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Nienke Vos
Ontwerper digitale zorg 

& innovatie

Vilans

Minke ter Stal
Onderzoeker 
digitale zorg
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Landelijke kennisorganisatie 

Wij dragen bij aan de ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van onafhankelijke en betrouwbare 

kennis in de (langdurende) zorg en ondersteuning.

• Het leven van mensen centraal stellen, niet het zorgsysteem

• Duurzame ondersteuning en zorg bieden, niet alleen door zorgprofessionals

• Technologie vanzelfsprekender inzetten, zowel in zorgverlening als door mensen zelf

Vilans
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Toekomst van zorg
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Vilans en technologie

Vilans ontwikkeld, verzameld en verspreid kennis over technologische hulpmiddelen
• Ontwikkeling/ontwerp 
• Inzet en gebruik 
• Onderzoek/evaluatie
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Vilans en technologie

Vilans ontwikkeld, verzameld en verspreid kennis over technologische hulpmiddelen
• Ontwikkeling/ontwerp 
• Inzet en gebruik 
• Onderzoek/evaluatie

Technologische 
mogelijkheden

Keuze voor 
‘bekendste’ 
technologie

Groot ingezet 
voor grootste 

resultaat

Resultaat maakt 
verwachtingen 

niet waar

Waar gaat het vaak ‘mis’?
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Technologische mogelijkheden

NIET beginnen bij 
de ‘oplossing’



–

Hoe kun je je leven 
(blijven) leiden 

zoals jij het wilt? 

Welke behoefte aan 
zorg en ondersteuning 

heb je?
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Voorbeelden zorgvragen

Mijn vader vergeet steeds meer
dingen. Helaas woon ik ver

weg en kan daardoor niet elke
dag langs gaan om te helpenIk wil graag zelfstandig

kunnen blijven koken, 
maar krijg hier steeds 

meer moeite mee

Ik heb behoefte aan
meer structuur en 

routine

Ik ben soms best eenzaam
en zou wel meer sociale

contacten willen
Mijn patiënt wil
graag meer in 

beweging komen, 
maar vindt dat lastig
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Wat is jouw
vraag/behoefte?

Hoe zie jij je 
toekomst

voor je?
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Hulp bij medicatie

Mijn moeder vergeet steeds 
vaker dingen, waaronder 

haar medicatie. Is er iets dat 
haar kan helpen dit 

zelfstandig te blijven doen?

Ik moet drie keer per dag 
mijn ogen druppelen en vaak 
wachten op de zorg. Hoe kan 
ik dit goed en regelmatig zelf 

gaan doen?
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Zelfredzaamheid

Een oudere cliënt woont nog 
thuis, maar begint vergeetachtig 
te worden en raakt soms aan het 
dwalen. Hoe kan hij toch blijven 

wandelen?

Hoe kan ik (veilig) mijn 
huis blijven schoon 

maken? Ik ben een aantal 
keer flink gevallen en kom 

niet overal meer bij.
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Opzoek naar informatie

Bibliotheek

Google

Via familie of 

kennissen 

Huisarts

Hulpmiddelen 

winkel

Website of platform
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Technologie bij dementie 

https://www.vilans.nl/kennis/infographic-technologie-bij-dementie-thuis

https://www.vilans.nl/kennis/infographic-technologie-bij-dementie-thuis
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Technologie voor thuis

https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/technologie-voor-zorg-en-ondersteuning-in-de-wijk

https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/technologie-voor-zorg-en-ondersteuning-in-de-wijk
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Hulpmiddelenwijzer.nl

https://hulpmiddelenwijzer.nl/

https://hulpmiddelenwijzer.nl/
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Digivaardigindezorg.nl/vvt

https://www.digivaardigindezorg.nl/

https://www.digivaardigindezorg.nl/
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ZorgvoorBeter.nl

• Bundelt betrouwbare kennis en 
actuele informatie over de 
ouderenzorg en de zorg voor 
chronisch zieken

• Ook over het thema Digitale Zorg

https://www.zorgvoorbeter.nl/

https://www.zorgvoorbeter.nl/
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Digitalezorggids.nl

Initiatief van de Patiëntenfederatie
Nederland

1. Informatie over apps en andere
digitale middelen

2. Informatie over persoonlijke
gezondheisomgeving (PGO)

3. Praktische instructies
4. Mogelijkheid om vragen te stellen

via de DigiHulplijn en Nationale
Zorgnummer

https://www.digitalezorggids.nl/

https://www.digitalezorggids.nl/
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Ggzappwijzer.nl

• Helpt je bij het vinden van apps die 
je mentale veekracht kunnen
versterken

• beoordeeld op dataveiligheid, 
gebruiksvriendelijkheid en 
betrouwbaarheid

• MIND en de Nederlandse GGZ 
werken nauw samen

https://www.ggzappwijzer.nl/

https://www.ggzappwijzer.nl/
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Ervaarlocaties

Lijst met ervaarlocaties→ www.zorgvannu.nl/meer/innovaties-zien-uitproberen

Informatie over slimotheek→ www.generatiethuis.nl

http://www.zorgvannu.nl/meer/innovaties-zien-uitproberen
http://www.generatiethuis.nl/
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kennissen 
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Hulpmiddelen 
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De zoektocht

Behoefte (nu & in 
de toekomst)

Verkenning 
Zoeken naar 
informatie

(Technologische) 
oplossing 

uitproberen
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