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In het aanbod van nieuwe technologie is het lastig om het overzicht te 
bewaren. “De schrappen liggen vol met producten, maar ze worden nog 
weinig gebruikt in zorginstellingen”, zegt Doortje Boshuizen van Vilans. 
Om u op weg te helpen, selecteerde Zorginstellingen zeven producten 
die van meerwaarde kunnen zijn in de zorg. 

Tekst Josefine van Enk Beeld Paro, My Spoon en Jaco - Copyright: Focal Meditech BV
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SpOtteR GpS tRackeR
De Spotter is een licht en compact apparaat, waarmee de drager door GPS-tracking gelokaliseerd kan worden. Via een on-
line account, dat ook op een app en tablet beschikbaar is, wordt automatisch de locatie van de Spotter verstuurd. Daar-
naast beschikt de Spotter over een SOS-knop, waarmee de drager van het apparaat hulp kan inschakelen. De Spotter is 
oorspronkelijk bedoeld voor kinderen, maar blijkt ook geschikt voor (dementerende) ouderen. Door de Spotter kan een 
cliënt meer bewegingsvrijheid krijgen omdat hij zelfstandig op stap kan, terwijl hij toch in de gaten wordt gehouden. Bij 
zorgorganisatie Talmahaven, waar Vilans de Spotter liet testen, voelden verzorgers zich zodoende meer op hun gemak om 
cliënten zelfstandig naar buiten te laten gaan. Een kanttekening is wel dat als de cliënt de Spotter vergeet, hij dus ook niet 
meer te volgen is. Bij Talmahaven ontstond zodoende het idee om een bandje aan de Spotter te bevestigen, zodat het door 
ouderen als polsbandje gedragen kan worden.
€ 69,99, kruidvat

COnSumEnTEnTEChnOlOGIE VOOr DE ZOrG
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‘Oh iS dat ehealth’
Op de Facebookpagina ‘Oh is dat ehealth’ wordt technolo-
gie die in de zorg gebruikt kan worden, via filmpjes door ge-
bruikers gedeeld. met het online platform, een initiatief van 
28 ehealth ervaringsdeskundigen, zorgverleners en patiën-
ten, willen de deelnemers consumenten en zorgorganisaties 
meer bewust maken van de mogelijkheden van ehealth.

Scanadu ScOut
Door de Scanadu Scout tien seconden tegen je 
voorhoofd te houden, meet je in een mum van 
tijd je eigen hartslag, huid- en lichaamstempe-
ratuur, zuurstofniveau van het bloed, ademha-
lingsfrequentie, bloeddruk, hersengolven en 
emotionele stress. De meetresultaten worden 
opgeslagen in een speciale app. Zorgverleners 
bij ZuidZorg vonden de Scanadu Scout volgens 
Vilans een interessant product, want: “Als de 
arts belt, hebben we gelijk de meest recente ge-
gevens van de cliënt bij de hand.” Vooral de 
bloeddruk werd door het gebruik van de 
Scanadu Scout bij ZuidZorg vaker gemeten, om-
dat de medewerkers niet standaard een hart-
slagmeter bij zich hebben. De meetresultaten 
zijn alleen in te zien met de speciale app voor de 
Scanadu Scout. Voor cliënten bij ZuidZorg die 
niet goed bekend zijn met het gebruik van tele-
foons en apps was dit niet een erg toegankelijke 
manier om de resultaten op te vragen.
Scanadu moet het product nog op de 
markt brengen. cRdl

De CrDl (spreek uit als ‘cradle’) is speciaal ontworpen om 
contact te leggen met dementerende ouderen. Als twee 
mensen hun hand op het houten voorwerp leggen en elkaar 
aanraken, komt er geluid uit de CrDl. Door elkaar op verschil-
lende manieren aan te raken, ontstaan er nieuwe geluiden. Zo 
vindt een ontmoeting plaats tussen een cliënt met dementie 
en een verzorger of familielid. het is een eenvoudig product 
dat, na het drukken op de aan/uit knop en het kiezen van een 
geluid, direct gebruikt kan worden. het is een originele manier 
om interactie met dementerenden te initiëren. Gezien de prijs 
van de CrDl is dit product wellicht interessanter voor een 
zorgorganisatie dan voor een particulier. Er is ook een moge-
lijkheid de CrDl te huren.
€4.779,50, cRdlt

'mEnSEn ZIJn DAnkZIJ 
DEZE TOEPASSInGEn 
mInDEr AFhAnkElIJk'
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my SpOOn
my Spoon is een eethulpmiddel voor mensen die niet meer zelfstandig 
kunnen eten. De robotarm staat op tafel en grijpt eten van het bord 
met het bestek dat aan het uiteinde van de arm vastzit. De patiënt kan 
de arm zelf besturen door met zijn kin of voet een joystick te bedienen 
en eten naar zijn mond te brengen. Volgens Focal meditech maken 
honderden zorginstellingen in binnen- en buitenland gebruik van my 
Spoon. het apparaat zorgt ervoor dat mensen niet meer afhankelijk 
zijn van anderen met eten en kan zowel thuis als in een zorginstelling 
gebruikt worden. “mensen worden door dit soort apparaten minder af-
hankelijk en hoeven niet twintig keer per dag ‘dankjewel’ tegen me-
dewerkers te zeggen”, aldus Dick van der Pijl.
Focal meditech, met indicatie vergoed door de zorgverze-
keraar

JacO
De ‘Jaco’ is een robotmanipulator voor mensen in 
een rolstoel die hun handen niet goed kunnen ge-
bruiken. De grijparm van de Jaco wordt aan een 
rolstoel bevestigd en helpt de gebruiker bij het 
uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals: eten, 
drinken, iets oprapen of apparaten uit of aan 
zetten. De gebruiker kan de Jaco zowel met 
handen als voeten bedienen. De grijparm is inzet-
baar bij meerdere dagelijkse handelingen, en wan-
neer eenmaal op de rolstoel gemonteerd makke-
lijk inzetbaar. het gebruiken van de grijparm geeft 
mensen met beperkte handfunctie meer zelfstan-
digheid. Volgens Dick van der Pijl van Focal me-
ditech is het zonder een indicatie en vergoeding 
van de verzekeraar voor weinig mensen haalbaar 
dit product aan te schaffen. Toch pleit hij ervoor 
om ook in technologie te investeren: “Er is geld 
voor mensen aan bed, maar niet voor technologie. 
Dat moet veranderen.”
Focal meditech, met indicatie vergoed 
door de zorgverzekeraar

FReeStyle libRe
met het FreeStyle libre-systeem kunnen diabetes-
patiënten hun glucose op elk moment van de dag 
meten, zonder routinematig in de vingers te hoeven 
prikken. De patiënt brengt de sensor aan op de 
bovenarm, en vervangt de sensor na veertien dagen. 
Door een reader van zakformaat langs de sensor te 
halen, meet het apparaat de actuele glucose. De 
meetresultaten zijn direct op de reader af te lezen. 
Doordat het meten van glucose snel en gemakkelijk 
gaat door het scannen, heeft de diabetespatiënt op 
elk moment van de dag inzicht in zijn eigen gezond-
heid. Een nadeel kan zijn dat de witte sensor op de 
bovenarm duidelijk zichtbaar is.
€ 169,90 voor een starterspakket met twee 
sensoren en reader, abbott diabetes care
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paRO
Paro ziet eruit als een gewone knuffelzeehond, 
maar is een sociale robot, ontworpen om 
mensen gezelschap te houden die moeilijk 
contact leggen. Zo is Paro geschikt voor 
mensen met dementie of autisme. De sociale 
robot reageert op aanrakingen en stemge-
luiden door met de kop en flipper te bewegen, 
of met de ogen te knipperen. Sensoren onder 
de vacht van de zeehond detecteren ook licht, 
waardoor Paro in de nacht bijvoorbeeld sla-
perig wordt. In tegenstelling tot een gewone 
knuffel reageert Paro op zijn omgeving. Dit 
zorgt ervoor dat ouderen langer geïnteress-
eerd zijn in de zeehond. 

Paro houdt ouderen gezelschap, dat de ver-
pleging niet op elk moment kan bieden. Veel 
gehoorde kritiek op het gebruik van knuffelro-
botica is dat het echt menselijk contact niet 
kan en mag vervangen, of dat het menselijk 
contact zelfs verdringt. Dick van der Pijl van 
Focal meditech noemt dit een ‘afschuifargu-
ment’. “Technologie is een meerwaarde in de 
zorg. Als je bang bent voor verlies van 
menselijk contact, moet je daar los van het ge-
bruik van technologie iets aan doen.”
€6.019, Focal meditech


