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Zelfredzaamheid en
zelfstandig burgerschap

Veiligheid en
vertrouwen

GoOV: Een app die cliënten helpt zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer.
VraagApp: Een app waarmee cliënten snel antwoord kunnen krijgen op dagelijkse vragen.
MyWepp: Digitale planborden en apps die cliënten en medewerkers dagelijkse structuur geven.
DigiContact: Een app waarmee cliënten dag en nacht kunnen beeldbellen met een begeleider via een veilige digitale omgeving.
Nobis: Een app waarmee cliënten en hun begeleiders samen informatie kunnen delen.

Begrepen  
worden

Cliënten willen zo veel mogelijk 
zelfredzaam en zelfstandig zijn

Cliënten willen veilig zijn en zich 
vertrouwd voelen, met behoud  
van privacy 

Cliënten willen begrepen worden

Human body dryer: Een reuzeföhn voor het drogen van het hele lichaam, zonder handdoek.
Somnox: Een robotisch slaapkussen dat cliënten helpt rustig adem te halen en in slaap vallen makkelijker maakt.
VR-bril: Een bril waarmee cliënten in een virtuele wereld leuke dingen kunnen meemaken.

Floor in motion: Een vloer die met sensoren registreert of cliënten uit bed zijn.
Nightwatch: Een bandje om de bovenarm dat verzorgers van cliënten waarschuwt bij naderende epileptische aanvallen.

Robot Phi: Een robotje met groot beeldscherm waarmee cliënten thuis kunnen praten.

HUME: Een horloge of ander draagbaar item dat de mate van spanning, stress en agressie van cliënten meet.
PODD: Een visueel taalsysteem waarmee cliënten die niet kunnen praten toch kunnen communiceren.
SignaLEREN: Een app waarmee jeugdige cliënten hun emoties kunnen leren reguleren.

Goed leven  
en slapen

Cliënten willen een prettig leven 
en goed kunnen slapen

Sociale  
contacten

Cliënten willen sociaal contact, 
thuis en/of in hun buurt

Wat zijn voor  
cliënten en professionals 
belangrijke thema’s in de 

gehandicaptenzorg waarin 
technologie en eHealth een  

rol kunnen spelen en  
welke voorbeelden  

zijn er al?

Over deze kaart
Op deze kaart staat een verzameling van thema’s die cliënten en professionals 
in de gehandicaptenzorg belangrijk vinden en waarin technologie een rol 
kan spelen. Bij elk van de vijf thema’s staan een of meerdere voorbeelden 
van technologische oplossingen. Deze kaart is een eerste inventarisatie 
van thema’s en voorbeelden. Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over 
randvoorwaarden zoals: financiering, regelgeving, ethische vraagstukken en 
technologische vaardigheden van professionals en cliënten. 

De kaart is gemaakt door De Argumentenfabriek tijdens de startbijeenkomst 
op 8 mei 2019 van het project Innovatie Impuls van het ‘Programma 
Volwaardig leven’ van het Ministerie van VWS. Tijdens deze bijeenkomst 
hebben zorgprofessionals, cliënten en hun vertegenwoordigers samen 
nagedacht over de thema’s en de goede voorbeelden. 

We danken alle deelnemers voor hun denkwerk.   
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