
Zorgtechnologie 
& 

digitale vaardigheden



Kitty de Jong, Innovatie Adviseur (Zelfstandige) & Senior Innovatieadviseur RvB Omring
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Programma

- Uitdagingen implementatie 
zorgtechnologie

- Belang van digitale vaardigheden
- Inzoomen op digitale vaardigheden aan de 

hand van 3 zorgtechnologie toepassingen



Technologie is een onderdeel van ons leven



Belang technologie in de zorg
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Stijgende zorg uitgaven�Door de vergrijzing in de toename van het aantal chronisch zieken blijven de zorguitgaven stijgen.��Langer thuis�Een steeds groter deel van de ouderen, mensen met een verstandelijke beperking hij of een Groningse ziekte moet, maar wil ook graag zelfstandig blijven wonen. Er is een verschuiving van intramurale zorg naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning buiten de muren van de instellingen.��Complexe zorg�Mensen krijgen steeds vaker te maken met meerdere aandoeningen, daardoor neemt de complexiteit van de zorg toe.��Tekort aan gekwalificeerd personeel�Door de vergrijzing en de daarmee toenemende vraag naar zorg is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Veel mensen in de zorg gaan met pensioen en er worden te weinig nieuwe mensen opgeleid. Bovendien verlaten veel mensen de zorg.��Mondige zorgvragers�Zorgvragers worden steeds mondiger. Ze komen niet alleen met vragen, maar vaak ook al met antwoorden, diagnoses, oplossingen en wensen bij een zorgverlener binnen. Daarnaast stellen ze meer eisen aan de zorg, aan de behandelmogelijkheden, technologie, medicatie enz.��Een nieuwe kijk op gezondheid. Er wordt gesproken over positieve gezondheid. Het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale leven eens uitdagingen ondergaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Niet de aandoening staat centraal maar het aanpassingsvermogen van mensen en het vermogen tot zelf management.��Technologische ontwikkelingen�Er komen steeds meer bedrijven die technologie ontwikkeling voor de zorg. Zij spelen in op de behoeften van zorgvragers en hun naasten. Ze maken bijvoorbeeld handige apps of online toepassingen, zodat mensen hun zorg zelf kunnen regelen. Ouderenorganisaties stimuleren het gebruik van tablets door ouderen. Zorgvragers willen informatie over zorg en gezondheid op het internet vinden. Ze willen via internet recepten aanvragen en afspraken plannen.��Politieke ontwikkelingen�De landelijke politiek en zorgverzekeraars hebben beleid ontwikkeld om hij held te bevorderen. Zij zijn er van overtuigd dat de inzet van zorgtechnologie ertoe bijdraagt dat zorg en ondersteuning voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft



Inzet van zorgtechnologie

Het vraagt iets van de:

- Leverancier

- De organisatie

- De medewerker 

- De client



Resultaten onderzoek

• Digitale starter wil op de werkvloer geholpen worden door collega die goed kan coachen
• Managers moeten een actieve(re) rol hebben in het stimuleren van medewerkers
• Digitale starters zien geen correlatie tussen kwaliteit van zorg en digitalisering
• De meeste starters zijn 55+
• Digitale starters creëren een succesvol ‘afschuifsysteem’ om onder hun digitale taken uit te 

komen.
Digitale starters die vaardiger worden, werken zelfstandiger, hebben meer zelfvertrouwen en 
voelen zich meer een onderdeel van hun team. Medewerkers die groeien in hun digitale 
vaardigheden, gaan ook anders kijken naar nieuwe technologieën. Ze zien het als iets wat ze 
kan helpen, in plaats van wat ze in de weg staat.

• Digicoaching blijkt de belangrijkste succesfactor in de gekozen aanpak. Zichtbaarheid, een 
proactieve benadering en een bekend gezicht maken een digicoach succesvol.

• Het werken aan digitale vaardigheden in dit programma loont! Digitale starters geven aan 
met grote sprongen digitaal vaardiger te zijn geworden: van een 4,4 naar 6,4.
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Uitdagingen zorgtechnologie

• Techniek niet altijd intuïtief, veel losse applicaties
• Zorgprofessional heeft gekozen om met mensen te werken
• Het thema zit nog niet voldoende geborgd in de opleiding
• De technologie wordt nog teveel ‘over de schutting gegooid’
• Innovator is niet per definitie ook goed in implementeren
• Niet alle zorgprofessionals zijn even wendbaar en veranderbereid
• 10 % medewerkers VG en bijna 20% VVT-medewerkers zijn ‘digibeet’, 

digitale starter
• Starters zijn bang om fouten te maken
• De digitale starter ziet nut niet in van digitalisering voor goede zorg
• Kortom: een uitdaging in adoptie       houding en vaardigheden



Uitdagingen digitale vaardigheden
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Welke vaardigheden hebben mensen nodig? 
• Ben je je bewust van het belang van digitale vaardigheden
• Wat doen jullie hier vanuit je eigen organisatie al aan? 

• Ben je bekend met de websites:
• www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/nut en noodzaak
• www.digivaardigindezorg.nl

• Zorgtechnologietoepassing vertalen naar de benodigde digitale vaardigheden!
• Welke persona’s hebben welke instructie/uitleg nodig? 

Hoe maak je een goede mix aan leermiddelen of handleidingen die aansluit bij 
ieders leerstijl. 

https://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapport_Digivaardig_NutNoodzaak_def-def.pdf
http://www.digivaardigindezorg.nl/


Poll

Heb jij wel eens een uitgebreide analyse gemaakt 
van de vaardigheden die nodig zijn voor het 
gebruiken van een zorgtechnologieproduct?



Inzoomen op 3 producten



Product 1 de Tablet/ iPad of Compaan



Product 2 Slim incontinentiemateriaal

Welke digitale vaardigheden 
hebben mensen nodig om  
slim incontinentiemateriaal te 
gebruiken? 

Typ alle vaardigheden in de 
chat!



Product 3 De Medicatiedispenser



Todo

Een gebrek aan digitale vaardigheden is een van 
de meest onderschatte problemen bij de 
implementatie van eHealth.

Wat ga jij daar mee doen?



Projectorganisatie en -aanpak

Rollen en verantwoordelijkheden

• Wie is Opdrachtgever: akkoord op plan en 
bespreken voortgang (voorbeeldrol)

• Projectteam: Projectleider, digicoaches &..
• Succes bereik je samen, betrek bestuur, 

directie, management, P&O, ICT, 
communicatie, privacy 
gegevensbescherming, ……

• Belangrijke stakeholders: medewerker, 
leidinggevende, ICT, P&O, communicatie, 
opleidingen, roosteraars

• hoe betrek je ze en wat mag je verwachten
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Suzanne3 projectorganisatie en aanpak, bestaat uit de rollen/verantwoordelijkheden, de feitelijke aanpak/activiteiten (o.a. voorbereidingen, start, het ontwikkelen van de vaardigheden en de afronding) de afronding.m.a.w. Wat gebeurt er in het project?Al eerder genoemd: niet een project van een afdeling, maar belangrijk voor de hele organisatie, dus ook samen met de hele organisatie er mee aan de slag. Betrek op tijd (zo vroeg mogelijk, evt. al bij schrijven van het plan en anders bij een kick off) alle lagen, staven, afdelingen, disciplines.Maak duidelijk wie de opdrachtgever is en hoe en waar de voortgang wordt besproken�Projectmgt theorie: opdrachtgever is verantwoordelijk voor projectresultaat, zorg er in elk geval voor dat zij het goede voorbeeld zijn en uitdragenWat zijn je belangrijkste stakeholders�medewerker: heeft eigen verantwoordelijkheid om vaardigheden op peil te hebben en houdenLeidinggevenden: bespreekbaar maken, stimuleren, faciliteren (handig, zelftest leidinggevenden)Communcatie: communicatiecampagne ontwikkelenICT: heel belangrijk dat ze info leveren maar ook begrijpen wat een digicoach wel en niet doet, wat er kan gebeuren (andere hulpvragen)P&O introductie nieuwe mdw, functieprofiel, e.d.Opleidingen: Leer managementsysteeem, cursussen planners:/roosteraars: helpt enorm als afspraken zijn ingepland Bepaal welke van deze stakeholders er naast je digicoaches deel uit moeten maken van je projectteam. Soms handig om groot projectteam te hebben (van elkaar weten hoe het gaat, wat er nodig is) soms is het genoeg om goed contact te hebben met comm. / P&O/ ICT



Projectorganisatie en - aanpak

Aanpak: de activiteiten

1. Projectleider benoemen
2. Digicoaches werven, selecteren & opleiden
3. Communiceren naar leidinggevenden en medewerkers

over project digitale vaardigheden
4. Zelfscan invullen door medewerkers evt samen met 

digicoach als intake
5. Digicoach/ i-nurse begeleidt medewerkers
6. Bepalen welke vaardigheden vereist zijn
7. Medewerkers onwikkelen zelf vaardigheden o.a. via 

kennissite
∞     digicoaches wisselen ervaringen uit

Presenter
Presentation Notes
SuzanneGlobaal is dit wat er gaat gebeuren tijdens het project.Punt 2 en 3 moet je echt op tijd klaar hebben. (meer op volgende sheet)www.Coalitiedigivaardigindezorg starterspakket: voorbeeld ‘vacaturetekst’ digicoach, maar ook ervaringenZelfscan, onderdeel van onderzoek en/of als intake.Zelfscan is gratis en gaat naar invuller zelf terug. Onderzoek kan, daarbij wordt info op div niveaus verzameld. Meer info op coalitieinderzorg starterspakket5 en 6 Daar gaat het om met hulp of zelfstandig digihandiger wordenDigicoaches moeten zoeken, pionieren, wendbaar zijn, hier samen in optrekken zorgt voor meer inspiratie en succes.



Projectorganisatie en - aanpak

Aanpak: ontwikkelen vaardigheden medewerkers

• Vind de starter door…
• Betrek de leidinggevende via…
• Zorg dat de digicoaches bekend zijn door..
• Digicoaches ondersteunen op maat, met 

geduld en zorgen voor veiligheid
• Lesmateriaal op digivaardigindezorg.nl 

beschikbaar
• Welke leermiddelen mis je, heb je zelf nog of 

heeft de leverancier?
• Benut de stafafdeling: onder de aandacht

brengen, borging van vaardigheden, 
stimuleren kennisuitwisseling, etc.
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SuznaneSpetterende start gehad, en dan?Dit zijn zaken die lastig in een plan van aanpak zijn te benoemen, omdat ze zo situatie afhankelijk zijnMaar het helpt om er van te voren over na te denkenHet is vaak lastig om de starters te vinden. Bij de start alle locaties langs gaan, met iets leuks/lekkers, visitekaartje en agenda lijkt te werkenSommige leidinggevenden helpen vanzelf, anderen zijn zelf niet zo digivaardig en een aantal heeft hier zelf geen tijd voor of vindt dat de mdw hier geen tijd voor hebben. Het kan helpen om de zelftest voor managers in te zetten (30 vragen eigen digivaardigheid, 30 over wat doe je als LG hier mee ). Er is een document voor leidinggevenden met suggesties en uitleg. Uit het onderzoek in regio Utrecht blijkt dat stimulerende leidinggevenden enorm positief werken voor starters. Maar ook teamgenoten. Je kunt dit adresseren in je plan.



Meer onderbouwing nodig? 
www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/nut en 
noodzaak

Voorbeeldplan: 
https://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/home/s
tarterspakket-digitale-vaardigheden/aan-de-slag-
met-digitale-vaardigheden/

Meer informatie per sector,  lesmateriaal per 
thema en communicatiemiddelen zien? 
www.digivaardigindezorg.nl

Vragen?
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https://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/wp-content/uploads/2020/06/Rapport_Digivaardig_NutNoodzaak_def-def.pdf
https://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/home/starterspakket-digitale-vaardigheden/aan-de-slag-met-digitale-vaardigheden/
http://www.digivaardigindezorg.nl/
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