Uitleg voor deelnemers

Innovatie-impuls
van Volwaardig leven

Met de Innovatie-impuls van
Volwaardig leven werken we samen
met cliënten, bewoners, naasten en
medewerkers van zorgorganisaties
aan digitale manieren om mensen met
een beperking en zorgverleners te helpen.
Denk aan apps, sensoren of robots. Zo willen
we de zorg en ondersteuning nog beter laten
aansluiten bij de vraag van cliënten.
Mensen met een beperking kunnen met nieuwe technieken
beter hun dag indelen of op een veilige manier meer zelf
bepalen. Begeleiders kunnen beter samenwerken en krijgen
daarmee meer tijd voor aandacht en werkplezier.
Zorgorganisaties die meedoen aan de Innovatie-impuls:
• Werken samen met andere zorgorganisaties aan dezelfde
nieuwe dingen;
• Krijgen ondersteuning met kennis voor het invoeren van
nieuwe technieken en manieren van werken.

Samenwerken aan
oplossingen

2. Goed leven
Hoe kunnen cliënten met een ingewikkelde zorgvraag
door techniek geholpen worden om een goed leven
te leiden, met leuke en passende ervaringen?
Denk hierbij aan virtuele uitstapjes met een VR-bril
of de aanwezigheid van een robotmaatje.

3. Lekker slapen
Wat kunnen we doen om mensen met een beperking
met ondersteuning van techniek beter te laten
slapen? Als mensen niet lekker slapen dan heeft
dat vervelende gevolgen. Zij zitten minder goed in
hun vel. Zorgprofessionals worden zwaarder belast.
Misschien is een kussen met technische snufjes een
oplossing of helpen camera’s om beter af te kunnen
wegen of je als professional wel of niet moet
gaan kijken.

4. Veilig en vertrouwd
Mensen met een beperking willen graag de ruimte
krijgen om zichzelf te zijn. Hoe kan techniek helpen
om te zorgen dat dit veilig en vertrouwd gebeurt?
Onder andere door te laten zien waar iemand is, of
dat er iets niet goed gaat, bijvoorbeeld een naderende
epileptische aanval. En dat alle zorgverleners en
naasten gegevens over medicijnen en behandeling
digitaal kunnen uitwisselen.

5. Sociale contacten
Met de Innovatie-impuls van Volwaardig leven gaan
zorgorganisaties met elkaar aan de slag. Zij werken
samen aan vragen die op elkaar lijken. Dat zijn
vragen die gaan over hoe we zorg met techniek nog
persoonlijker kunnen maken. De vragen zijn gemaakt
met mensen die betrokken zijn bij organisaties
voor gehandicaptenzorg.

Hoe kan techniek mensen met een beperking helpen
om sociale contacten op een veilige manier te
ondersteunen? Regelmatige sociale contacten met
naasten en vrienden is voor iedereen belangrijk.
Apps en inzet van sociale media bieden kansen als zij
aangepast zijn aan de mogelijkheden van de cliënt.

6. Begrepen worden
1. Zelfredzaamheid en zelfstandig burgerschap
Hoe kunnen mensen met een beperking met behulp
van techniek zo zelfstandig mogelijk vanuit hun eigen
mogelijkheden meedoen in de maatschappij?
Apps kunnen bijvoorbeeld helpen om zelf te reizen
met het openbaar vervoer of om op een veilige manier
vragen te stellen. Door een slimme rolstoel hoef je
minder vaak hulp te vragen. Techniek kan helpen om
dagen in te delen of om met een hulpverlener te
beeldbellen wanneer het jou uitkomt.

Hoe kan techniek mensen met een beperking helpen
om duidelijk te maken hoe zij zich voelen?
Niet begrepen worden is enorm frustrerend. En het is
voor zorgverleners belastend omdat situaties uit de
hand kunnen lopen. Er is techniek beschikbaar om
elkaar beter te leren begrijpen. Door bijvoorbeeld
emoties te herkennen. Of door een visueel systeem
te gebruiken om met elkaar te communiceren als het
met taal niet lukt.

Meedoen aan de Innovatie-impuls
Er kunnen ongeveer 30 zorgorganisaties uit de
gehandicaptenzorg meedoen aan de Innovatie-impuls van
Volwaardig leven. Het gaat om woonlocaties waar zorg wordt
verleend zoals bedoeld in de Wet langdurige zorg (Wlz).
In 2020 en 2021 gaan de zorgorganisaties aan de slag in
groepjes die we werkplaatsen noemen. Zij bespreken met
elkaar wat een zorginhoudelijk thema precies betekent en
welke bestaande technische oplossingen daarbij te vinden
zijn. De deelnemers en de werkplaatsen krijgen ondersteuning
van coaches, experts en veldspecialisten. Het ontwikkelen van
nieuwe technologie of de aanschaf van technologie wordt niet
betaald door de Innovatie-impuls. Zorgorganisaties die mee
willen doen aan de Innovatie-impuls, kunnen dat tot uiterlijk
15 september laten weten door een e-mail te sturen naar:
volwaardigleven@vilans.nl.
Na 15 september 2019 krijgen de zorgaanbieders die zich
hebben aangemeld een bevestigingsbrief over hun deelname.
Voor hen organiseren we op 27 september een kick-off
bijeenkomst op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport in Den Haag van 14.00 tot 17.00 uur.

Gezocht: mensen met
ervaring die anderen
willen helpen
Specialisten kunnen ook meedoen aan de Innovatieimpuls. Specialisten zijn medewerkers van
zorgaanbieders die in hun eigen organisatie al veel
kennis en ervaring hebben opgedaan over het werken
met technologie en weten hoe je dat het beste kunt
doen. Dat kunnen allerlei soorten medewerkers zijn.
Van begeleiders en medewerkers ICT tot bestuurders.
Of ervaringsdeskundigen die in de cliëntenraad een
belangrijke rol hebben gespeeld bij het invoeren van
technologie. Herken jij jezelf hierin en ben je bereid je
kennis en ervaring te delen? Mel je dan aan via
volwaardigleven@vilans.nl. Wij maken je dan graag
onderdeel van het netwerk van specialisten die
ingezet worden als adviseur voor zorgorganisaties.

Onderzoek

Meer informatie

De ervaringen in de werkplaatsen komen op verschillende
manieren ten goede aan de hele gehandicaptenzorg,
bijvoorbeeld via www.kennispleingehandicaptensector.nl.
Daarom laten we ook veel onderzoek uitvoeren.
Onderzoek naar welke technieken werken en welke niet.
En onderzoek naar de manier waarop je het werken met
nieuwe technieken invoert bij zorgorganisaties.

Wij organiseren twee informatiebijeenkomsten voor
zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg die interesse
hebben om mee te doen aan de Innovatie-impuls. En twee
verkennende bijeenkomsten voor mensen die als specialist
willen meedoen. Alle bijeenkomsten zijn bij Vilans in Utrecht.
Schrijf je in via www.kennispleingehandicaptensector.nl/
volwaardig-leven
Donderdag 11 juli
13.00 tot 14.30 uur informatiebijeenkomst
voor zorgaanbieders
15.00 tot 16.30 uur verkennende bijeenkomst
voor specialisten
Donderdag 22 augustus
13.00 tot 14.30 uur informatiebijeenkomst
voor zorgaanbieders
15.00 tot 16.30 uur verkennende bijeenkomst
voor specialisten

Vilans en Academy Het Dorp

Over Volwaardig leven

De Innovatie-impuls is onderdeel van het programma
Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en wordt gecoördineerd en uitgevoerd
door Vilans, kennisorganisatie voor de langdurende zorg,
in samenwerking met Academy Het Dorp. Voor vragen over
deelname aan de Innovatie-impuls kan je contact opnemen
via volwaardigleven@vilans.nl.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een
beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag
intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp
of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare
mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op
goed geregelde zorg en ondersteuning. Daarom
startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het
programma Volwaardig leven. Met dit programma wil
het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe
zorg meer passend maken en beter voorbereiden op
de toekomst.

Zie ook:
www.volwaardig-leven.nl
www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven
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