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Samen komen we verder
Afgelopen week was ik bij het Waardigheid en Trots congres. Fijn om weer eens fysiek met
collega’s en vakgenoten te zijn. Hoe mooi de digitale middelen ook zijn, elkaar even zien
voegt ook veel toe. Ik vermoed dat onze cliënten dit ook zo kunnen voelen?
We hoorden minister Helder vertellen over het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg
voor Ouderen (WOZO). Met uitgangspunten die we in de zorg al regelmatig toepassen.
Soms wat scherper of slechts een verre stip aan de horizon, maar inmiddels is de hele
sector wel doordrongen van de noodzaak. Deze vernieuwende mindset omzetten naar
duurzame acties, inbedden en borgen in de zorg en ondersteunende ICT, dat gaat de
grootste uitdaging worden. Het is dan ook mooi dat de minister met dit programma de
gemeenschappelijke doelen op de kaart zet, immers, samen komen we verder.
Voor mij is het tijd om door te gaan, ook nieuwe doelen te stellen. Deze vind ik als directeur
van de Helpdesk Digitale Zorg. Als we door ontwikkelen op het gebied van de inzet van ehealth, dan is het onmisbaar dat onze cliënten, patiënten en burgers hier ook goed in
ondersteund worden. Hier ga ik samen met de collega’s van de HDZ verder vorm aan
geven.
Ik kijk terug op een mooie tijd bij het Zorg Innovatie Huis, de samenwerkingen met
innovators uit de regio én daarbuiten. Voor nu wens ik allen een mooie zomer toe en hoop
dat iedereen, ondanks de drukte, nog de ruimte en rust kan vinden om op te laden voor de
gemeenschappelijke innovatieve doelen.

Met hartelijke groet
Merlijne Sonneveld,
Manager innovatie Amaris Zorggroep
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Het Regionaal Innovatie Overleg
Binnen de regio hebben we regelmatig het Regionaal Innovatie Overleg. Het doel van dit
overleg is samenwerken, kennis en ervaringen en best practices-deling op het gebied van
innovatie en zorgtechnologie. Deelnemende organisaties zijn Vivium, HilverZorg, Amaris,
King Arthur Groep, De Oude Pastorie, Beweging 3.0, Inovum, Rosa Spier Huis,
Zorgspectrum en Careyn. Fijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te leren. We
bespreken actuele zaken en tippen elkaar op subsidies die er aankomen en interessante
agenda-tips zoals congressen of webinars. Een erg actueel topic is het VPT; Volledig
Pakket Thuis. Wie zijn hier al mee bezig, waar lopen we tegenaan, hoe kunnen we van
elkaar leren? Binnenkort houden we een sessie waarbij alleen dit onderwerp naar voren
komt. Ben je hier benieuwd naar? Stuur dan een mail naar zorginnovatiehuis@amaris.nl
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Officiële start Stichting Helpdesk Digitale Zorg
Begin juni is de Helpdesk Digitale Zorg officieel opgericht als stichting! Een mooie stap
voor het platform dat sinds juni 2020 ondersteuning biedt bij digitale zorg. De Helpdesk
Digitale Zorg kan de zorgvrager die niet zo digitaal vaardig is of hierbij problemen
ondervindt, hulp bieden en ondersteunen. Zowel via de telefoon als via de mail kan er
contact worden gemaakt. De oprichting van Stichting Helpdesk Digitale Zorg is een logisch
vervolg op het succesvolle initiatief van de samenwerkende partijen Tergooi MC, RHOGO
en Amaris Zorggroep. Door een stichting op te richten komt de focus nog meer te liggen op
het verder bouwen aan een platform voor digitale zorg.
Merlijne Sonneveld, initiatiefneemster Helpdesk Digitale Zorg: “Het is inspirerend om te

zien hoe samenwerking over de sectoren en regiogrenzen heen, kan leiden tot directe
waarde voor onze patiënten en cliënten. Samen bereiken we dat de zorgvrager aan de slag
kan met digitale zorg en dat de directe zorg zich ook op haar belangrijke taak kan
concentreren: zorg verlenen.”

Kenniscafé

Innovatie en technologie in de zorg - Vivium en Zorg Innovatie
Huis
Woensdag 18 mei heeft Vivium gezamenlijk met het Zorg Innovatie Huis een kenniscafé
‘Innovatie en technologie in de zorg’ georganiseerd. Deelnemers rouleerden tussen vier
verschillende tafels waar zij kennis maakten met thema’s zoals beeldzorg, de hololens en
diverse innovaties konden uitproberen. Het kenniscafé is door de bezochte deelnemers als
leuk, leerzaam en interessant beoordeeld. Mooi om te zien hoe je met elkaar kunt delen en
leren over de inzet en de mogelijkheden van technologie voor de zorg.

Werelcafé

Wereldcafé regio Gooi en Vechtstreek 27 juni
Een mooi en nuttig initiatief van en voor de regio Gooi en Vechtstreek met als aanleiding de
toenemende vraag naar wijkverpleging en de krapte op de arbeidsmarkt. Deze keer waren
Vivium, Amaris, HilverZorg, Inovum, Hogeschool Utrecht en het Roelsefonds aanwezig.
Een wereldcafé is een werkmethode waarbij aan de hand van een aantal vragen
medewerkers met elkaar gaan brainstormen. Tijdens deze bijeenkomst is er in diverse
groepen gesproken over twee vraagstukken die bij alle organisaties spelen.
Welke zorg kunnen we verplaatsen naar de middag en hoe krijgen wij daar
uniformiteit in bij alle organisaties?
De inzet van vaste al dan niet technologische hulpmiddelen
Een leerzame middag waarbij veel kennis tussen de diverse organisaties is uitgewisseld.
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Beeldzorg groeit in de regio!
Zorg ontvangen via een beeldscherm: dat is Beeldzorg. Sinds 2020 een veelgebruikte vorm
van zorg binnen onder andere Zorgspectrum, Amaris Zorggroep en Vivium. De cliënt heeft
met deze vorm van zorg op afstand contact met een zorgverlener. Beiden kunnen elkaar
zien en horen via de Compaan, een tablet speciaal ontwikkeld voor senioren.
Een aantal mogelijkheden van beeldzorgmomenten zijn visuele medicatiecontrole
momenten 'Heeft de cliënt medicatie al ingenomen?', de cliënt adviseren, en ondersteunen
bij verpleegkundige handelingen zoals insulinebegeleiding of wondzorg. Ook
ondersteuning bij de dagstructuur, een belmoment om te checken of iemand uit bed en
aangekleed is, heeft gegeten, of een herinnering om klaar te staan voor de taxi. Veel is
mogelijk! Meer eigen regie en langer thuis wonen, dát is uiteindelijk de winst van Beeldzorg

voor de cliënt. Daarnaast bespaart het de zorgprofessional erg veel tijd, omdat
(beeld)zorgmomenten overgedragen kunnen worden aan een centraal Beeldzorgteam.
Door de hernieuwde aandacht voor beeldzorg en de uitbreiding van de bijvoorbeeld de
openingstijden groeit het aantal cliënten en het aantal beeldzorgmomenten hard. Ook gaan
we onderzoeken hoe de verschillende beeldzorgteams elkaar kunnen versterken. Een vraag
die we onszelf ook stellen is: moet het beeldzorgteam niet eigenlijk Team Digitale Zorg zijn:
gaat digitale zorg niet veel verder dan beeldzorg? Mooie ontwikkelingen!
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Bewegen en ontspannen met subsidies
Recentelijk hebben we weer een aantal mooie subsidies mogen ontvangen voor de
aanschaf van nieuwe innovatieve producten! Via Rabobank Gooi en Vechtstreek zijn twee
Fitlights gesponsord voor de locaties Theodotion en Voor Anker. De bewoners zijn enorm
blij met de extra twee Fitlights, ze kunnen weer lekker aan de slag met de lampjes om te
werken aan reactievermogen en coördinatie, en dit met veel plezier te ervaren. De eerste
inzet van de Fitlights gaat onder begeleiding van de bewegingsagogen. Benieuwd naar de
fitlights? Bekijk dan deze kennissessie: Kennissessie Serious Gaming | Slimme Zorg
Estafette - YouTube
Namens het Roelsefonds en Stichting Welzijn Senioren hebben we een financiële bijdrage
ontvangen voor de aanschaf van een wellness chair. Deze stoel is specifiek gericht op
mensen met cognitieve stoornissen en helpt hen ontspannen. De stoel heeft drie
verschillende programma’s en beweegt, schommelt, geeft rustgevende muziek en tactiele
simulatie, wat heel kalmerend en rustgevend werkt voor de persoon die in de stoel zit. De
stoel gaat ieder half jaar rouleren tussen de verschillende Amaris locaties. Afgelopen week
is de stoel op afdeling Veilige Haven van Voor Anker geïnstalleerd, we wensen de bewoners
er veel plezier en ontspanning van!
We willen Rabobank, Roelsefonds en Stichting Welzijn Senioren ontzettend bedanken voor
deze bijdragen! Mooi dat we financiering mogen ontvangen voor diverse producten en
projecten om zo de dagelijkse zorg en welzijn van onze cliënten te verbeteren.

Workshop

Florence Nightingale Fair 11 en 12 mei
In mei vond de Florence Nightingale Fair plaats in Veenendaal, hét educatieve festival voor
verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals. Er stonden wervingsteams
uit de regio, zo zagen we Vivium, Vilans, Silverein en AxionContinu. Vanuit het team
innovatie van Amaris hebben wij op beide dagen een leuke, interactieve workshop mogen
verzorgen! Samen met de deelnemers hebben we een aantal interessante stellingen
rondom zorgtechnologie besproken. Hier kwamen hele leuke gesprekken uit voort! Daarna
hebben we de deelnemers aan de hand van een casus meegenomen in de wereld van een
cliënt, meneer de Jager. Samen met hen hebben we gekeken naar hoe hij geholpen zou
kunnen worden en welke vormen van zorgtechnologie daarin een rol kunnen spelen. Aan
het einde was er uiteraard tijd om een paar innovaties te bekijken en uit te proberen. De
deelnemers reageerden enthousiast en voelden zich gestimuleerd meer te gaan doen met
zorgtechnologie!
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