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„Waar het kan digitaal, waar het no-
dig is fysiek, dat is de wijkverple-
ging anno 2021”, zegt wijkverpleeg-
kundige Linda Konijn van Evean. 

Door de vergrijzing wordt er
steeds meer zorg gevraagd waaron-
der ook meer complexe zorg. De in-
zet van digitale techniek kan tijd be-
sparen, al was het maar reistijd. Bo-
vendien zorgt het ervoor dat cliën-
ten langer zelfstandig kunnen
blijven wonen en met hetzelfde aan-
tal wijkverpleegkundigen aan meer
cliënten zorg geboden kan worden.

De vier organisaties startten twee
jaar geleden hun samenwerking

met als proeftuin de gemeente Hei-
loo. Door kennis te delen konden ze
van elkaar leren. „Wij van Viva had-
den al wat meer ervaringen met sen-
soren in huis”, zegt wijkverpleeg-
kundige Mandy Paap. „Anderen
konden de dingen overnemen die
goed werkten. Wij leerden weer
doordat de anderen met een frisse
blik er tegenaan keken. We hebben
onze handleidingen erdoor aange-
past.” 

Viva-directeur Joost van Ellink-
huizen zegt hierover: „Op deze ma-
nier kunnen we samen beter optrek-
ken richting ketenpartners zoals
huisartsen en ziekenhuizen.”

De organisaties zijn tevreden over
de resultaten, bleek tijdens een vide-
oconferentie, de Zorg Estafette. „De
tablets genaamd Compaan zijn van-

wege corona sneller ingezet”, zegt
projectleider Maartje Ermers. „De
samenwerking maakte het mogelijk
om het systeem in heel korte tijd aan
te schaffen, te implementeren en
collega’s in het gebruik ervan te
scholen.” Er is nog een bijkomend
effect van de samenwerking, aldus
Paap: „Het versterkt het gevoel dat
je het met elkaar doet voor dezelfde
doelgroep en op dezelfde manier.”

Dagritmerobot
Er staat meer op de rol voor de toe-
komst. Linda Konijn: „We hebben
door de coronapandemie meer be-
hoefte om mensen thuis te monito-
ren. We denken erover om saturatie-
meters in te zetten die we op afstand
kunnen aflezen.” Dat zijn appara-
ten die meten hoeveel zuurstof de

cliënt in het bloed heeft. Ook wordt
er nagedacht over een dagstructuur-
robot, een hulpmiddel voor mensen
met dementie. Zo’n robot geeft een
seintje om de cliënt te herinneren
aan de dagelijkse handelingen en af-
spraken, of als er bezoek komt.

Boventoon
Het is ook mogelijk om deze tech-
nieken in te zetten in woonzorglo-
caties. „We hebben het al een keer
meegemaakt”, zegt Paap. „Een me-
vrouw verhuisde naar intramuraal,
een woonzorglocatie. Ze kon haar
medicijndispenser van ons meene-
men. We wilden zo min mogelijk
veranderen in haar situatie. Boven-
dien vergroot het haar zelfredzaam-
heid, dat voert voor ons de boven-
toon. Het pakte goed uit.”

De videoconferentie Zorgestafette is
terug te zien via
https://www.youtube.com/
watch?v=xTzOnsCZVWk+&feature=y-
outu.be
Een korte introductie van de nieuwe
digitale technieken:
Trailer: https://youtu.be/RQruvjD3O0k
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Digitaal waar het kan,
fysiek waar het moet 
Een tablet voor de wijkverpleging, sensoren door het huis en een medicijndis-
penser die op tijd medicatie aanreikt. Het is nog maar het begin van ehealth,
het gebruik van digitale hulpmiddelen in de wijkzorg. Vier zorgorganisaties in
de regio, Evean, De Zorgcirkel, Omring en Viva Zorggroep, werken al twee jaar
samen op dit gebied.
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Vier organisaties
De samenwerkende
organisaties bestrijken heel
Noord-Holland boven het
Noordzeekanaal, en zelfs een
stuk Amsterdam.
Viva Zorggroep heeft het
hoofdkantoor in Velsen-Noord
en geeft wijkzorg van
Velsen-Noord tot
Heerhugowaard.
Evean heeft het hoofdkantoor
in Purmerend en geeft wijkzorg
in Amsterdam, West-Friesland,
de Kop van Noord-Holland en
Texel.
Omring heeft het hoofdkantoor
in Hoorn en geeft wijkzorg in
West-Friesland, de Kop van
Noord-Holland en Texel.
De Zorgcirkel heeft het
hoofdkantoor in Purmerend en
geeft wijkzorg in de Zaanstreek,
Waterland en Alkmaar en
omgeving.

Cliënten
kunnen langer

zelfstandig
wonen,

wijkverpleeg-
kundigen

kunnen meer
cliënten helpen

Compaan is een systeem voor
beeldzorg. De cliënt thuis krijgt
een tablet in een houten fotolijst,
met software speciaal geschikt
voor ouderen. Er is een eenvoudi-
ge versie en een uitgebreidere
voor wie digitaler ingesteld is. De
belangrijkste functie is de zuster-
knop, voor het videobellen. Maar
de cliënt kan er ook foto’s op bekij-
ken, berichtjes versturen en ont-
vangen en spelletjes op spelen.

Nine Ramler, wijkverpleegkun-
dige van De Zorgcirkel, werkt er-
mee in Egmond aan Zee. „Com-
paan is voor alle leeftijden ge-
schikt. We videobellen geregeld
met een mevrouw van 101. Ze vindt
het heel leuk, ze kan er ook de
krant op lezen.”

„De audio- en videoverbinding
is goed. Ik kan zo bijvoorbeeld heel
goed een wond bekijken en op af-
stand beoordelen of het nodig is

om langs te komen of niet.”
„We gebruiken Compaan ook

voor een mevrouw met dementie.
We gingen altijd naar haar toe om
haar naar de taxi voor de dagop-
vang te begeleiden. Dat kunnen
we nu via Compaan doen. We kun-
nen haar helpen herinneren dat ze
haar jas aan moet doen, haar me-
dicijnen mee moet nemen. En we
kunnen zien dat ze het doet.”

„De cliënt ervaart het niet als

een verarming”, zegt Ramler. „Er
blijft fysieke zorg naast de zorg op
afstand. We komen bijvoorbeeld
nog wel twee keer per week om
mevrouw te douchen. Het is geen
vervanging, maar een toevoeging.
En soms vindt de cliënt het juist
fijn dat hij niemand binnen hoeft
te laten. Zeker in deze coronatijd.”

Een introductiefilmpje:
https://youtu.be/GCbKCRXkhR0

Nine Ramler met de eenvoudige versie van Compaan (links) en de versie voor digitalere cliënten.

Anne van der Gulik van Evean laat
het zien bij een cliënt in Limmen.
Het is gemakkelijk om een rol met
medicijnzakjes in het apparaat te
stoppen. Het opent met een klik,
het sluit met een klik. Meneer kan
het zelf na een korte uitleg. De rol
komt van de apotheek, er zitten
medicijnen voor één á twee we-
ken in. „’s Ochtends om acht uur
komen er twee zakkies uit, en ’s
avonds om tien uur nog één”, zegt
meneer. Hij drukt op een knop, er
klinkt een piepje, en daar zijn de
pillen. „Die zijn voor vanavond.”

„Meneer kan zo langer zelfstan-
dig wonen”, zegt Van der Gulik.
„En het scheelt ons bezoekmo-
menten om mensen te helpen
herinneren dat ze hun medicijnen
in moeten nemen.”

Evean zette de eerste Medido
vier jaar geleden in, voor het eerst
in Volendam. Nu heeft die er 180 in
gebruik.

Een introductiefilmpje:
https://youtu.be/0l9PHPgt_4A

Medido is een hulpmiddel voor
medicijnen, een digitaal pillen-
doosje.

Digitaal pillendoosje MedidoVia een app kunnen de mantelzor-
gers hun naasten in de gaten hou-
den. Ook de wijkverpleging krijgt
de signalen. Het systeem geeft
een alarmsignaal als er hulp nodig
is. Eerst wordt de familie inge-
seind, zo nodig de wijkverpleging.

Nicky Hendriks van Viva Zorg-
groep werkt ermee bij een cliënt
met dementie in Beverwijk. Er
hangen sensoren in de badkamer,
de keuken en de slaapkamer. „Me-
neer kan zo thuis blijven wonen,
en wij kunnen hem volgen. Zijn
broer doet dat via de app. Als hij
opstaat, kijkt hij even hoe het met
zijn broer staat.”

„Het helpt om in te schatten of
er iets aan de hand is. Als meneer
vaak naar de wc zou gaan, kan dat
duiden op een blaasontsteking.
Als hij weinig in de keuken is, kan
het zijn dat hij weinig eet en dat
hij ondergewicht krijgt. We kun-
nen zo zijn dag- en nachtritme in
de gaten houden.”

Een introductievideo:
https://youtu.be/3VvwSY4mQM0

Sensara is een systeem voor leef-
stijlmonitoring. Op verschillende
plekken in huis hangen sensoren
die de cliënt volgen. 

Sensara
sensoren
volgen de
cliënt

Bij de koelkast zit een sensor, om te monitoren of de cliën genoeg eet.

De mantelzorger kan de bewegingen volgen via een app. De sensor in de gang.
Anne van der Gulik kijkt toe hoe haar cliënt Medido demonstreert.

Beeldzorg met speciale tablet Compaan


