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Innovatie-impuls

Duurzame implementatie van zorgtechnologie: 
Hoe doe je dat?
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Innovatie-impuls Even voorstellen  

Annemarie Koopman (programmaleider; a.koopman@vilans.nl) en Brigitte 
Boon (hoofd onderzoek; b.boon@academyhetdorp.nl) Innovatie-impuls 
Gehandicaptenzorg, onderdeel van het programma ‘Volwaardig leven’ 
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Innovatie-impuls Workshop
Hoe zorg je ervoor dat zorgtechnologie als oplossing voor zorginhoudelijke 
vraagstukken écht onderdeel wordt van het dagelijks denken en doen? De 
mensen van de Innovatie-impuls gehandicaptenzorg weten het ook nog niet, 
maar hopen het de komende 2 jaar wel te ontdekken. In deze workshop leggen 
ze uit welke hobbels ze in het veld tegenkomen als het gaat om het gebruik van 
zorgtechnologie en hoe ze daar met de Innovatie-impuls een antwoord op hopen 
te geven. 
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Innovatie-impuls Eigen ervaringen?

Wat hebben jullie zelf al aan innovaties geïmplementeerd? 
Wat ging goed en waar liep je tegenaan?
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Innovatie-impuls

Wat kunnen we leren uit de praktijk?
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Innovatie-impuls

De toekomst
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Innovatie-impuls Wat kunnen we leren uit de praktijk?

Maar hoe dan???
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Innovatie-impuls Wat kunnen we leren uit de praktijk?

GENOEG GE-PILOT
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Innovatie-impuls Wat kunnen we leren uit de praktijk?

“The enthusiasm for digital health has also driven a 
proliferation of short-lived implementations and an 
overwhelming diversity of digital tools, with a limited 
understanding of their impact on health systems and 
people’s well-being. This concern was highlighted most 
notably in the consensus statement of the WHO Bellagio 
eHealth Evaluation Group, which opened by stating: “To 
improve health and reduce health inequalities, rigorous 
evaluation of eHealth is necessary to generate 
evidence and promote the appropriate integration 
and use of technologies.”

WHO guideline: recommendations on digital interventions for 

health system strengthening. Executive summary. Geneva: World 
Health Organization; 2019. (WHO/RHR/19.8). Licence: CC BY-NC-
SA 3.0 IGO.
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Innovatie-impuls Wat kunnen we leren uit de praktijk?
“Op dit moment ontstaan er veel mooie 
initiatieven op het gebied van technologische 
innovatie binnen de gehandicaptenzorg. Het blijft 
echter vaak bij deze individuele initiatieven. De 
implementatie en opschaling van innovatie 
blijkt een groot struikelblok. Met de Innovatie-
impuls biedt het programma Volwaardig leven van 
VWS zorgaanbieders ondersteuning in dit vaak 
lastige proces. De bedoeling van de Innovatie-
impuls is niet om nieuwe technologie te ontwikkelen, 
maar juist gebruik te maken van bestaande 
technologie binnen de gehandicaptensector.”

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2019). 
https://www.volwaardig-leven.nl/projecten/innovatie-impuls

https://www.volwaardig-leven.nl/projecten/innovatie-impuls
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Innovatie-impuls

TAKE HOME MESSAGE

Implementatie van technologie in de zorg 

is geen rocket science

Implementatie en onderzoek naar de 
toegevoegde waarde

móeten samen opgaan
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Innovatie-impuls Succes en faalfactoren
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Innovatie-impuls CFIR: Consolidated Framework for
Implementation Research
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Innovatie-impuls
Of, in goed Nederlands

Stap 1: doelen bepalen per doelgroep

Stap 2: doelgroep analyseren

Stap 3: vernieuwing doorlichten

Stap 4: context bekijken 

Stap 5: strategie kiezen

Stap 6: aanpak bepalen, acties plannen, aanpak 
communiceren 

Stap 7: monitoren en evalueren

ZonMw 2016
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Innovatie-impuls
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Innovatie-impuls

Een aantal voorbeelden
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Innovatie-impuls
Ervaringsdeskundigen betrekken
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Innovatie-impuls

MockUp: testen tech Smart Home



19

Innovatie-impuls

Voorbeeld Sociale robotica

Helpt Social Robot Tessa bij het 
beter vasthouden dagstructuur 
bij autisme/LVB ?

Implementatie-studie + meten 
toegevoegde waarde. Voor- en 
nameting: meerdere locaties.

Goal Attainment Scale: 
kwantificeren doelen van 
verschillende aard
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Innovatie-impuls

Slim incontinentiemateriaal

Leidt sensor in 
incontinentiemateriaal tot 
hogere kwaliteit van leven, 
minder inzet zorg en gunstig 
kosten/baten plaatje bij 
EMB?

Multi-center RCT met 
getrapte implementatie in 6 
zorginstellingen
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Innovatie-impuls

Opleiding en vaardigheden
zorgprofessionals
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Innovatie-impuls

Voorbeeld implementatie 
digital health depressie
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Innovatie-impuls Wat kunnen we leren uit de praktijk?

BEGELEIDINGSETHIEK IN PLAATS VAN DE OF-VRAAG

Ethics by (re)design

Ethics by implementation/adapting the system

Ethics by user

ECP werkgroep Ethiek en Digitalisering. 
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Innovatie-impuls

Technologie om te eten

Obi, Focal Meditech

iEat, Assistive Innovations

Robotarm Jaco 
https://www.robotzorg.nl/product/rob
otarm-jaco/

https://www.robotzorg.nl/product/robotarm-jaco/
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Innovatie-impuls

Voor- en nadelen eet-technologie

- Zelfstandig drinken (als tevoren klaargezet, koelkast openen met robotarm kan niet)

- Zelfstandig eten (soms indien eten tevoren is gesneden en klaargezet, antislip bord)

- Kiezen met wie je samen eet

- Alleen (zonder gezelschap) eten als je daar zin in hebt 

- Minder contactmomenten met begeleider (joehoeh vrijheid of jammer dat mis ik)

- Niet verplicht in groep eten (soms 1 begeleider op 6 mensen die samen eten)

- Minder stress voor begeleider (die soms 6 mensen helpt en zelf ook nog moet eten)

- Met iemand praten buiten de handeling van het eten geven om voelt veel beter

- Minder functionele noodzakelijke handelingen geeft meer tijd voor sociaal contact

- Minder haast met eten door technologie (omdat zorgverlener maar 10 minuten heeft 
en daarna iemand anders moet helpen)

- Kan onveilig zijn voor iemand met slikproblemen (autonomie versus veiligheid)

- Het doet veel meer dan alleen maar zelfstandig eten: het heeft ook met trots, 
onafhankelijkheid, identiteit en menselijke waardigheid te maken.

- Beperkte keuze: spaghetti eten is lastig

- Robotarm wordt vies, men doet er vanalles mee en gaat dan eten
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Innovatie-impuls

Ethische waarden eet-technologie

- Zelfstandigheid/zelfredzaamheid

- Autonomie 

- Onafhankelijkheid 

- Zelfvertrouwen

- Identiteit

- Sociaal contact

- Respect

- Grenzen

- Aandacht

- Betekenis

- Vrijheid

- Nabijheid

- Menselijke waardigheid

- Veiligheid
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Innovatie-impuls
Enkele citaten uit de interviews

• Iemand die de lepel in je mond stopt is niet iemand met wie je samen 
aan het eten bent

• Eten geven als handeling is niet wat je zoekt als je zoekt naar 
menselijkheid of sociaal contact

• Het ethisch dilemma komt vaak naar boven door de inzet van 
technologie. Maar het is meestal al veel langer een issue

• Het doet veel meer dan alleen maar zelfstandig eten: het heeft ook 
met trots en onafhankelijkheid te maken. Zeker bij Duchenne. Bij die 
ziekte heb je een constant rouwproces over dingen die je niet meer 
kunt. Maar nu kan je juist weer iets wél. Is misschien iets heel kleins, 
maar het bepaalt je identiteit.

• Als ie kapot is voel ik me pas echt gehandicapt, dan moet je alles 
vragen. Dan voel je je heel erg beperkt

• Maar ik ben ook blij met de mensen om me heen, alleen maar robots 
dat zou niet tof zijn daar kun je geen gesprek mee voeren
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Innovatie-impuls

Freestyle Robopark (Paul en Mike)

https://www.academyhetdorp.nl/nieuws

https://www.academyhetdorp.nl/nieuws
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Innovatie-impuls Wat kunnen we leren uit de praktijk?
“Op dit moment ontstaan er veel mooie 
initiatieven op het gebied van technologische 
innovatie binnen de gehandicaptenzorg. Het blijft 
echter vaak bij deze individuele initiatieven. De 
implementatie en opschaling van innovatie 
blijkt een groot struikelblok. Met de Innovatie-
impuls biedt het programma Volwaardig leven van 
VWS zorgaanbieders ondersteuning in dit vaak 
lastige proces. De bedoeling van de Innovatie-
impuls is niet om nieuwe technologie te ontwikkelen, 
maar juist gebruik te maken van bestaande 
technologie binnen de gehandicaptensector.”

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2019). 
https://www.volwaardig-leven.nl/projecten/innovatie-impuls

https://www.volwaardig-leven.nl/projecten/innovatie-impuls
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Innovatie-impuls Innovatie-impuls gehandicaptenzorg
• Oók in de gehandicaptenzorg: 

• veel energie op ontwikkeling van nieuwe technologie en kleinschalige 
innovaties

• bredere implementatie en opschaling van bestaande/bewezen technologie is 
lastig!

• Met Innovatie-impuls investeren in de ‘early majority’: technologie als 
gemeengoed.

• De inzet van technologie is geen doel op zich, maar dient uiteindelijk om de 
kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verbeteren. 

• Ambitie: hele sector met kennis en ervaringen verder op weg helpen. 
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Innovatie-impuls Aanpak nav lessen uit de praktijk

• Eerst kwartiermaken!

• Verdiepen op het zorginhoudelijke vraagstuk

• Onderzoek naar de best passende zorgtechnologische oplossing

• Verdiepen op de verandercontext

• Dan pas implementeren:

• Duurzaam implementeren van de gekozen zorgtechnologie met 
betrokkenen met ondersteuning van adviseurs

• Meenemen lessons learned tijdens implementatie en gaandeweg 
implementatiestrategie optimaliseren

• Leren van en met elkaar in werkplaatsen
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Innovatie-impuls Aanpak nav lessen uit de praktijk

• Analyse en onderzoek:

• Bevorderende en belemmerende factoren

• Effect voor de client, naasten en medewerkers

• Kennisdelen:

• Delen van ervaringen en uitkomsten met de gehele 
gehandicaptenzorg, oa kennisplein Gehandicaptensector

• Na afloop van de Impuls weten de deelnemende organisaties hoe zij op 
een duurzame wijze in de toekomst zelf innovatieslagen kunnen blijven 
maken, gebruik makend van de gebouwde netwerken en beproefde 
methoden en instrumenten.
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Innovatie-impuls

TAKE HOME MESSAGE

Implementatie van technologie in de zorg 

is geen rocket science

Implementatie en onderzoek naar de 
toegevoegde waarde

móeten samen opgaan
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Innovatie-impuls Meer weten of nieuwsgierig naar het 
vervolg?

• Volg de ontwikkelingen op: 
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-
leven/innovatie-impuls

• Concrete vragen via mailadres: volwaardigleven@vilans.nl

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven/innovatie-impuls

