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E-health als paraplubegrip

• Ondersteunende	hulpmiddelen
• Domotica
• Serious games	en	exergames
• Beeldzorg
• Leefstijlmonitoring
• Apps
• Digitale	behandelmodules
• Big	data
• Virtual	Reality
• Augmented	Reality
• Big	data
• eLearning voor	cliënten	
• Wearables
• Robotica
• 3D	printing
Klik	hier	voor	een	artikel	van	Vilans (2018)



eHealth maakt het leven vancliënten
VRIJER, VEILIGER enLEUKER

Link naar magazine overeHealth bij Dichterbij:
http://reclamebureau-dplusm.instantmagazine.com/dichterbij-jou/editie2017#!/cover

Waarom vinden we e-health belangrijk bij Dichterbij?

Link naar filmpje: http://reclamebureau-dplusm.instantmagazine.com/dichterbij-jou/editie2017#!/voorwoord



ZELFREDZAAMHEID

(KUNNEN)	COMMUNICEREN
GOED	SLAPEN

BELEVEN	
SPELEN

LEREN	EN	ONTWIKKELEN

STRUCTUUR

ONDERSTEUNEN/STIMULEREN	VAN	BEWEGEN

LICHAMELIJKE	GEZONDHEID

MENTALE	GEZONDHEID

KOKEN,	ETEN	EN	DRINKEN

RELATIES	EN	MEEDOEN

CONTACT

e-health: 
middelen tbv. allerlei ondersteuningsvragen



Onze missie als het gaat om e-health

• Dat	onze	professionals,	maar	ook	
cliënten	zelf	en	hun	verwanten	een	
breed	beeld	hebben	van	wat	er	aan	
technologische	hulpmiddelen	
beschikbaar	is	ten	behoeve	van	een	
vrijer,	veiliger,	gezonder,	leuker	leven	van	
onze	cliënten

• Dat	onze	professionals	in	het	proces	van	
signaleren	tot	interventies	op	zoek	gaan	
naar	eventuele	mogelijkheden	die	
technologie	kan	bieden

• Dat	onze	professionals	cliënten	zo	goed	
mogelijk	ondersteunen	bij	het	gebruik	
van	technologische	hulpmiddelen	voor	
een	optimaal	resultaat



Belangrijk hulpmiddel bij missie: 
www.dichterbij.nl/e-health

Technologische	
hulpmiddelen	kunnen	het	
leven	van	mensen	met	een	
verstandelijke	beperking	
vrijer,	veiliger,	gezonder	en	
leuker	maken.	

Welke	middelen	het	leven	
van	jouw	cliënten	kunnen	
verbeteren?	Op	
www.dichterbij.nl/e-health
vind	je	ruim	500	
toepassingen,	apps	en	
websites	op	het	gebied	van	
onder	meer	communicatie,	
gezondheid,	structuur,	
beleven,	zelfredzaamheid.	

Zoek,	vind	en	probeer!	



Voorbeelden: zelfredzaamheid

VraagApp GPS Instructievideo’s

Lampen aan- en uitzetten, een timer 
instellen, muziek afspelen met Google 
Home

Sprekend horlogeDraadloze deurbel

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Voorbeelden: (kunnen) communiceren

Starters Plaatjessystemen Apps zoals Prologue2Go ofElineSpreekt

Spraakversterkers Tekstsystemen Spraakcomputer metoogbesturing

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Voorbeelden: goed slapen

Gravityblanket Projecties 
(met verschillende geluiden)

Muziekkussen interventie

Somnox slaaprobotActiwatch App Jop gaat slapen

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Voorbeelden: leren en ontwikkelen

OsmoSteffie.nl

Cosmo Training

Squla

Schakelspeelgoed Interactievespeltafels

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Voorbeelden: beleven, spelen en contact

Interactievekat/hond

Schakelspeelgoed CRDL

(Interactieve)projecties

Gepersonaliseerde muzieklijsten

Zintuigprikkeling met allerleisnoezelmaterialen

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Voorbeelden: structuur

Beeldhorloge

Mijn EigenPlan TimeTimer

TinybotTessa

TMC klok

Agenda smartphone

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Voorbeelden: lichamelijke gezondheid

Websites zoalskijkopgezond.nl

Slimme tandenborstels

Automatischemedicijndispensers Slimme incontinentie

Slaapmonitoring

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Voorbeelden: bewegen

Kinemoto

Wii Qbi

Pillo Wearables enstappentellers

Wandel- en fietskanaal (icmhometrainer)

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Voorbeelden: koken, eten en drinken

Eetrobot Obi

Website mijnboodschappenlijst.nl

Super eenvoudige kookvideo’s (Jumbo) Automatische (aard)appelschiller

Website Kijk op gezond (LVB, Steffie) Liftware slim bestek

Scan en ontdek 
nog veel meer!



Praktijkvoorbeelden E-health bij Dichterbij

In dit digitaal magazine van Dichterbij vind 
je allerlei (succes)verhalen en inspirerende
voorbeelden uit de praktijk van Dichterbij
van hoe wij technologische hulpmiddelen 
benutten voor een vrijer, veiliger, leuker, 
gezonder leven van onze cliënten.

Klik hier om het magazine te openen. 
Op de volgende pagina’s vind je nog 
een aantal praktijkvoorbeelden. 



https://www.youtu
be.com/watch?v=B
TQJfLeGiAE&index=
5&list=PL3cSIms9tv
DjB9yLh3OE5v4Mrx
1upmcjl&t=0s

Een filmpje over 
hoe Marielle en 
Joyce samen 
werken aan 
Marielle’s
communicatie met 
behulp van de app 
Bitsboard:



Hoe	help	je	gasten,	hoe	werkt	het	met	
betalen?	Dat	moet	je	wel	weten	als	je	in	
een	lunchroom	werkt.	Dominique	leert	het	
met	Osmo,	een	educatief	spel	voor	de	iPad.

Ze	opent	‘Pizza’	van	Osmo	om	het	spel	te	
spelen.	Nou	ja,	spelen…	“oefenen”,	zegt	ze	
zelf.	Want	met	‘Pizza’	oefent	Dominique	op	
rustige	momenten	een	aantal	dingen	die	ze	
in	de	lunchroom	tegenkomt.	Zo	verschijnen	
er	gasten	in	beeld	die	vertellen	wat	ze	graag	
willen	eten.	De	eerste	gasten	willen	graag	
champignons	en	olijven	op	hun	pizza.	Met	
het	bijhorende	spelmateriaal	belegt	
Dominique	ijverig	de	pizza’s.	Door	het	
spiegeltje	ziet	de	iPad	wat	er	op	tafel	
gebeurt.	Wanneer	ze	klaar	is	met	het	
beleggen	van	de	pizza	schuift	ze	deze	opzij	
en	ziet	ze	op	het	scherm	de	pizza	in	de	oven	
verdwijnen.	De	gasten	op	het	scherm	kijken	
tevreden:	lekker!	Soms	wil	een	gast	niets	op	
zijn	pizza,	alleen	kaas.	‘Dat	is	ook	saai!’,	zegt	
Dominique.

Betalen
De	gasten	op	haar	scherm	smullen	van	hun	
pizza’s	en	willen	daarna	betalen.	De	pizza	
kost	7	euro,	op	het	scherm	is	te	zien	dat	de	
gast	met	een	briefje	van	10	euro	betaalt.



Bijna	heel	Uden	kent	haar.	Want	Truus	(74	
jaar)	wandelt	veel.	Iedere	dag.🚶 Van	’s	
morgens	tot	’s	avonds.	Tijdens	haar	
wandeling	pauzeert	ze	bij	vriendinnen	om	
lekker	te	koffieleuten	of	te	lunchen.	Laatst	
was	ze	een	paar	keer	gevallen.	Omdat	ze	
een	beetje	grieperig	was.	En	omdat	het	niet	
lekker	ging	met	haar	suikerspiegel;	Truus	
heeft	namelijk	diabetes.	Gelukkig	was	er	
steeds	iemand	snel	bij.	Maar	toch:	familie	
en	begeleiders	maakten	zich	zorgen.	Wat	
als	Truus	valt	en	er	is	niemand	in	de	
buurt? Gelukkig	was	er	steeds	iemand	snel	
bij.	Maar	familie	en	begeleiders	
van Dichterbij maakten	zich	zorgen:	wat	als	
Truus	valt	en	er	is	niemand	in	de	
buurt?😟 Daarom	loopt	ze	nu	met	een	gps-
tracker:	een	kleine	knop	in	de	vorm	van	
een💧druppel. Truus	heeft	de	gps-tracker
nu	altijd	om	als	ze	de	deur	uitgaat.	Valt	ze	
of	heeft	ze	hulp	nodig,	dan	drukt	ze	op	de	
knop.	Samen	met	de	begeleiders	heeft	ze	
dat	geoefend,	dat	ging	perfect.	Als	Truus	op	
de	knop	drukt,	gaat	in	haar	woning	de	
telefoon.



Elly VR



Meer voorbeelden 
zien? 
• In het voorjaar 

van 2019 
lanceert 
Dichterbij een 
nieuw digitaal 
magazine over 
e-health. Houd 
dit in de gaten.

• Volg Als je ‘t mij 
vraagt op 
Facebook: 
https://www.fac
ebook.com/alsje
hetmijvraagt/

• Volg IkgaEMB op 
Facebook: 
https://www.fac
ebook.com/ikgae
mb/



ZELF AAN DE 
SLAG MET 
CASUISTIEKEN



Casus 1

Bart is 29 jaar en heeft moeite
met zijn dagstructuur. Structuur
is voor hem belangrijk, maar hij
houdt zich niet aan zijn
weekprogramma’s. Hij verzorgt
zijn poes te weinig en gaat vaak
niet op tijd naar zijn werk. Nu
wordt aan jou de vraag gesteld:
kan e-health hier iets in
betekenen?

Beantwoord de volgende vragen:

• Heb jij nog vragen om het probleem of de behoefte scherp te krijgen?

• Zou technologie iets kunnen betekenen voor Bart? Raadpleeg www.dichterbij.nl/e-health

• Welke mogelijke oplossing(en) zou jij aanbevelen en waarom juist deze?

• Wat zou deze oplossing(en) opleveren voor Bart, verwacht je?



Casus 2

Nico is 42 jaar en wil graag zo
zelfstandig mogelijk leven. Hij
wilt zo min mogelijk hulp van
zijn begeleider. Zijn begeleider
helpt hem bijvoorbeeld met het
schoonmaken van zijn huis, met
koken, met de was doen en de
administratie. Nico helpt altijd
mee, maar zijn begeleider moet
hem vaak dingen voordoen. Nu
wordt aan jou de vraag gesteld:
kan e-health hier iets in
betekenen?

Beantwoord de volgende vragen:

• Heb jij nog vragen om het probleem of de behoefte scherp te krijgen?

• Zou technologie iets kunnen betekenen voor Nico? Raadpleeg www.dichterbij.nl/e-health

• Welke mogelijke oplossing(en) zou jij aanbevelen en waarom juist deze?

• Wat zou deze oplossing(en) opleveren voor Nico, verwacht je?



Casus 3

Lieke is 51 jaar. Ze heeft moeite om
in beweging te blijven. De norm
voor bewegen is een half uur
bewegen per dag. Lieke kan slecht
lopen, wel fietsen. Na het eten kijkt
ze vaak TV. Het liefst kijkt ze naar
het sportjournaal. Maar op haar
woning hebben ze een oude
hometrainer staan, die staat te
verstoffen. Fietsen terwijl je tegen
een witte muur kijkt, daar wordt
Lieke niet blij van. Haar begeleiding
stuurt haar er toch wel op aan, maar
ze doet het niet. Nu wordt aan jou
de vraag gesteld: kun jij met het
team meedenken over een creatieve
oplossing?

Beantwoord de volgende vragen:

• Welke creatieve oplossing kun jij bedenken zodat Lieke dagelijks een half uur beweegt (ook in de  
winter als het donker en koud is)?

• Wat levert dit op voor Lieke?



Herman is 62 jaar. Hij spreekt
steeds onduidelijker, waardoor zijn
omgeving steeds meer moeite heeft
om hem te kunnen verstaan. Maar
Herman heeft van alles te vertellen
en geniet van de interactie met
anderen. Herman gaat overdag naar
dagbesteding. Hij wil thuis graag
laten zien wat hij die dag heeft
meegemaakt, maar kan dit zelf niet
meer vertellen. Nu wordt aan jou de
vraag gesteld: is er een app of een
ander digitale oplossing zodat hij
toch over zijn dag kan ”vertellen”?

Beantwoord de volgende vragen:

• Ga op zoek naar een app/apps/andere mogelijkheid waardoor het team op de woning en  
verwanten een beeld krijgt van wat Herman meemaakt op een dag. Beargumenteer waarom dit  
geschikte oplossingen zijn. Raadpleeg www.dichterbij.nl/e-health

• Wat levert dit op en voor wie?

• Welke middelen moet het team aanschaffen om hiermee aan de slag te kunnen?

Casus 4



Evert is een jongen die door zijn spasme en
beperking achteruit gaan in lichamelijke
functies. Daarnaast is hij een steeds sneller
vermoeid, waardoor hij minder lang kan
spelen met bijvoorbeeld auto's. Evert
geniet ontzettend van spel.
Computerspelletjes sluiten momenteel het
beste aan bij Evert. Echter zien we dat zijn
handfunctie (zeker als hij vermoeid is) niet
altijd goed werkt, waardoor de I-pad en
controller steeds moeilijk bedienbaar zijn.
Nu wordt aan jou de vraag gesteld: is er
een andere oplossing denkbaar?

Beantwoord de volgende vragen:

• Heb jij nog vragen om het probleem of de behoefte scherp te krijgen?

• Zou technologie iets kunnen betekenen voor Evert? Raadpleeg www.dichterbij.nl/e-health

• Welke mogelijke oplossing(en) zou jij aanbevelen en waarom juist deze?

• Wat zou deze oplossing(en) opleveren voor Evert, verwacht je?

Casus 5



DOE-OPDRACHT
“INNOVEREN

KUN JE LEREN”



Mogelijke opdracht:
• Bedenk een idee, werk dit in groepen uit
• Denk ook na over de kosten en baten
• Hoe ga je het aanpakken? Maak een plan. Bedenk hierin 

ook: wie heb je er allemaal bij nodig om dit te realiseren
• Verpletter de opdrachtgever met een pitch. 

Een instelling voor mensen met een beperking  stelt jullie de volgende 
vraag: hoe kunnen we  van het badritueel voor cliënten een  
wellnessbeleving maken? Maak een ontwerp. Het moet een prettige 
omgeving zijn voor  cliënten, medewerkers, mantelzorgers &  
vrijwilligers. Om een beleving te creëren wordt  nagedacht over zowel 
de inrichting als de  uitrusting van de badkamer (bv. inzet  technologie 
om zintuigen te stimuleren). Het  gaat ook om het proces voor en na 
het wassen  (naar het bad toe gaan, het in- en uit bad gaan,  
verplaatsen naar volgende ruimte). 
Er zijn in de  huidige situatie veel transfers; 
“koude  overgangen”; dit verhoogt het stresslevel 
bij  cliënten en medewerkers: uit bed in tillift, op  tafel, 
uitkleden, in tillift, in bad, etc.



Gastles gewenst?

De programmamanager e-health van Dichterbij of een van de e-
healthcoordinatoren kan desgewenst een (interactieve) gastles verzorgen  
zodat leerlingen kennis krijgen en zich bewust worden van de  
mogelijkheden van technologie in de zorg.



Contact?

Miranda van Berlo, MSc.  

Programmamanager e-health Dichterbij

In contact met mij komen?
m.vanberlo@dichterbij.nl 

06 5525 8431


