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op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
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Over dit project
Werken aan een project doe je vaak met verschillende mensen gedurende een langere
periode. Je werkt met diverse personen aan een project omdat het vaak niet mogelijk is om
alles alleen uit te voeren. Dit project voer je uit met drie medestudenten.

De smartphones werken niet alleen verslavend, maar
worden steeds belangrijker voor onze gezondheid.

Leerdoelen
• Je kunt de mogelijkheden op het gebied van e-health en domotica uitleggen.
• Je kunt de ethische dilemma’s rondom het inzetten van domotica uitleggen.
• Je kunt de actuele wet- en regelgeving die van invloed zijn op het inzetten van e-health

en domotica beschrijven.
• Je kunt cliënten begeleiden bij het gebruik van e-health en domotica.

Projectbeschrijving

Het practoraat Zorg & Technologie is een expertiseplatform waarbij gewerkt wordt aan
de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties in de zorg. Er
wordt hierbij samengewerkt met de provincie, gemeentes, zorginstellingen, het
bedrijfsleven en hogescholen.

Het practoraat speelt in op de vergrijzing in de regio en de toenemende zorgvraag van
de inwoners. Ouderen willen en moeten zo lang mogelijk zo zelfredzaam mogelijk blijven.
Enerzijds willen ouderen langer thuis wonen omdat dit hun vertrouwde omgeving is waar
ze zich prettig voelen. Anderzijds moeten ouderen langer thuis wonen doordat het aantal
ouderen in Nederland stijgt en daardoor ook de zorgkosten. Langer thuis wonen vergroot
de betaalbaarheid van de zorg. Door gebruik te maken van (technologische) hulpmiddelen
kunnen de ouderen hierbij geholpen worden om op een verantwoorde manier langer
thuis te blijven wonen.

Het practoraat wil stimuleren dat de inwoners van de regio meer gebruik gaan maken
van de mogelijkheden van de techniek in de zorg. Hulpverleners, zorgvragers en
mantelzorgers zijn bang dat de techniek het werk van de zorgmedewerker over zal nemen
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en reageren daardoor vaak afwijzend. Door de vergrijzing ontstaat er een grote zorgvraag
die op den duur niet meer voldaan kan worden door de hulpverleners en mantelzorgers.
Er moet dus gekeken worden naar de (technologische) hulpmiddelen om in deze groeiende
zorgvraag te voorzien.

Practoraat Zorg en Techniek

Het practoraat Zorg en Techniek heeft de opdracht bij het roc neergelegd om studenten in
te zetten om de mogelijkheden van de techniek actief onder de aandacht te brengen in de
regio.

De projectopdracht
Jullie krijgen de opdracht om je in een groep van vier studenten te verdiepen in de
mogelijkheden op het gebied van e-health en domotica voor een zorgvrager.

Jullie gaan samen met een zorgvrager een keuze maken binnen de mogelijkheden van
e-health en domotica. Voordat deze keuze gemaakt kan worden vindt de opdrachtgever het
van belang dat jullie een vooronderzoek doen. In dit vooronderzoek gaan jullie je verdiepen
in:
• relevante wet- en regelgeving
• ethische dilemma's rondom de inzet van e-health en domotica.

Belangrijk is dat er altijd gekeken wordt naar hoe het inzetten van het middel de kwaliteit
van leven voor de zorgvrager verbetert.

Na het voeren van gesprekken met de zorgvrager en mogelijk ook familie en hulpverleners
gaan jullie een advies schrijven voor de zorgvrager. Jullie doen een aanbeveling van minimaal
drie geschikte e-health of domotica-toepassingen voor jullie zorgvrager. Jullie stellen hierin
prioriteiten en voor één van de toepassingen maak je een instructie. Deze instructie past bij
de mogelijkheden en beperkingen van de zorgvrager. Daarnaast maken jullie een
instructiefilmpje zodat ook mantelzorgers of hulpverleners dit later nog eens terug kunnen
kijken.

Jullie presenteren het proces wat jullie doorlopen hebben met de zorgvrager aan jullie
medestudenten. Indien mogelijk is de zorgvrager hierbij aanwezig. Hierover maak je afspraken
met de docent.

Projectproduct
De opdracht is om een advies en instructie te schrijven voor een zorgvrager. Er wordt advies
gegeven over welke e-health en/of domotica deze zorgvrager kan gebruiken.

Aanbeveling - Instructie:
• Er wordt een omschrijving gegeven van de zorgvrager (doelgroepanalyse).
• Er wordt een keuze gemaakt voor (minimaal) drie e-health-/domoticatoepassingen voor

de zorgvrager.
• De aanbevelingen zijn gerangschikt op prioriteit.
• De keuze voor de toepassingen wordt verantwoord en er worden voor- en nadelen

benoemd.
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