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Introductie

Welke rol kan technologie spelen in het verbeteren/behoud 
van kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun 
naasten?

Wat heeft het Netwerk Dementie Groningen nodig om 
technologie in te zetten c.q. op te schalen?

Wat zijn de mogelijkheden van ZorgThuis?



Wat is ZorgThuis?

September 2017 gestart met 29 partners, doorgegroeid naar nu 
42 partners:

Gemeenten 3  4
Zorg en welzijn 15  23
Onderwijs 2  3 vmbo-mbo-hbo
Bedrijven 9  10

Het is een publiek - privaat samenwerkingsverband (PPS) waarbinnen 
cocreatie plaatsvindt.

Thema van ZorgThuis is

Langer zelfstandig thuis, op een veilige en comfortabele manier, 

met inzet van technologie

Subsidie van ministerie van OC&W, zgn. Regionaal Investerings Fonds



ZorgThuis werkt in 3 programmalijnen

1 Cliënten en mantelzorgers
• Het geven van voorlichting
• Het bieden van ondersteuning en instructie (door studenten)

2 Professionals zorg & welzijn
• Expertmeetings, leergangen, masterclasses
• Modulair onderwijs ontwikkelen en uitvoeren

3 Studenten, docenten en practoraat
• Ontwerpen van onderwijs, doen van onderzoek, experimenteren 

en testen van technologie
• Het ontwikkelen van cross-overs met ICT & techniek



Wie heeft ervaring met ZorgThuis?

Op welke wijze heeft u samengewerkt?

Wat is voor u de meerwaarde?

Hoe zou u verder willen samenwerken?



Het succes voor de cliënt

• Voorlichting tijdens bijeenkomsten en
markten

• Bezoek en uitleg op een van de 
ZorgThuis locaties

• Leren beeldbellen 

• Begeleiding bij gebruik tablet, CRDL
en andere technologie

• Huisscan voor langer veilig wonen



3 ZorgThuis locaties

Stadskanaal

Groningen

Assen

i.o. Hoogezand

- Winschoten 

ZorgThuis Stadskanaal

Winschoten

Icare De Boshof Assen

i.o. Hoogezand



TOOS Technologiehuisje

Presentatie studenten  Stadskanaal

Werken met de CRDL

Rollz : hoe werkt dat?



Het succes voor de professional

• Expertmeeting: plaats van inspireren en kennisdelen.
nu maandelijks online!

• Samenwerking met VVT actieplan:
training digicoach
leergang zorgambassadeur

• Onderzoek en voorlichting inzet zorgtechnologie door studenten  
mbo en hbo

En natuurlijk ook: 
• Voorlichting tijdens bijeenkomsten en markten
• Bezoek en uitleg op een van de ZorgThuis

locaties



Wat kunnen we voor elkaar 

betekenen?

Denk aan:
• onderzoek, kennisnetwerk, livinglabs
• lokaal, regionaal, noordelijke verbanden

Welke rol kan en zal technologie daarin gaan innemen?
• Waar ligt de uitdaging?
• Wat zijn concrete kansen nu?
• Hoe komen we tot robuustere projectopdrachten?

Hoe kunnen beide netwerken elkaar helpen?
• Waar ziet u kansen en knelpunten?
• Waar en hoe kan het netwerk elkaar versterken?

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-
subsidieoproepen/detail/item/leven-met-dementie-kic/

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leven-met-dementie-kic/
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