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Langer thuis





Medicijn dispensers

Slimme apparaten

Sleutel oplossingen

GPS

Leefstijlmonitoring

Ondersteuning 
dag structuur



Robotica



https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I

https://www.youtube.com/watch?v=fRj34o4hN4I






Pepper

Lea

Robot stofzuiger

Paro

Obi

QBI

Justo Cat

Zora

Tessa

Robotkat

Pleo

Alice

Nest & 

consumenten 

elektronica

HUE

WEMO

Robot hondje

https://www.youtube.com/watch?v=YWANBRMBjMk


Meten en Data





We meten al heel veel





• Beginnen bij small data

• Beter benutten van huidige data 

• Nieuwe data ophalen

‘Ik ben ervan overtuigd 

dat er heel veel 

interessante informatie te 

halen is uit alle data die 

we in de zorg vast 

leggen.’



Blockchain





Toekomst kun je niet 

voorspellen

Je kunt wel kleine 

experimenten doen 

om stapjes dichter bij 

te komen!



In een kort experiment onderzoeken wat 

een technologie voor kan betekenen.

Zinvol Uitproberen





• Waarom dit product

• Wat wil je weten

Maak het klein

Kies ±2 thema’s per keer

1.

2.

3.

Leg de ervaringen vast

Kort experiment (2 weken)



Waarmee experimenteren?



AR bril

Wondzorg app

Slimme Inco



AR bril
Tessa Dadema

Augmented Reality

bij leren



Augmented Reality

In de zorgpraktijk



De krachten gebundeld

Op zoek naar de mogelijkheden van praktijkleren met AR binnen de zorg



Virtual Reality & Augmented Reality



De pilot & de Kickprotocollen

Medicijnen 
Vlindernaaldje
Insuline
Sonde



De pilot & de Kickprotocollen



Een van de stappen die de student/ 

medewerker ziet



Het dashboard



Evaluatie

1. Functioneel

2. Gebruik

3. Organisatie 

De software werkt
Als de techniek werkt zijn mensen enthousiast
De techniek hapert
Men ziet veel kansen
Samenwerking ontstaan in ICT afdeling



• Verder met de protocollen

• AR breder toepassen

We gaan door met experimenteren!

Meedoen?

Tessa Dadema

t.dadema@vilans.nl



Wondzorg app
Saskia Ruitenburg

Foto: woundworks.com



Slim Inco

Foto abena.nl

Petra Billekens

Arend de Heus 



Arend de Heus - Abena Nova

Petra Billekens - Projectmanager Philadelphia 















Wat weten jullie?



Wat zijn onze learnings? 



2x faciliterend ja
1x gecommiteerd ja



Respecteer een nee!



Meenemen door visie en doelen van 
tevoren te bepalen



De “SHIT” die je gaat ervaren 
duidelijk bespreken



Continue feedback op resultaten



Na 6-8 weken evalueren 



Resultaten op organisatie- en 
persoonlijk niveau rapporteren



Go of No Go……



Meer weten?
Kom naar onze stand of neem contact op 

met Abena of Philadelphia of 
Projektendokter.



Hebben jullie ervaringen die 

je wil delen?



www.vilans.nl/thema-ehealth.html  

www.domoticawonenzorg.nl 

techtoekomst.vilans.nl

Facebook: oh is dat eHealth!

De mogelijkheden van nu!



Weet wat er is

Weet wat er komt

Maak het klein 

en experimenteer!





Meer weten?

Tessa Dadema

t.dadema@vilans.nl

Lotte Cornelisse

l.cornelisse@vilans.nl

www.vilans.nl/thema-ehealth.html  

www.domoticawonenzorg.nl 

techtoekomst.vilans.nl

Facebook: oh is dat eHealth!

www.vilans.nl/themas/vernieuwend-leren

www.vilans.nl/eHealth

mailto:s.suijkerbuijk@vilans.nl

