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Wat is een Health Deal? 

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. De ‘Health Deals’ 

zijn bedoeld om die zorginnovaties verder op weg te helpen. Dit zijn afspraken tussen de 

overheid en verschillende andere partijen, zoals zorgaanbieders, kennisinstellingen, verzekeraars, 

maatschappelijke organisaties en decentrale overheid en private partijen. Zie: rvo.nl. 

 

Health Deals tot nu toe: 
• Beslisondersteuning in de oncologie  

• Excellente pijnzorg chronische pijnpatiënten 

• Academy Het Dorp: Innovatie in de langdurende zorg 

• Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health 

• E-health tools voor kwetsbare jongeren 

• I-JGZ: Gezonde jeugd door geïntegreerde toepassing digitale innovaties 

https://www.rvo.nl/
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Health Deal Academy Het Dorp: samenwerking rondom zorgtechnologie 
 

Op 25 januari 2017 tekende toenmalig staatssecretaris van het ministerie van VWS, Martin van Rijn, 

de Health Deal in de langdurende zorg van Academy Het Dorp. Met de ondertekening van deze 

Health Deal hebben publieke en private partijen de wens en noodzaak onderschreven om de handen 

ineen te slaan. Het doel: ontwikkeling en implementatie van toepasbare, innovatieve en 

kostenbesparende zorginnovaties, en meer kennis daarover bijeen brengen.  

 

Naast Martin van Rijn, gaven ook Mies 

Bouwman en Claudia de Breij acte de 

présence bij de ondertekening in 2017. Mies 

Bouwman uiteraard als ‘moeder’ van Het 

Dorp, omdat zij in 1962 veel geld ophaalde 

voor de actie ‘Open Het Dorp’ op televisie. 

Claudia de Breij is in de afgelopen jaren het 

gezicht geweest van de vernieuwing van Het 

Dorp. 

 

Health Deal Academy Het Dorp 

“Partijen werken samen om een goed 

functionerend ecosysteem met, voor en door 

gebruikers van langdurende zorg tot stand te 

brengen, zodat zij aantoonbaar minder 

afhankelijk van zorg zijn en beter in staat zijn 

zich aan te passen en zelf regie te voeren over het 

eigen leven en de benodigde zorg. Dit ecosysteem 

ontstaat door innovatieve producten, processen 

en diensten te ontwikkelen en te implementeren 

en de kennis hierover bijeen te brengen op vier 

gebieden: de sociale omgeving, de gebouwde 

omgeving, technologie en (medische) zorg.” 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van de Health Deal 

Om de Health Deal te evalueren hebben we 

een korte vragenlijst opgesteld. Die is 

tweemaal per e-mail aan de Health Deal-

organisaties gestuurd met de vraag om het in 

te vullen en de antwoorden met enkele 

woorden toe te lichten. Door de coronacrisis 

is de respons aan de lage kant: 14 

respondenten vulden de lijst in. Daarnaast 

hebben we enkele actielijnen verder 

uitgediept, door bronnen te raadplegen en 

betrokkenen te interviewen. Actielijnen 

kunnen gezien worden als thema’s waaraan 

de verschillende partijen werken in 

verschillende samenstellingen onder leiding 

van Academy Het Dorp. In relatie tot de 

actielijnen hebben we ook 

ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Als laatste 

benoemen we succesfactoren en zijn de 

leerpunten op een rij gezet. 
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Ondertekenaars van de Health Deal 
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“Stappen vooruit, door de Health Deal” 

 

De beide initiatiefnemers van de Health Deal– Jorrit Ebben en Rob Hoogma – blikken terug op de 

Health Deal en kijken vooruit vanuit Academy Het Dorp.  

 

“Als ik terugdenk aan de periode van de 

totstandkoming van de Health Deal, dan voel 

ik de energie weer. In korte tijd hebben 50 

organisaties die iets te maken hebben met 

innovatie, technologie of de langdurende zorg 

de Health Deal ondertekend en zijn we aan de 

slag gegaan”, aldus Jorrit Ebben, een van de 

initiatiefnemers van de Health Deal. Toen 

werkte hij bij Siza, een gehandicapten-

zorgorganisatie met locaties in Gelderland en 

Brabant. Nu is hij werkzaam als Chief Strategy 

& Innovation bij Academy Het Dorp, dat in de 

afgelopen jaren is uitgegroeid tot een 

bloeiende kennisorganisatie met test-

trajecten, adviesopdrachten en 

wetenschappelijk onderzoek.  

 

Academy Het Dorp belichaamt de ondertitel 

van de Health Deal Innovatie in de langdurende 

zorg – met, voor en door gebruikers. “Het is dan 

ook niet voor niks dat de eerste actielijn, van 

de zeven die geformuleerd zijn, gaat over 

innovatie mét gebruikers. Mensen met een 

beperking deden mee in alle zeven actielijnen 

en projecten, als ervaringsdeskundige of als 

eindgebruiker”, aldus Jorrit Ebben. 

 

Actielijnen 
1. Innovatie met gebruikers 

2. Meer valide en hoogwaardig onderzoek 

3. Versterken van de rol van de gebruiker bij 

financiering van zorg(technologie) 

4. Toekomstbestendige zorg(professionals) 

5. Geschikte (technologische) hulpmiddelen 

6. Ondersteunende sociale  omgeving 

7. Faciliterende gebouwde omgeving 

 

Onder leiding van Academy Het Dorp is 

gewerkt aan verschillende projecten in 

verschillende samenstellingen. Aan elke 

actielijn waren acties, actiehouders en 

planningen gekoppeld. “Er zijn heel goed 

gelukte projecten, maar er zijn er ook die de 

finish niet hebben gehaald. Als voorbeeld van 

succesvolle trajecten noem ik bijvoorbeeld de 

Smart Health opleiding, of de samenwerking 

tussen veel partijen in het eerste nieuwe 

gebouw van Siza dat boordevol technologie 

zit. Een minder succesvol project is het 

Hulpmiddelenregister waar we vol goede 

moed mee gestart zijn, maar dat nooit echt tot 

wasdom is gekomen. Andere projecten 

hadden weer een ander verloop. Zo zouden 

we rond ‘passend vervoer’ projecten uitvoeren 

met Wheelshares, GoOV en de gemeente. Die 

energie is uiteindelijk gaan zitten in de 

bredere ‘Coalitie Iedereen Mobiel!’, helemaal 

goed.” 
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Rob Hoogma is oprichter en directeur van 

Academy Het Dorp. Als geen ander onderkent 

hij het belang van technologie in de 

langdurende zorg. “Het is goed om te zien dat 

zoveel partijen in meer of mindere mate 

hebben bijgedragen aan het doel van deze 

Health Deal. Uit de evaluatie blijkt dat met 

name de samenwerking en nieuwe contacten 

gewaardeerd worden door partijen, en dat 

stemt me positief. Juist bij transformatie in de 

zorg is samenwerking cruciaal. We hebben 

elkaar nodig om een duurzame verandering in 

de zorg tot stand te brengen. Een andere 

opbrengst van de Health Deal blijkt 

‘mogelijkheden voor kennisverspreiding’ te 

zijn. Dat is een pluspunt, omdat ontwikkelen 

en verspreiden van kennis over de inzet van 

technologie in de zorg bijdraagt aan die 

transformatie. Een advies vanuit de evaluatie 

was dat er meer aandacht voor business 

cases moet zijn. Academy Het Dorp doet daar 

volop aan, bijvoorbeeld op het gebied van 

robotica.”  

Het doel van de Health Deal valt samen met 

de missie van Academy Het Dorp. Jorrit 

Ebben: “We hebben veel geleerd van de 

projecten en samenwerkingen in de Health 

Deal. We nemen die ervaringen mee, onder 

andere naar de Innovatie-impuls 

Gehandicaptenzorg. Dat is een door VWS-

gefinancierd project waarin Academy Het 

Dorp en Vilans zo’n 25 zorgorganisaties in 

Nederland ondersteunen bij de duurzame 

implementatie van technologie. Het mooie van 

dat project is dat niet de technologie of een 

vraagstuk van de organisatie centraal staat, 

maar dat de vraag van de cliënt het startpunt 

vormt. De cliënt moet er beter van worden. En 

dat moet aantoonbaar zijn. Implementatie, 

onderzoek en kennisverspreiding zijn bij de 

Innovatie-impuls onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Dat past bij uitstek bij Academy 

het Dorp.” 

 

 

 

 

Missie en werkwijze Academy Het Dorp 
Wij vinden dat technologie een betere plek verdient binnen de langdurende zorg. Daarom werken we 

aan de realisatie van technologie. Wij geloven namelijk dat zowel de mens als de langdurige zorg 

technologie nodig heeft. Enerzijds om mensen een zo gewoon mogelijk leven te bieden en anderzijds 

om de langdurige zorg efficiënter en menswaardiger te maken. Met bijvoorbeeld meer 

persoonsgerichte zorg, meer inspraak, meer aandacht en meer privacy. Op al deze gebieden kan 

technologie een grote rol spelen.  

 

We onderzoeken, adviseren, begeleiden en implementeren. Daarbij dagen we bedrijven, organisaties, 

instellingen, ervaringsdeskundigen en professionals uit en verbinden ze. Met als resultaat: nieuwe 

technologie die daadwerkelijk waarde toevoegt aan het leven van mensen en de langdurige zorg die 

zij nodig hebben. Dit doen we altijd samen met ervaringsdeskundigen en op basis van een 

resultaatgerichte aanpak. Ontdek in welke fase we kunnen helpen: 
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Opbrengsten van de Health Deal: Resultaten vragenlijst 
 

Veertien respondenten vulden de vragenlijst in. Deze respons is laag, door de coronacrisis lagen de 

prioriteiten terecht elders. De resultaten zijn daarmee indicatief. 

 

Samenwerking 
Meer dan de helft van de respondenten geeft 

aan dat de Health Deal een positieve rol 

speelde rondom samenwerking, contacten en 

het netwerk.  

 

Ervaren resultaten per actielijn 

Met name op de actielijn ‘co-creatie met, voor 

en door gebruikers’ zien de respondenten dat 

de Health Deal resultaat heeft behaald. 

 

 

 

 

 

 

“De ambitie lag bij start veel hoger dan 

uiteindelijk resultaat.” 
Hogeschool Arnhem Nijmegen HAN) 

 

 

 

“Er is vanuit de Health Deal ook een nieuw  

project uit gevolgd gericht op implementatie  

van robots in de zorg.Binnen dit project wordt 

ook gezocht naar kennisdeling met andere sme's 

(Small and medium-sized enterprises ) in dit 

domein.”  

Robot-ontwikkelaar Tinybots 
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Opbrengsten en adviezen 

De meest genoemde opbrengsten van de Health Deal zijn: betere samenwerking, meer en nieuwe 

contacten en mogelijkheden voor kennisverspreiding. 

 

We vroegen ook om advies. Stel dat er geen Health Deal was geweest, en we vandaag een Health 

Deal over innovatie in de langdurende zorg zouden opzetten: welk advies zou u dan meegeven?  

De adviezen wijzen eenduidig dezelfde richting op: een Health Deal zou minder hoge verwachtingen 

moeten formuleren  en duidelijkere doelstellingen. Een concretere koppeling van doelen, acties en 

budgetten. Maar ook minder programmalijnen. En meer aandacht voor business cases.  
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Smart Health opleiding: zorgverleners klaar voor de toekomst! 
 

Zorgorganisatie Siza, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Academy Het Dorp tekenden de Health 

Deal. Zij ontwikkelden daarna samen de Smart Health opleiding, binnen de actielijn 

‘Toekomstbestendige zorg en zorgprofessionals’. Interview met: Joukje Janssen, projectleider 

Informatie & Technologie van Siza en Academy Het Dorp en Marion Heijnen, lecturer Social Work aan 

de HAN. 

 

Hoe is de Smart Health opleiding tot 
stand gekomen? 
Joukje Janssen: “Er is een onderzoek geweest 

vanuit de Hogeschool Arnhem Nijmegen om 

te achterhalen welke vaardigheden zorg-

professionals moeten hebben om technologie 

binnen de zorg te kunnen gebruiken. Vanuit 

dat onderzoek is een ontwikkelgroep van 

mensen van de HAN, Siza en Academy Het 

Dorp samengesteld, met onder andere 

docenten en mensen van Siza College. Deze 

ontwikkelgroep heeft de leeruitkomsten en 

modules opgesteld. Het was een bijzonder 

traject waarin de studenten de modules 

volgden en waarbij tegelijkertijd de volgende 

module werd ontwikkeld. Hierdoor raakten de 

studenten ook betrokken bij het ontwikkel-

proces van de modules. Deze eerste lichting 

studenten bestond uit zorgmedewerkers van 

Siza. Alle 18 zijn geslaagd!” 

 

Hoe ziet de Smart Health opleiding 
eruit?  
Joukje Janssen: “De modules bestaan niet uit 

het aanleren van omgaan met technologie.  

Dat is ook niet mogelijk, want de technologie 

van vandaag is weer anders dan die van  

morgen. Daarom is er voor een aanpak 

gekozen waarbij de focus ligt op het leren 

achterhalen van kennis omtrent technologie 

die je niet weet. En hoe kan je je netwerk 

opzetten zodat je zelf niet alle kennis hoeft te 

hebben, maar wel weet waar je de kennis kan 

halen?  

Ook is bij de opleiding aandacht voor 

bijvoorbeeld implementatie van technologie 

en ethiek.” 

 

Hoe heb je de samenwerking tussen de 
HAN, Siza en Academy Het Dorp 
ervaren? 

Joukje Janssen: “Die heb ik als heel positief 

ervaren! We konden binnen dit ontwikkel-

project goed gebruik maken van elkaars 

kennis en vaardigheden. In het begin van het 

project hebben we veel tijd besteed aan elkaar 

leren kennen en onze relatie opbouwen . Dat 

bleek goed van pas te komen toen we later in 

het traject af en toe tegen lastige zaken 

aanliepen. Maar al met al is de samenwerking 

tussen de Hogeschool Arnhem Nijmegen en 

Siza door Smart Health verbeterd. En we gaan 

samen verder, want Siza-behandelaren zijn nu 

aan het kijken of er een verkorte variant van 

de Smart Health opleiding gemaakt kan 

worden. Specifiek gericht op implementatie 

van technologie voor zorgverleners. Dit zou 

dan meer een training kunnen worden.” 

 

Vanuit de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen wordt Smart Health nu ook 
aangeboden aan andere studenten van 
andere opleidingen? 

Marion Heijnen: “Klopt, vanuit Social Work zijn 

we enthousiast over deze opleiding. De 

Hogeschool Arnhem Nijmegen biedt de Smart 

Health opleiding aan als keuzedeel aan alle 

Social Work studenten. En HBO-V en andere 

studenten kunnen losse Smart Health 

modules uit de opleiding volgen.   
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In 2019-2020 hebben vanuit Social Work 28 

studenten de opleiding gevolgd. Voor het 

eerste semester van 2020-2021 is de minor 

met 20 inschrijvingen vol.”  

 

Welke toegevoegde waarde heeft deze 
minor voor de Social Work studenten? 

“De toegevoegde waarde is dat studenten zich 

bewust worden van wat er al aan 

technologische ondersteuning binnen een 

organisatie aanwezig is, en breder binnen het 

werkveld, en hoe dat middel beter benut kan 

worden, om de participatie van cliënten te 

vergroten”, vertelt Marion Heijnen. “De minor 

geeft studenten een grotere affiniteit met 

technologische oplossingen die 

zelfredzaamheid en eigenaarschap van 

cliënten kunnen vergroten. Ze onderzoeken 

het samenspel tussen mens en technologie 

door op een open, nieuwsgierige en 

methodische wijze vragen van cliënten te 

verhelderen en te kijken naar mogelijkheden 

en belemmeringen van technologische 

hulpmiddelen. Als laatste vind ik het positief 

dat verschillende disciplines, zoals 

ergotherapie, Social Work en verpleegkunde 

samenwerken en dat in die samenwerking 

nieuwe invalshoeken ontstaan. Studenten 

worden zich bewust van ethische kwesties en 

de impact van technologie op mensen.” 

 

En hoe draagt Smart Health bij aan een 
toekomstbestendige zorg? 

“Met Smart Health leiden we 

zorgmedewerkers op tot toekomstbestendige 

zorgprofessionals die zorgtechnologische 

oplossingen als een vanzelfsprekend 

onderdeel zien van zorg en welzijn”, aldus 

Joukje Janssen. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smart Health bij de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen   
In deze minor (30 studiepunten) werk je 

interdisciplinair met studenten uit het 

gezondheids- en welzijnsdomein, organisaties 

in de gezondheidszorg en welzijn, overheid, 

zorgverzekeraars en onderzoekers van 

verschillende lectoraten. Deze minor biedt je 

de mogelijkheid om jezelf te verbreden tot een 

professional waar het werkveld grote behoefte 

aan heeft.  

Onderwerpen zijn onder andere: 

• Zorgtechnologische oplossingen zoals 

robotica, domotica, wearables en apps 

• De grote maatschappelijke vraag naar 

zorgtechnologische mogelijkheden 

• Vraagarticulatie met cliënten en hun 

netwerk 

• Kiezen van een technologische oplossing  

(cliënt gecentreerd, evidence based) 

• Ethische dilemma’s, privacy 

• Testen van technologie (werkzaamheid, 

acceptatie) in de praktijk 

• Adviseren omtrent de implementatie van 

een technologische oplossing. 

 

 

 



           Technologie verdient een betere plek binnen de langdurende zorg                                   11 

 

Optimale zelfredzaamheid in je eigen appartement 
 

Cliënten in de langdurende zorg vinden het belangrijk om zelf te doen wat je nog zelf kúnt doen. In 

woningen en appartementen moet je hier rekening mee houden. Een woning moet een omgeving 

zijn die vrijheid, zelfbeschikking en onafhankelijkheid bevordert. Daardoor wordt meer aandachtige 

tijd gecreëerd voor de zorg. Zorgorganisatie Siza, Academy Het Dorp en bedrijven ondertekenden de 

Health Deal met als doel (en tevens actiepunt): een faciliterende gebouwde omgeving. 

 

“Het Dorp Vernieuwt” is het motto waaronder Siza gestart is met nieuwe woningen op het terrein van 

Het Dorp. Deze nieuwbouw staat in het teken van gezondheid, welbevinden, zelfredzaamheid en 

efficiënte zorg. In 2020 betrekken 36 cliënten hun nieuwe appartement in het ‘eerste gebouw’. De 

ontwikkeling van dit gebouw was bijzonder en heeft veel inzichten opgeleverd. Jos Geesken, 

programmaleider Domotica en Technologie bij Siza, en Ruud de Nooij, Project initiative bij AHD, 

vertellen. 

 

Scenario’s en persona’s 

Op drie gebieden bleek technologie van 

toegevoegde waarde te zijn, te weten bij de 

toegang tot het appartement, de bediening 

van de woning (licht, gordijnen, raam, 

temperatuur) en zorgoproep en alarmering. 

Jos Geesken: “We zijn begonnen om samen 

met de toekomstige bewoners van het nieuwe 

gebouw een aantal scenario’s en persona’s op 

te stellen. Deze beschrijven vanuit gebruikers-

perspectief allerlei eisen en wensen ten 

aanzien van het appartement en het 

zorgsysteem. Daarna hebben we bepaald 

welke rol tech-nologie kan krijgen en zijn we 

met bedrijven om tafel gegaan om te kijken 

waar zij samen passende technologie zouden 

kunnen leveren.” 

 

Naast verschillende partners die de Health 

Deal ondertekenden, zijn ook andere partijen 

betrokken bij de gezamenlijke ontwikkeling 

en/of realisatie van deze technologie. Spie, IQ 

Messenger, Kadex, Salesforce, NSecure, 

NEDAP, Groen en Aldenkamp, Omare, 

VMWare, FocusCura, en Vense zijn een 

samenwerking voor langere tijd aangegaan 

met Siza en Academy Het Dorp en hebben 

een iteratief proces in gang gezet. 

 

Technologie: toegang tot het 
appartement 
Nog even terug naar de praktijk. “Het was 

bijzonder hoe de partners samenwerkten”, 

vult Ruud de Nooij aan. “Bijvoorbeeld bij de 

toegang tot het appartement, daar hadden 

bewoners verschillende eisen en wensen. Zelf 

de voordeur van de woning openen met een 

pasje, een app of via locatiebepaling. De mate 

waarin bewoners hun armen en handen 

kunnen gebruiken varieert, maar de toegang 

moest dusdanig ontworpen worden dat 

iedereen, ongeacht de arm- en handfunctie, 

de deur kan openen. Dankzij een intensieve 

samenwerking tussen en met deze bedrijven 

is dat gelukt. Echt een enorme en unieke 

prestatie.” De toegang tot de woning is 

georganiseerd in een systeem dat variabel en 

op maat op iedere volgende bewoner 

toegespitst kan worden. Zelfredzaamheid en 

duurzaamheid gaan hier hand in hand. 
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Technologie: zorgoproep en alarmering 
Bij zorgoproep en alarmering gaat het om het 

ontwerpen van een geheel nieuw proces van 

afhandeling van zorgoproepen en het 

toepassen van de nieuwste technologieën om 

dat proces te ondersteunen. Die moet 

enerzijds de privacy en veiligheid van 

bewoners vergroten en anderzijds de 

werkdruk bij medewerkers in de (nacht)zorg 

verlichten.  

 

Bijzonder bij de nieuwbouw op Het Dorp is de 

integratie van verschillende systemen, waarbij 

de ene partij zorgt voor de juiste 

bedieningsmethode voor de cliënt 

(halszender, app) en de andere partij zorgt 

voor de afhandeling van de oproepen. En wel 

zodanig dat – in het ergste geval – wanneer 

meerdere bewoners tegelijk een oproep doen 

met verschillende methoden, deze oproepen 

en alarmen geprioriteerd worden, zodat die 

op tijd afgehandeld kunnen worden. Bij de 

oproep of het alarm wordt ook de locatie van 

de cliënt weergegeven. Als bijvoorbeeld een 

beademingsapparaat op een rolstoel een 

alarm geeft, moet de medewerker er binnen 

drie minuten zijn. Dan is het belangrijk te 

weten dat die bewoner bij een andere 

bewoner op bezoek is en buiten op het terras 

zit. 

 

Van modelwoning naar nieuwbouw 
Op een locatie dichtbij de nieuwbouw is een 

Mock-up gemaakt, een modelwoning van een 

appartement in het eerste nieuwe gebouw. De 

partners ontwikkelden de technologie, die in 

de Mock-up werd geïnstalleerd. Daarna werd 

het spannend, zo vertelt Jos Geesken. “We 

testten eerste versies en halffabricaten, eerst 

zonder en later mét cliënten. De scenario’s en 

persona’s werden daarbij steeds gebruikt om 

de oplossingen aan te toetsen. Academy Het 

Dorp heeft in verschillende rondes onderzoek  

gedaan met toekomstige bewoners en 

zorgprofessionals. Zo konden zij hun mening 

geven over het interieur en de modulaire 

inrichting, ontworpen door Ed Bijman, 

Hermkes Interieur en Doepel Strijkers. In de 

testsessies die daar op volgden werd 

onderzocht of zij de technologie in het 

appartement zelfstandig konden gebruiken 

en, net zo belangrijk om te blijven toetsen, in 

hoeverre de technologie voldeed aan hun 

eisen en wensen.”  

 

  

“Het onderzoek gaat verder. We gaan in een 

promotietraject samen met de Hogeschool 

Arnhem Nijmegen en de TU Eindhoven 

onderzoeken of en hoe de technologie in de 

nieuwe appartementen bijdraagt aan een grotere 

zelfredzaamheid en hoger welbevinden.” 

Brigitte Boon, Chief Research van Academy Het Dorp  

en Siza 

 

 

 

 

De belangrijkste drijfveer om mee te werken  

aan de technologie in het eerste nieuw gebouw 

van Siza is het innovatieve karakter van het 

project. SPIE is actief in de zorg en heeft een focus 

op innovatie, een goede match dus tussen Siza en 

SPIE! De eindgebruikers van de technologie staan 

centraal bij deze nieuwbouw.  

Steeds was de vraag: wat is een goede oplossing 

voor bewoners en medewerkers, en van daaruit 

volgde de ontwikkeling. Veel verschillende partijen 

werkten samen, ook mooi, samen zijn we gaan 

kijken naar wat er mogelijk is, wat het oplevert en 

wat het toevoegt. 

Teamwork dus, met oplossingen die meerwaarde 

hebben voor de cliënten en medewerkers van 

Siza.” 

Peter Tent, accountmanager bij SPIE 
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Met, voor en door gebruikers – ervaringsdeskundigen aan het woord  
 

Drie ervaringsdeskundigen aan het woord: Anne, Tim en Gijs. 

Anne, Tim en Gijs werken alle drie als ervaringsdeskundige bij Academy Het Dorp. Gijs en Anne zijn 

ook cliënt bij Siza, Tim is voormalig cliënt. 

Innovatie met gebruikers (actielijn 1) 
Anne: “Ik herinner me de 

huiskamergesprekken van december 2017 

nog goed. Dit zijn gesprekken geweest in een 

huiskamersetting tussen 

ervaringsdeskundigen, partners in de Health 

Deal en overige bedrijven. De aandacht van 

het gesprek lag hierbij op wat de cliënt nodig 

heeft. Wat heeft de cliënt in de ochtend nodig, 

wat heeft de cliënt nodig om naar werk te 

kunnen gaan, etc.? Nadat we dat in kaart 

hebben gebracht, is besproken wat voor 

hulpmiddelen ons zouden helpen. Ik vond de 

huiskamergesprekken leuk omdat we in een 

hele informele sfeer met elkaar spraken. 

Hierdoor verliep het niet statisch en kwamen 

we automatisch ook op andere gesprekken.  

We werden die middag ook in kleinere 

groepjes verdeeld. Dit vond ik een pluspunt 

omdat we hierdoor beter op een onderwerp 

konden inzoomen. Ik denk dat dit soort 

bijeenkomsten erg waardevol zijn omdat 

bedrijven dan kennis maken met de doelgroep 

waar ze iets voor willen betekenen. Het geeft 

bedrijven nieuwe inzichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb nu meerdere keren ervaren dat 

bedrijven te gemakkelijk dachten over het 

ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor 

ons. Zonder navraag te doen bij de 

toekomstige gebruikers. Ze komen er dan pas 

later achter dat het niet werkt. Door de 

gesprekken krijgen ze op voorhand te horen 

met welke haken en ogen ze rekening moeten 

houden. Het belangrijkste leerpunt van de 

huiskamergesprekken was dat het voor 

bedrijven cruciaal is dat zij constant in contact 

blijven met hun eindgebruikers. Dus tijdens 

het complete ontwikkelproces.” 

 

 

 

Gijs: “Bij Academy Het Dorp is de Mock-up 

ontwikkeld, een plek waar tech-ontwikkelaars 

samen hun producten testen en door 

ontwikkelen.  

Eén van die partijen is IQ messenger en ik vind 

dat zij gebruikers heel goed hebben betrokken  

bij de ontwikkeling van hun producten. 

Ik heb meerdere keren meegekeken en heb 

producten uitgeprobeerd in test-trajecten”. 
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Onderzoek (actielijn 2) 
Gijs: “Ik heb meegedaan aan onderzoek van 

Academy Het Dorp in de Mock-up woning. Ik 

vond het leuk dat ik daar mijn mening kon 

geven over mijn toekomstige woning en dat ik 

de technologie die straks ook in mijn nieuwe 

woning aanwezig zal zijn alvast kon uittesten. 

Verder worden cliënten, waaronder dus ikzelf, 

door Academy Het Dorp betrokken om mee te 

denken over onderzoeksmethoden en 

uitvoering van onderzoek. Pas nog hebben we 

lang gesproken over hoe deelname aan 

onderzoek verbeterd kan worden en over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van 

observeren van cliënten. Cliënten worden 

serieus genomen, heel goed.” 

 

Toekomstbestendige 
zorg(professionals) (actielijn 4)) 

Anne: “Door rondleidingen te geven in 

bijvoorbeeld de Paswoningen van Siza kan ik 

laten zien wat er aan technologie bestaat en 

welke waarde dit voor mij heeft. Het komt wel 

eens voor dat mensen met een negatieve blik 

op technologie de rondleiding in gaan en 

achteraf toch positiever tegen zorgtechnologie 

aankijken doordat ze het dan eens vanuit een 

ander perspectief hebben bekeken. Namelijk 

vanuit mij als cliënt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschikte (technologische) 
hulpmiddelen (actielijn 5) 
Tim: “Ik heb gemerkt dat technologie de 

afgelopen jaren een belangrijkere rol heeft 

gekregen binnen de gemeente Arnhem. Ik 

vroeg bijvoorbeeld aan de gemeente om meer 

of andere ondersteuning bij verplaatsing en 

reizen. Vanuit mijn rolstoel kan ik namelijk 

moeilijk hobbels en gaten in de weg zien. Het 

antwoord van de gemeente verraste mij. De 

gemeente gaf aan dat ik techniek, zoals een 

camera die op mijn rolstoel geplaatst kan 

worden, vergoed zou kunnen krijgen.”  

 

Gebouwde omgeving (actielijn 7) 

Gijs: “Ik ga in het nieuwe gebouw op het 

terrein van Het Dorp wonen, daar heb ik zin in. 

De twee bovenste etages zijn een 

trainingshuis voor mensen met NAH. Daar wil 

ik weer 100% zelfstandig zijn. Het is modern, 

licht en groot. De begeleiders krijgt ook 

kantoorruimte in het gebouw en natuurlijk 

Academy Het Dorp. Ik ben tech-minded en wil 

zelf regie hebben. En hoop dat alle 

technologie in het nieuwe gebouw en in mijn 

woning ook de zorgverleners stimuleert om 

technologie te adapteren.” 
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Stevige koppeling van zorgpraktijk en onderzoek  
 

De Health Deal omvatte ook een actielijn rondom meer valide en hoogwaardig onderzoek. Academy 

Het Dorp heeft op onderzoeksgebied in de afgelopen paar jaar een stevig fundament gelegd. Brigitte 

Boon, Chief Research bij Academy Het Dorp (en hoofd Wetenschappelijk onderzoek bij Siza) vertelt 

hier meer over. 

 

Wat is de functie van de 
Wetenschappelijke Advies & Ethiek 
Raad? 
We zijn heel blij met de WAER, zoals we de 

raad afgekort noemen. De WAER adviseert 

ons bij het opzetten en uitvoeren van 

onderzoek op drie kernpunten. Het eerste is 

dat al ons onderzoek van hoogwaardige 

kwaliteit is. Het gaat om wetenschappelijk 

onderzoek zoals de gecontroleerde 

effectstudies, maar ook om toegepast 

onderzoek zoals actieonderzoek met de 

praktijk. Tweede kernpunt is de inzet van 

patiënt-expertise en ervaringsdeskungheid. 

Echt samenwerken met cliënten en naasten, 

onderzoek in co-creatie, dat is voor ons de 

basis. En het derde en laatste kernpunt is 

onderzoek van ethische aspecten van zorg en 

ondersteuning. Dat raakt de eerdere punten 

ook aan. Cliënten in de langdurende zorg zijn 

voor hun dagelijks leven afhankelijk van zorg. 

Door echt samen met cliënten, naasten en 

zorgverleners te werken, komen zaken als 

privacy en autonomie vanzelf aan de orde. En 

dat is soms lastig, maar goed onderzoek 

besteedt altijd aandacht aan ethiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook denkt de WAER mee over innovatieve 

onderzoeksmethodologie en goed omgaan 

met data. Technologische ontwikkelingen gaan 

razendsnel en vragen om nieuwe, snelle 

manieren om de toegevoegde waarde ervan 

te onderzoeken.  

Rondom data gaat het vanzelfsprekend over 

privacy, die te allen tijde gerespecteerd moet 

worden, en over de FAIR-principes die staan 

voor Findable, Accessible, Interoperable,  

Re-usable data. Herhaling van onderzoek of 

hergebruik van data betekent dat deelnemers 

aan onderzoek niet onnodig belast worden. 

 

 

“Academy Het Dorp ademt ervarings-

deskundigheid en aandacht voor ethische 

aspecten. En de WAER houdt ons scherp.” 

Brigitte Boon, Chief Research Academy Het Dorp 

 

 

De leden van de WAER hebben expertise op 

het gebied van technologie. Denk aan 

robotica, domotica, sensoring & wearables en 

VR & serious gaming. Ethiek en patiënt-

expertise is ook sterk vertegenwoordigd in de 

WAER. Leden zijn:  

- prof.dr. Harry van Goor (voorzitter)  

- drs. Anne-Miek Vroom 

- prof.dr.ir. Peter Paul Verbeek  

- prof.dr.ir. Maarten Steinbuch 

- prof.dr.ir. Masi Mohammadi 
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En hoe zit het met toetsing van 
onderzoek? 
In de Health Deal was ook een ethische 

toetsingscommissie beloofd. Toetsing van 

onderzoek is belangrijk, omdat je het volledige 

onderzoek van tevoren moet uitdenken 

volgens bepaalde principes, zoals GRADE bij 

gecontroleerde studies. Als een onafhankelijke 

commissie het onderzoeksprotocol dan 

goedkeurt, dan is er toestemming om met de 

uitvoering te beginnen. Deze toestemming is 

ook een voorwaarde om over de resultaten 

van onderzoek te mogen publiceren.  

 

AHD heeft mogen toetreden tot de 

kringbepaling, zoals dat heet, van de 

Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) 

van de regio Arnhem-Nijmegen. We werken 

met hen samen om de aard van de toetsing 

geschikt te maken voor het onderzoek dat bij 

ons plaatsvindt. Dat is op veel aspecten 

anders dan het medische onderzoek dat 

bijvoorbeeld plaatsvindt in de UMC’s. En zij 

hebben van ons al verschillende 

onderzoeksprotocollen ter toetsing 

aangeboden gekregen. Een grote stap! 
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Hoe kijken VWS en RVO terug op deze Health Deal? 

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland van het ministerie van Economische Zaken (RVO) zijn initiatiefnemers van Health Deals in 

het algemeen en mede-ondertekenaars van de Health Deal Academy Het Dorp. Agnes van der Poel 

en Jorrit Ebben van Academy Het Dorp gingen in gesprek met Chris Flim, Fred Lafeber, Tessa 

Blankestijn (van VWS) en Els van der Ham (van RVO). Een kort verslag, aan de hand van enkele van 

hun uitspraken. 

 

 

“Het moment van ondertekening was 

gedenkwaardig, zoveel partijen, veel energie.” 

“We zagen enorme ambities en natuurlijk stoot je 

dan je neus, maar er is ook zoveel bewerkstelligd 

en uit de grond getimmerd!” 

VWS/RVO 

 

 

De Health Deal wilde verandering brengen in 

het leven van mensen die langdurige zorg 

ontvangen en had een brede insteek op 

innovatie en technologie. Er waren en zijn 

universiteiten en hogescholen betrokken, 

bedrijven en zorgorganisaties. En hoewel een 

Health Deal een convenant is, en geen 

resultaatafspraak, zijn er deuren geopend. Er 

is absoluut een rimpel in de vijver ontstaan. 

De meerwaarde van een Health Deal, in 

vergelijking met ‘gewoon met elkaar praten’, is 

dat er in korte tijd 50 partijen deze deal een 

goed idee vonden. Tijd om in beweging te 

komen. Het foto-moment van ondertekening 

gaf het startschot om er samen achter te 

komen wat wij, dat wil zeggen: al die partijen, 

rondom technologie en innovatie in de 

langdurige zorg zouden kunnen en moeten 

betekenen. 

 

Voor een aantal onderwerpen bleek de 

looptijd van drie jaar aan de korte kant. Er is 

tijd nodig om elkaar en het perspectief van de 

zorg én de cliënt te leren kennen.  

 

Er waren blinde vlekken en voor sommige 

onderwerpen was de tijd niet rijp. Neem het 

Hulpmiddelenregister, dat niet goed van de 

grond is gekomen. Het idee van een dergelijk 

register kwam recent weer voorbij. Ander 

voorbeeld is het nieuwe gebouw op het 

terrein van Het Dorp, waar 

productontwikkelaars samenwerkten om 

passende en flexibele technologie te 

ontwikkelen. Dit gebouw is in 2020 twee jaar 

later dan gepland opgeleverd. Maar: het 

gebouw is er en de technologie werkt! 

 

“Zoals wij het zien, is deze Health Deal een 

opmaat geweest voor de Innovatie-impuls 

Gehandicaptenzorg, zoals die nu door Academy 

Het Dorp en Vilans wordt uitgevoerd.” 

VWS/RVO 

 

 

Beide organisaties vullen elkaar aan. Vilans als 

bekende speler in de langdurige zorg en 

Academy Het Dorp als innovatie-club in de 

sector. De Health Deal heeft deze twee 

partijen nader tot elkaar gebracht en zij 

werken nu samen in de Innovatie-impuls. Een 

groot project bij tientallen organisaties in de 

langdurige gehandicaptenzorg, met VWS als 

opdrachtgever. Het gaat er om dat 

zorgorganisaties leren implementeren en om 

duurzame implementatie van technologie in 

de zorg, vanuit een zorginhoudelijk vraagstuk, 

liefst geformuleerd samen met cliënten. 

 

 



           Technologie verdient een betere plek binnen de langdurende zorg                                   18 

 

 

“Onderzoek is een belangrijk punt in de Health 

Deal en ook in de Innovatie-impuls. Onderzoek 

moet je zien als onderdeel van implementatie.” 

VWS/RVO 

 

We spreken over nut en noodzaak van 

praktijkgericht onderzoek naar implementatie 

en toegevoegde waarde van innovatie en 

technologie. In de langdurige zorg was en is 

dat geen gemeengoed.  

En bij productontwikkelaars was de langdurige 

zorg niet in beeld. De Health Deal heeft er 

voor gezorgd dat partijen zicht hebben 

gekregen op de blinde vlek die ze hadden over 

innovatie en toegepast onderzoek. De 

huiskamer-sessies (waar ook Anne over vertelt 

op pag. 13) waren gedenkwaardig. Daar 

kwamen vertegenwoordigers van de partijen 

praten met mensen die langdurige zorg 

ontvangen. Dat was nieuw en inspirerend! 

Tijdens de periode van de Health Deal zijn 

allerlei randvoorwaarden voor het goed doen 

van onderzoek georganiseerd. Zoals 

toetreden van Academy Het Dorp tot de 

kringbepaling van de CMO regio 

Arnhem/Nijmegen. En Academy Het Dorp 

heeft een Wetenschappelijke Advies en Ethiek 

Raad opgezet, die ook een rol heeft in de 

Innovatie-impuls. 

Onderzoek is, naast implementatie en 

communicatie, een pijler in de Innovatie-

impuls. De implementatie wordt met actie-

onderzoek begeleid, én er wordt onderzoek 

gedaan naar de toegevoegde waarde – die 

ook nihil of negatief kan zijn – van het gebruik 

van de technologie voor cliënten, 

zorgverleners, naasten en anderen. Kennis en 

ervaringen worden gebundeld. Onderzoek 

brengt nieuwe kennis waarmee wordt 

bijgedragen aan de digitale transformatie van 

de gehandicaptenzorg. 

 

“Een Health Deal is slechts een middel om 

krachten te bundelen, en is een succes als het 

voor de deelnemers aan de Health Deal een 

succes is.” 

 

Daar waren we het snel over eens: de Health 

Deal is van grote betekenis geweest. De rimpel 

in de vijver gaat niet meer weg! 
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Succesfactoren en leerpunten 

 

Er is in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan rondom innovatie binnen de 

langdurende zorg. Wat waren succesfactoren en leerpunten van de Health Deal?  

 

Succesfactoren 
Momentum. In korte tijd hebben 50 

organisaties zich achter de ideeën van de 

Health Deal geschaard. Partijen bevestigden 

met de ondertekening van de Health Deal hun 

gezamenlijke doel. Innovatie in de 

langdurende zorg was én is een thema van 

belang. 

 

Eigen regie. De Health Deal beoogde meer 

zelfregie van cliënten en minder 

afhankelijkheid van zorg. Dit is consequent in 

alle actielijnen als uitgangspunt genomen. 

Daardoor is de bewustwording bij Health 

Deal-partners, cliënten en Academy Het Dorp 

over ‘regie’ en ‘afhankelijkheid’ groter 

geworden. Bij nieuwe projecten is er een meer 

vanzelfsprekende focus op het bevorderen 

van eigen regie en zelfredzaamheid van 

cliënten. 

 

Samenwerking. In de looptijd van de Health 

Deal (en ook daarna) heeft Academy Het Dorp 

met veel verschillende partijen gewerkt aan de 

ontwikkeling en implementatie van innovaties 

in de zorg én aan kennisdeling daarover. 

Daarmee is positief bijgedragen aan het doel 

van de Health Deal. Door alle ervaringen in de 

praktijk heeft Academy Het Dorp zich kunnen 

ontwikkelen als expert op het gebied van 

sámen ontwikkelen en implementeren in en 

met de langdurende zorg. 

Leerpunten 
Te ambitieus. Het enthousiasme voor de 

Health Deal kent ook deze keerzijde: er waren 

teveel actielijnen met teveel projecten. De 

ambities waren groot. En voor een deel 

onhaalbaar in de praktijk. Alle partijen 

schaarden zich achter de vele ambitieuze 

doelen, maar enerzijds waren het er teveel en 

anderzijds hadden ze meer smart 

geformuleerd moeten worden. 

 

Administratieve last. De belofte van 

kwartaalevaluaties van elke actielijn en ieder 

project, met continue afstemming tussen 

acties en projecten bleek onhaalbaar. De 

individuele projecten vergden alle aandacht.  

 

Focus. Beide vorige punten leiden tot dit 

leerpunt: focus! Verschillende projecten zijn 

niet goed van de grond gekomen of hebben 

niet het gewenste resultaat gehad. Succesvolle 

trajecten in de Health Deal hadden focus en 

daarmee resultaat. 
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