naleven van voorschriften.
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Remote monitoring

Remote monitoring omvat technologieën 
waarmee zorgprofessionals patiënten op 
afstand kunnen monitoren. 
 

Toepassingen en voordelen
Remote monitoring geeft patiënten veel regie en 
mogelijkheden tot participatie1,2. Verschillende 
toepassingen van remote monitoring worden 
ingezet om herstel te bevorderen en achteruitgang 
van aandoeningen te voorkomen. Patiënten en 
zorgprofessionals worden direct geïnformeerd 
en kunnen tijdig beslissingen nemen in het 
zorgproces3,4. In de klinische setting kan remote 
monitoring zorgprofessionals helpen eerder in 
te grijpen5. Hierdoor vermindert het aantal (her)
opnames, de opnameduur en de zorglast6. 
Monitoring op afstand zorgt er bovendien voor dat 
de patiënt langer thuis kan blijven, waardoor onder 
andere de kans op infecties wordt verkleind7,8. 
Daarnaast wordt niet alleen de kwaliteit van leven 
van de patiënt bevorderd, maar ook de veiligheid, 
efficiëntie en effectiviteit van de zorg3,4,9. 

Versterkende en belemmerende factoren
Belangrijkste drijvers: 
• Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie 
• Groeiende connectiviteit en verbeterde data-

infrastructuur 
• Toenemende druk op het zorgsysteem 

Belangrijkste belemmeringen:
• Beperkte digitale vaardigheden 
• Gebrek aan interoperabiliteit 
• Privacygevoeligheid 
 
De mogelijkheden om mensen op afstand te 
monitoren nemen toe, onder andere omdat het 
aantal chronisch zieken stijgt en kwetsbaren steeds 
langer thuis wonen. Als gevolg hiervan neemt de 
druk op het zorgsysteem toe. De meetapparatuur 
komt achter de voordeur van het individu, maar 
ondanks de twijfels rondom privacy groeit de 
acceptatie voor remote monitoring. Ook tijdens de 
coronacrisis is de waarde van remote monitoring 
gebleken: COVID-19 patiënten konden in hun 
isolatiekamers blijven – en daarmee verspreiding 
van het virus voorkomen – maar nog steeds goed 
gemonitord worden21.
 

De kwaliteit van de zorg en autonomie van de 
patiënt worden gestimuleerd11,13 en de toepassing 
van de technologie draagt daarmee uiteindelijk bij 
aan verbeterde medische uitkomsten12,14 en lagere 
zorgkosten3,4,11,15,16. De mondiale marktwaarde van 
patient remote monitoring neemt in de aankomende 
jaren flink toe en deze stijging wordt onder andere 
veroorzaakt door de groei van de geriatrische 
populatie: door de toename van het aantal ouderen, 
stijgt de druk op het zorgstelsel en als gevolg 
hiervan wordt de markt gestimuleerd17-19. Remote 
monitoring kan bijvoorbeeld worden ingezet om 
het ziekteverloop bij ouderen die vroeg in het 
dementieproces zitten in de gaten te houden20. 
Ook voor ouderen die regelmatig vallen is de 
techniek waardevol: doordat hun beweging wordt 
gemonitord, kan de persoon in kwestie snel hulp 
krijgen wanneer dit nodig is. 

 
Conclusie 
Remote monitoring toepassingen zijn sterk 
in opkomst. Hoewel het belangrijk blijft om 
de veiligheid van de patiënt en diens data 
te waarborgen en de technieken daarnaast 
aan moeten (blijven) sluiten op de behoeften 
van de patiënt, functioneren toepassingen 
op het gebied van remote monitoring steeds 
autonomer. Ze vergroten daarmee de regie 
van de patiënt en kunnen bijdragen aan de 
veiligheid, het comfort en het leefplezier van 
(kwetsbare) ouderen. Dankzij de toepassingen 
kan de zorg voor ouderen patiëntgerichter, 
preventiever en predictiever worden ingericht. 
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EarlySense

EarlySense ontwikkelt contactloze en continue 
monitoringssystemen voor patiënten die 
gewoonlijk iedere vier tot zes uur worden 
gecontroleerd. De sensoren van het systeem 
verzamelt real-time gezondheidsdata zoals hartslag, 
ademhalingssnelheid, slaapcycli, spanningsniveaus 
en beweging. Daarmee biedt het de consument 
of zorgprofessional inzicht in bijvoorbeeld 
verslechtering of verbetering van de gezondheid en 
geeft een signaal af. Ook kunnen potentieel kritische 
situaties snel geïdentificeerd worden.

www.earlysense.com 

Abena Nova 

Omgaan met incontinentie bij bewoners van 
zorginstellingen is één van de grootste uitdagingen 
binnen de zorgsector. Het verwisselen van 
incontinentieproducten kost veel tijd en vraagt 
ook lichamelijk veel van zorgverleners. Bij de 
bewoners kunnen de lichamelijke ongemakken 
van incontinentie een negatieve invloed hebben 
op hun kwaliteit van leven. De Abena Nova maakt 
continentiezorg op maat mogelijk, verbetert de 
kwaliteit van leven van mensen in zorginstellingen 
en vermindert de werkdruk van zorgmedewerkers. 
Dankzij de innovatieve sensorentechnologie 
van MediSens Wireless kan de vochtinhoud in 
het slimme incontinentiemateriaal van Abena 
nauwkeurig worden gemeten. Zorgmedewerkers 
zien op hun mobiele telefoon in welke mate het 
incontinentiemateriaal van een bewoner verzadigd 
is en vervangen moet worden. Hiermee kunnen 
onnodige (nacht) verschoningen en lekkages  
worden voorkomen.

zorg.abena.nl 

SensiStep

De SensiStep is speciaal ontwikkeld voor mensen 
die revalideren na een fractuur, heupoperatie of 
met knieprothese. SensiStep bestaat uit een sandaal 
met sensoren, een wearable, een tablet en een 
web portal. Via de tablet stelt de behandelaar in 
hoeveel de patiënt zijn of haar been mag belasten. 
De patiënt trekt de sandaal aan en doet de oefening, 
bijvoorbeeld thuis. De sandaal meet de belasting en 
de uitkomsten daarvan worden continu gemonitord. 
Samen geven zij zowel de behandelaar als de patiënt 
real-time feedback over de belasting. Zo kunnen 
behandelaren hun patiënten begeleiden op basis 
van nauwkeurige gegevens en precieze instructies 
geven over de ideale belasting na een heup-, enkel- 
of beenoperatie.

www.evalan.com 

Wond Zorg App

Met de Wond Zorg App is het mogelijk om de 
wondbehandeling in één digitaal dossier te 
regisseren, beschrijven en de voortgang vast te 
leggen (in beeld en taal). Ook kunnen resultaten 
en vragen direct met andere zorgverleners uit 
worden gewisseld. Met behulp van de app kan 
de wondverpleegkundige of wondconsulent de 
wondregie op afstand uitvoeren en afstemmen met 
alle andere betrokkenen. En door wonden goed en 
frequent te monitoren en behandelen zullen deze 
sneller genezen en patiënten minder hinder ervaren.

www.boomerweb.nl 
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Robotic Care

Robotic care is de ondersteuning van 
patiënt, zorgprofessional of mantelzorger 
door middel van robotica. Hieronder vallen 
de technologische innovaties van de robotic 
operations niet onder, want die vinden 
plaats in een klinische setting. 

 

Toepassingen en voordelen
Zorgrobots kunnen verschillende rollen vervullen. 
Ze kunnen thuiswonende patiënten monitoren of 
ondersteunen bij fysieke activiteiten1-3. De robots 
kunnen ook gezelschap bieden en ingezet worden 
om eenzaamheid tegen te gaan4-7. Veel robots 
combineren praktische en sociale rollen. Naast 
de sociale rollen die robots vervullen, kunnen 
ze namelijk ook ondersteunen in dagelijkse 
activiteiten en bijvoorbeeld een seintje geven 
wanneer de gebruiker medicatie in moet nemen. 
Robot Mabu combineert beide rollen bijvoorbeeld: 
de robot vraagt hoe het met de cliënt gaat, 
herinnert de gebruiker aan bepaalde taken en 
kan hulp inschakelen als dat nodig is. De robot is 
daarnaast sociaal en past zich aan de behoeften 
van de gebruiker aan. Naast de eerdergenoemde 
functies, vervullen robots echter nog meer rollen. 
Door gegevens te verzamelen, te verwerken en te 
analyseren kunnen zorgrobots daarnaast inzicht 
geven in het welbevinden van de patiënt8. Dit geeft 

Versterkende en belemmerende factoren
Belangrijkste drijvers: 
• Verhoogd bewustzijn én groeiende acceptatie 
• Nieuwe technologische mogelijkheden 
• Toenemende druk op het zorgsysteem 

Belangrijkste belemmeringen: 
• Onwetendheid en terughoudendheid onder 

mogelijke gebruikers 
• Ethische vraagstukken 
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud) 
 
Robots worden breder toegankelijk en kwalitatief 
beter. Robots die menselijke interactie ondersteunen 
verlichten de zorgdruk. Dit werd bijvoorbeeld 
duidelijk tijdens de coronacrisis: robots konden 
eenzame ouderen toen gezelschap houden21. 
Robots kunnen ook ondersteunen door klusjes 
uit te voeren en ze worden daardoor in groeiende 
mate geaccepteerd. Wanneer ethische en privacy-
vraagstukken zijn beantwoord, is de weg vrij voor 
grootschalige implementatie. 
 

de mogelijkheid voor patiënten en ouderen om 
langer thuis te wonen met een grotere kwaliteit 
van leven. Zorgrobots vergroten de autonomie, 
de zelfredzaamheid en het mentaal welzijn van het 
individu9,10. Ze kunnen daarnaast worden ingezet 
in therapieën: voor mensen met dementie kan een 
interactieve robothond bijvoorbeeld bijdragen aan 
een afname van gevoelens van stress en angst, met 
als gevolg dat zij in sommige gevallen zelfs minder 
medicatie nodig hebben11. Zorgrobots hebben 
voordelen ten opzichte van menselijke professionals: 
ze staan 24/7 klaar, hebben eindeloos geduld 
en maken geen fouten12. Zorgrobots ontlasten 
uiteindelijk zowel naasten en mantelzorgers als 
zorgprofessionals13,14. De marktwaarde van robotic 
care neemt toe: naar verwachting bedraagt deze  
$1,5 miljard in 2027, terwijl het in 2019 nog $650 
miljoen bedroeg14-16. Naar schatting nemen 
robotic care toepassingen in 2040 60% van de 
zorgactiviteiten over van zorgprofessionals, vooral bij 
ouderen thuis17-20.

 
Conclusie 
Toepassingen in robotic care zijn van grote 
meerwaarde voor ouderen, onder andere 
omdat zorgrobots verschillende rollen 
kunnen vervullen en altijd beschikbaar zijn. 
De toepassingen worden geavanceerder 
en betrouwbaarder en uiteindelijk draagt 
robotic care bij aan een betere gezondheid 
voor de patiënt, een betere ervaring voor de 
zorgprofessional en lagere zorgkosten. 
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DpiBo

piBo is een kleine bewegende sociale robot. 
Deze robot ondersteunt bij het behouden van de 
dagelijkse structuur. Dit kan helpen bij mensen met 
dementie, niet-aangeboren hersenletsel of bepaalde 
cognitieve beperkingen. De robot herinnert mensen 
bijvoorbeeld aan hun eerstvolgende geplande 
afspraak. Ook kan de robot binnengekomen 
berichten voorlezen. Bewegen is goed voor de 
hersenen en remt de ontwikkeling van dementie. 
piBo kan daarom ook muziek afspelen naar voorkeur 
van de gebruiker. piBo helpt veel gebruikers met 
structuur, maar ook tegen vergeetachtigheid, 
ondervoeding, uitdroging, eenzaamheid en onrust. 
Hierbij helpt het dus bij een beter dagritme, 
vergrootte zelfstandigheid en is langer thuis  
wonen sneller mogelijk. De robot kan rondlopen 
in huis en is eenvoudig in gebruik middels een 
overzichtelijke app. 

www.pibo.circul.us 
 

Robot Qbi

Robot Qbi daagt cliënten op een laagdrempelige 
manier uit om te bewegen. Cliënten besturen een bal 
zonder dat ze deze aanraken en doen tegelijkertijd 
oefeningen die goed zijn voor de balans en 
coördinatie. Cliënten die staand of zitten hun hoofd, 
romp, handen, armen, heupen en benen kunnen 
bewegen kunnen gebruik maken van de robot. 
De robot is daarmee geschikt voor bijvoorbeeld 
ouderen, maar ook voor kinderen, gehandicapten 
en cliënten die in een revalidatietraject zitten. Naast 
de positieve effecten van meer beweging, brengt 
Qbi ook gezelligheid met zich mee: de spellen die 
cliënten spelen zijn leuk en er wordt enthousiast 
gereageerd op de robot door zowel gebruikers als 
zorgprofessionals.
 
www.robotzorg.nl

MediSana  
Home Care Robot 

MediSana Home Care Robot is een digitale assistent 
voor ouderen die kan helpen met taken in het 
dagelijkse leven. Deze slimme hulprobot kan snel 
handelen door hulp in te schakelen als iemand valt 
en kan zelfstandig door het huis rijden. De hulprobot 
is te bedienen via een touchscreen aan de voorzijde 
van de robot, maar kan ook met behulp van spraak 
aangestuurd worden. De robot is voorzien van 
kunstmatige intelligentie en verbetert zijn gedrag 
door te leren van opgedane ervaringen. Daarnaast 
kan de robot van MediSana de bloeddruk en hartslag 
meten. Ook de bloedsuikerspiegel kan gemonitord 
worden. Op basis van de resultaten hiervan kan 
direct actie ondernomen worden.

www.medisana.com

Pillo

Pillo is een slimme medicijndispenser. Dankzij 
intelligente software leert hij de mensen van een 
huishouden kennen en zorgt hij ervoor dat de 
juiste persoon op het juiste moment zijn of haar 
medicatie of vitamines krijgt aangeboden. Pillo kan 
28 medicatiedoses plannen en de juiste dosering 
afgeven met behulp van spraakcommando’s en een 
ingebouwde camera. Pillo kan ook mantelzorgers 
waarschuwen wanneer iemand vergeten is om 
medicatie in te nemen en de medicijndispenser 
is tevens in staat om herhaalrecepten op te 
vragen wanneer de voorraad dreigt op te raken. 
Daarnaast kan Pillo gezondheidsgerelateerde 
vragen beantwoorden en een teleconsult met een 
zorgprofessional voeren.

www.pillohealth.com 
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Domotics

Het begrip domotics heeft betrekking 
op telecommunicatie in huis. De 
technologie omvat toepassingen van 
sensoren en communicatietechnologie 
die mensen thuis ondersteunen1. Er kan 
onderscheid gemaakt worden tussen 
twee toepassingen: toezicht houden 
en ondersteunen. Toezichthoudende 
technologieën omvatten alarmerings-, 
signalerings- en beveiligingssystemen. 
Deze variëren van een eenvoudige 
alarmknop die een gebruiker bij zich 
draagt, tot intelligente systemen die 
waarnemen wanneer een persoon 
afwijkt van zijn normale leefpatroon. 
Ondersteunende technologieën zorgen dat 
de omgeving actief of passief aangestuurd, 
bediend of gecontroleerd wordt1.

 

Versterkende en belemmerende factoren
Belangrijkste drijvers: 
• Verhoogd bewustzijn en groeiende acceptatie
• Toenemende druk op het zorgsysteem
• Nieuwe technologische mogelijkheden

Belangrijkste belemmeringen:
• Onwetendheid en terughoudendheid onder 

mogelijke gebruikers
• Te hoge kosten (ontwikkeling, aanschaf en 

onderhoud)
• Ethische vraagstukken

Domotics hebben veel voordelen, maar brengen 
ook risico’s en uitdagingen met zich mee. De 
implementatie is duur en complex, omdat meerdere 
partijen betrokken zijn en ieders belangen moeten 
worden meegewogen (patiënten, zorgprofessionals, 
technologie ontwikkelaars, mantelzorgers, etc.)1,3,4. 
Daarnaast moeten gebruikers om leren gaan met 
domotics en ook vraagstukken rondom privacy 
en beveiliging spelen een rol10,11. Desondanks laat 
onderzoek zien dat ouderen welwillend zijn om 
privacy in te ruilen voor meer autonomie12. 

Toepassingen en voordelen
Domotics maken zorg en ondersteuning op afstand 
mogelijk1. Daarnaast kan zorg of ondersteuning 
effectiever en efficiënter worden ingericht, passend 
bij het leven van een gebruiker. Door langer 
zelfstandig en veilig te kunnen wonen, geeft het 
ouderen of patiënten meer autonomie en verhoogt 
het indirect de kwaliteit van leven en de eigenwaarde 
van de persoon1-3. Het real-time traceren zorgt ervoor 
dat zorgverleners precies weten wanneer ze nodig 
zijn en zorgt dat er vooral aandacht uitgaat naar 
de mensen die dat het hardst nodig hebben1,3,4. 
Wanneer goed toegepast, zorgen domotics ervoor 
dat zorg sneller, veiliger en eerder kan worden 
ingezet om zo de zorgkosten te verlagen4-9.
 

 
Conclusie
Uiteindelijk zullen domotics een vast onderdeel 
zijn in de gezondheidszorg en daarnaast een 
essentiële rol vervullen in het bevorderen van 
participatie van de gebruikers en het langer 
thuis laten wonen van patiënten en ouderen.
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LiveSafe

De LiveSafe omvat een speciaal mobiel 
alarmapparaat waarmee gebruikers met een druk 
op de knop automatisch worden verbonden met 
hulpdiensten. Dit kan op ieder moment van de 
dag, op iedere plek. Via GPS is precies te zien waar 
de gebruiker zich bevindt bij een hulpoproep en 
dankzij het gekoppelde online persoonlijk dossier, 
mijnLiveSafe, kan snel de meest passende hulp 
geboden worden. Zodoende wordt de autonomie 
van de gebruiker vergroot.

www.livesafe.nl 

Kepler Night Nurse 

Kepler Vision Technologies ontwikkelde software om 
lichaamstaal, houdingen en acties via videobeelden 
te analyseren. De Kepler Night Nurse is ‘s werelds 
eerste volledig geautomatiseerde systeem voor 
herkenning van menselijke activiteiten in de zorg. 
De software analyseert bijvoorbeeld het gedrag 
van ouderen met behulp van een door computer 
vision en kunstmatige intelligentie aangedreven 
detectiesysteem. Door middel van de technologie 
wordt gemonitord hoe lang iemand zit of staat 
en of er gegeten en gedronken wordt. Ook kan 
worden gecontroleerd of iemand zich aankleedt. 
Bij afwijkend gedrag kan op afstand een bericht 
worden gestuurd naar een zorgverlener, zodat hij/zij 
vervolgens kan ingrijpen. Het vallen van bewoners in 
verzorgingshuizen is immers een constant probleem 
en de Kepler Night Nurse kan bijdragen aan een 
innovatieve oplossing.

www.keplervision.eu 

Leefcirkels 

Leefcirkels bieden arm- of halsbanden met 
geïntegreerde sensoren. Deze sensor opent 
letterlijk deuren voor de mensen met dementie 
in een gesloten inrichting. Wanneer de patiënt bij 
een deur komt waar die doorheen mag, dan opent 
de deur. Wanneer de patiënt echter niet door de 
deur mag, dan opent de deur niet. De software 
wordt per persoon afgesteld. Hierdoor krijgen 
sommige patiënten meer leefruimte, waardoor 
ze meer beweging krijgen en meer meemaken. 
Er zit ook een GPS-tracker in de sensor, zodat 
gebruikers die bijvoorbeeld hun hond uitlaten, 
nauw gevolgd kunnen worden. Leefcirkels zorgt 
voor gepersonaliseerde zorg en geeft patiënten met 
dementie meer leefruimte.

www.zetacom.nl/leefcirkels 

Are you okay today

De app ‘Are you okay today’ leest het stroomgebruik 
van je apparaten af. Zo monitort de app constant 
of alles goed gaat. De app maakt gebruik van de 
(slimme) apparaten die al in huis aanwezig zijn. 
Minimaal één slim apparaat, een slimme stekker 
of een smartphone is noodzakelijk; hoe meer 
slimme apparaten, hoe beter het werkt. Het is een 
zelflerend systeem en leert het normale dagelijkse 
gebruikspatroon. Aan de hand van een stoplicht 
(rood, oranje of groen) kan bijvoorbeeld de zoon, 
dochter of mantelzorger via de app op elk moment 
zien of er een afwijking is in het patroon of dat 
alles nog ‘okay’ is. En dit zonder de privacy van de 
ouderen aan te tasten.

www.areyouokay.today 
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Wat speelt  
er nog meer?
Natuurlijk speelt er nog veel meer op het 
gebied van technologie in de zorg voor 
ouderen. Dagelijks worden er nog nieuwe 
ideeën ontwikkeld tot technologische 
innovaties die mogelijk eengrote impact 
gaan hebben. Veel meer ontwikkelingen 
en innovaties dan deze publicatie kan 
beschrijven. Hierbij een greep uit de vele  
technologische innovaties in de zorg voor 
ouderen. 

Smart Glass

De Smart Glass maakt videocommunicatie via een 
bril mogelijk. De bril laat zien wat de brildrager ziet. 
Zo kan een deskundige collega op afstand meekijken 
en consulteren. De Smart Glass kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden bij wondzorg waarbij een 
wondzorgverpleegkundige kan meekijken, de wond 
beoordeelt en een advies over de verzorging kan 
geven. Ook kan een verpleegkundige bij afwijkend 
gedrag van de patiënt een psycholoog vragen om 
mee te kijken via de Smart Glass, om zo gedrag te 
beoordelen en een advies uit te brengen over een 
mogelijke behandeling. Op deze manier wordt 
kennis van experts op een efficiëntere manier ingezet 
en worden patiënten beter geholpen, omdat zorg 
gecombineerd wordt en er minder losse afspraken 
plaatsvinden. 

www.gemvision.io 

Blyott asset tracking

Blyott biedt een applicatie aan waarmee zieken-
huizen en zorginstellingen hun mobiele assets, zoals 
bedden, pompen en andere apparaten kunnen 
volgen. Met de applicatie hebben zorgmedewerkers 
een beter overzicht over de medische uitrusting. 
Alle locaties binnen de instellingen worden in de 
applicatie gedefinieerd. Blyott werkt met bluetooth 
sensoren die kunnen achterhalen waar de uitrusting 
zich bevindt en of deze in gebruik is. Dit gebeurt via 
een bluetooth-enabled WiFi-netwerk dat snel kan 
detecteren waar de apparaten zich bevinden. In de 
meeste zorginstellingen is dit netwerk al aanwezig 
en anders kan het eenvoudig worden aangelegd. 
Met de applicatie kunnen medewerkers efficiënter 
werken en krijgen zorginstellingen beter inzicht in het 
gebruik van apparaten. 

www.voclarion.nl 

Cue2Walk

Cue2Walk is een wearable met sensoren en een 
daaraan gekoppelde app die Parkinsonpatiënten kan 
helpen bij freezing. Veel patiënten met de ziekte van 
Parkinson herkennen het gevoel dat hun voeten aan 
de grond lijken vast te plakken, genaamd ‘freezing’. 
Om weer in beweging te komen is een externe 
prikkel noodzakelijk. De sensoren in een smartphone 
registreren wanneer iemand stilstaat of beweegt. 
Zodra Cue2Walk registreert dat een patiënt last 
heeft van freezing geeft de app een ritmisch tril- of 
geluidssignaal af waardoor de patiënt het lopen 
opnieuw en makkelijker kan opstarten. Het NeLL 
onderzoekt of door het persoonlijk prikkelen freezing 
sneller wordt herkend en voorspeld, waarmee het 
risico op valgedrag en balansproblemen wordt 
gereduceerd, of zelfs voorkomen.

www.cue2walk.nl 
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Tovertafel 

De Tovertafel stelt zorgmedewerkers in staat om de 
beste zorg aan hun cliënten te geven. Tovertafel-
spellen zijn namelijk gemakkelijk in het gebruik en 
vergroten het plezier van zowel de zorgprofessional 
als de cliënt en zijn/haar familie. Ouderen komen 
in beweging dankzij de tovertafel en er ontstaat 
onderlinge interactie tussen de gebruikers. 
Daarnaast biedt de technologie rust en ontspanning 
op momenten waarop dat gewenst is. De Tovertafel-
spellen bestaan uit interactieve lichtprojecties die 
meer teweegbrengen dan verwondering en plezier 
alleen: ze brengen effect teweeg, omdat ze prikkelen 
in vier belangrijke hersendomeinen. De Tovertafel 
biedt daarmee waardevolle voordelen voor zowel de 
cliënt als de zorgmedewerker.  

www.tover.care 

Travis communicatievertaler

Travis is een vertaalapparaat dat gebruikt kan worden 
om de communicatie tussen cliënt en zorgverlener te 
verbeteren. Met het apparaat kunnen medewerkers 
twee kanten op vertalen waardoor er geen tolk 
nodig is om elkaar goed te begrijpen. In de zorg 
voor ouderen komt het steeds vaker voor dat er 
anderstalige cliënten, medewerkers of vrijwilligers 
komen wonen en werken in een zorginstelling. Travis 
heeft de mogelijkheid om te vertalen in 155 talen en 
is een zelflerend apparaat waardoor dialecten van 
cliënten en zorgmedewerkers uiteindelijk ook kunnen 
worden vertaald. 

www.travistranslator.com 

Bidet toilet

Het Bidet toilet is een combinatie van een toilet 
en bidet met droogfunctie. Met een druk op een 
makkelijk bereikbare knop trekt het toilet door 
en wordt de gebruiker gereinigd met water en 
vervolgens gedroogd. Het bidettoilet neemt zo 
een deel van de handelingen tijdens de toiletgang 
over. Op deze manier biedt het Bidet toilet comfort 
aan ouderen die moeite hebben zich zelfstandig 
te verschonen. Het toilet kan oudere patiënten 
ondersteunen in de zelfredzaamheid en kan zo 
het gevoel van autonomie vergroten. Het Bidet 
toilet verlicht het werk van de zorgverlener en 
mantelzorger, door tijdsbesparing en een lagere 
fysieke belasting. 

www.sanmedi.nl 

Somnox 

Somnox is een slaaprobot die je mee naar bed neemt 
met tot doel om de gebruiker een betere nachtrust te 
bezorgen. Somnox kent vele sensoren en actuatoren 
en past zich aan aan het slaapgedrag van de 
gebruiker. De robot kan de menselijke ademhaling 
simuleren, een rustig slaapliedje afspelen of de 
gebruiker wakker maken door middel van licht of 
muziek. De robot is te besturen via een app op 
de smartphone. Ouderen die Somnox gebruiken 
ervaren mogelijk betere slaap, ontspanning en meer 
rust, een gevoel van veiligheid en meer energie en 
alertheid gedurende de dag.

www.somnox.com 
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Bestic robot 

De Bestic robot helpt mensen met een beperking 
om zelfstandig te kunnen eten. De robot weegt 
slechts twee kilo en kan naast je bord op tafel worden 
gezet. De robot kan makkelijk worden meegenomen 
naar een restaurant. De gebruiker bepaalt welke 
stukken voedsel naar de mond worden getild door 
middel van een bedieningsapparaat. Dit kan een 
toetsenbord of joystick zijn die ze met hun handen, 
voeten of hoofd bedienen. Het bedrijf achter de 
Bestic robot werkt verder aan de ontwikkeling 
van oogcontrole. In de toekomst kan het apparaat 
mogelijk ook gebruikt worden voor hulp bij 
tandenpoetsen.

www.camanio.com 

Crdl

Crdl is een interactief zorginstrument dat geluid 
afgeeft wanneer mensen één hand op de geleidende 
sensoren van Crdl leggen en elkaar daarna aanraken. 
Dit maakt nieuwe vormen van contact mogelijk 
voor mensen die moeite hebben met communicatie 
en sociale interactie, zoals mensen met dementie. 
De geluidsthema’s of klankverhalen die de Crdl 
produceert, zijn zorgvuldig samengesteld om 
betekenisvolle herinneringen en emoties op te 
roepen. Het is ook mogelijk om eigen geluiden aan 
Crdl toe te voegen. De Crdl is ontwikkeld vanuit de 
overtuiging dat persoonlijke aandacht en contact 
in elke levensfase de primaire behoefte van een 
persoon is. Het doel van de Crdl is om sociaal 
isolement te doorbreken via nieuwe vormen van 
contact.

www.crdl.com 

Moofie

Moofie is een verlichte beweegstok die 
spraakopdrachten geeft en is ontwikkeld voor 
mensen die weinig of moeilijk bewegen, graag 
méér willen bewegen, of die actief moeten 
revalideren. Zo kan de technologie gebruikt worden 
in zorginstellingen om beweging bij cliënten te 
stimuleren. Moofie geeft gesproken commando’s  
en ondersteunt deze met licht, geluid en herkenbare 
muziek. Je zet de stok aan met een knop en Moofie 
spreekt de beweegopdrachten stap voor stap op 
een begrijpelijke manier uit. Ook heeft de Moofie 
ruimte voor spelletjes, audioverhalen en een 
geheugenfunctie. Ouderen die moeilijk te motiveren 
zijn om in beweging te komen, kunnen met de  
Moofie hiertoe worden overgehaald. 

www.moofie.nl  

Tante Co

Tante Co is een groot, interactief scherm in de sociale 
ruimte van een verpleeghuis. Via het scherm wordt 
feedback opgehaald bij bewoners en worden spellen 
aangeboden die de hersenactiviteit stimuleren 
en ouderen actief houden. Tante Co dient als een 
digitaal meetinstrument waarmee zorginstellingen 
kunnen leren wat er speelt onder bewoners en zo 
effectief kunnen sturen op kwaliteitsverbeteringen. 
Verpleeghuizen bepalen samen met Tante Co welke 
vragen relevant zijn op het gebied van welzijn, beleid, 
eten en drinken, activiteiten, leefomgeving en nog 
meer. Elke week levert Tante Co een overzichtelijk 
rapport aan met de antwoorden op de vragen. Zo 
kan direct worden gewerkt aan het verbeteren van de 
leefomstandigheden van de bewoners. 

www.tanteco.nl 
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Het programma  
Ouder Worden 2040 
Ouder Worden 2040 is een landelijk programma waarin wordt 
samengewerkt om een maatschappelijk gedragen visie en 
transformatieagenda voor de toekomst van het ouder worden in 
Nederland te formuleren. Dit doen we samen met iedereen die 
betrokken is bij ouder worden: publieke en private organisaties, 
kennis- en overheidsorganisaties en burgers. Het is van belang dat 
er breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt voor deze visie, 
zodat er voor een langere periode een richtsnoer is voor iedereen  
die hier in de praktijk mee aan de slag moet gaan.  

Meer informatie over het programma en alle betrokkenen is te  
vinden op www.ouderworden2040.nl. 

Het programma Ouder Worden 2040 voeren we uit uit naam van de 
samenleving. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
heeft BeBright voor dit onderzoek een subsidie verstrekt.

Ons team 

Philip J. Idenburg Sjoerd Emonts Lea Bouwmeester

Ellis Boerkamp Maurits Verweij Bo Fokkes

Sander Konings Saskia Dusseljee Lynette Wijgergangs
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Geïnspireerd op 

Zorg Enablers is een initiatief van BeBright  
en het National eHealth Living Lab.  
De jaarlijkse publicatie Zorg Enablers wordt  
sinds 2017 jaarlijks uitgebracht en bundelt  
de belangrijkste technologische ontwikkelingen  
in de zorg uit binnen- én buitenland. 
Ter inspiratie, maar ook om samen de vruchten te plukken  
van nieuwe technologische mogelijkheden en te werken aan  
een duurzaam zorgsysteem waar kwaliteit en doelmatigheid  
hand in hand gaan. Zo bieden wij kennis over de technische 
ontwikkelingen om het innovatievermogen van de zorg  
te versterken!
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