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Het gebruik van technologie (E- health) in de wijk…..
Wat is E - health?
E-health is een breed begrip en omvat verschillende vormen van technologie. Het gaat om
gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ter ondersteuning of
verbetering van de gezondheid. Dit leidt tot meer eigen regie voor cliënten en efficiëntere
zorg. Technologie kan ondersteuning bieden zodat mensen langer zelfstandig blijven wonen.
Leefstijlmonitoring en GPS-technologie zijn bekende voorbeelden. Leefstijlmonitoring houdt
een oogje in het zeil en vertelt mantelzorgers op afstand als de routine van vader of moeder
doorbroken wordt en er iets aan de hand lijkt. En GPS-technologie kan extra geruststelling
geven als er aanwijzingen zijn dat iemand mogelijk verdwaalt op weg naar de supermarkt.
Wat is de actuele situatie?
Het aanbod van technologische toepassingen om het leven aangenamer of makkelijker te
maken, is enorm. Toch is het gebruik maken van slimme (kleine) technologische
ondersteuningen nog niet vanzelfsprekend. Vilans ontwikkelde in het project ‘eHealth in de
wijk’ een digitale inspiratiebox. In de inspiratiebox vindt u een overzicht van technologieën en
apps verdeeld over acht categorieën, die geschikt zijn voor (cliënten van) zorg- en welzijn
professionals in de wijk. Zo zijn er voorbeelden te vinden van o.a.: het stimuleren van
bewegen, prettig en zelfstandig wonen en ondersteuning bij een dag-structuur.
Financiering kan komen uit verschillende wetten. Welke hulpmiddelen onder de
maatwerkvoorziening vallen, verschilt per gemeente. Daarnaast kennen gemeenten het
innovatiebudget. Soms geeft dit gemeenten ruimte om technologieën uit te proberen en te
kijken of ze kunnen worden opgenomen in de maatwerkvoorzieningen.
Wat kan ik er als Adviesraad mee?
Het is zinvol om te weten welke organisaties actief met technologie in uw gemeente bezig
zijn. Wat zijn hun ervaringen en hoe kunnen zij anderen inspireren?
M.b.t. mogelijkheden van financiering en innovatie: heeft u zicht op deze mogelijkheden voor
inwoners in uw gemeente, bijvoorbeeld technologie als Wmo-hulpmiddel? Op welke manier
worden de wijkteams ondersteund en gestimuleerd m.b.t. het inzetten van technologische
hulpmiddelen? Ga hierover in uw gemeente met elkaar in gesprek.
Wilt u meer informatie?
• VLOG Kiyomid van der Veer (adviseur Lokaal organiseren Vilans)
• Sociale technologie voor sociale professionals: wat heb je er aan? (Movisie)
• Nieuwe technologie uitproberen in uw eigen organisatie (Vilans)
• 12 technologische ontwikkelingen in de zorg (Vilans)

14 mei 2019: Marjolein de Meijer, Senior adviseur Vilans kenniscentrum langdurende zorg
Bent u al lid van ons forum? Dé plek waar u online andere raadsleden ontmoet, kennis deelt,
vragen stelt en geïnspireerd wordt. Hier kunt u zich aanmelden.
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