
Gezellig Oud worden in Milsbeek

https://www.youtube.com/watch?v=2_SNvoRpw0k


 Rondje Milsbeek

 Oud worden op de Milsbèk

 De dorpsondersteuner

 Henk Geene: Hoe kunnen we het voor elkaar zorgen in Milsbeek 
versterken?

 Pauze

 Marianne Adriaansen: Met de tijd meegaan(?)

Mogelijkheden en onmogelijkheden van technologie in het 

dagelijkse leven voor ouderen   

Programma



 Doelstelling overheid: oud worden in je vertrouwde 

omgeving

 Wat heb ik, als inwoner, op gebied van zorg, welzijn    

wonen nodig?       

 Wat kan een dorpsondersteuner voor mij betekenen? 

 Uitvoering opdracht

Oud worden in Milsbeek





Omring je met mensen die je 

ondersteunen





De Dorpsondersteuner
Wat moet hij/zij kunnen

 staat tussen de inwoners maar kan er ook boven staan

 kan goed luisteren en de vraag achter de vraag achterhalen

 kan organiseren, delegeren en is resultaatgericht

 bevordert de samenhang en hulp in het dorp

 kan gesprekken voeren met gemeente, zorgaanbieders, welzijnszorg

 is vertrouwenspersoon / integer / empathisch

 is informeler en dichterbij dan de gemeente

 heeft signaalfunctie naar buurten en verenigingen 

 heeft contactpersonen bij buurten en verenigingen

 heeft een antwoord of ….zoekt het op

 liefst uit Milsbeek en niet te oud en niet te jong

 Milsbeek heeft eigen DNA / maatwerk dus





Gastspreker:

Henk Geene:

 Hoe kunnen we het voor elkaar zorgen in Milsbeek 

versterken?

 Ouderen gaan elkaar helpen







Gastspreker:

Marian Adriaansen:

 Met de tijd meegaan(?)

 Mogelijkheden en onmogelijkheden van technologie in het 

dagelijkse leven voor ouderen.



Met de tijd meegaan: straks een robot bij u thuis?

Marian Adriaansen

Lector Innovatie in de Care

04-02-2019



Wat is (zorg)technologie?



Stelling

⚫ Ik moet eigenlijk niks van technologie hebben, geef 

mij maar mensen om me heen

⚫ Ik vind technologie wel leuk en interessant, die 

mensen zie ik toch wel



Soorten technologie

⚫ Domotica (huisautomatisering)

⚫ Zorg op afstand

⚫ Bewaking/monitoring/

⚫ Robotica

⚫ Eigen dataverzameling (wearables: draagbare 

sensoren)



Domotica: huisautomatisering

⚫ Ondersteunend: alarm, slimme thermostaat, draadloze 

verlichting, afstandsbediening, sleutelkastjes……….



Stelling

⚫ Ik vind het wel fijn dat mijn gordijnen 

afstandsbediening hebben

⚫ Ik wil nooit afstandsbediening voor mijn gordijnen, 

want ik moet in beweging blijven



Zorg/contact op afstand

⚫ Skypen

⚫ Beeldschermzorg met (polikliniek)verpleegkundige, 

huisarts, doktersassistentie, specialist



Bewaking/monitoring

⚫ Alarmknop/horloge

⚫ Sensoren



Robotica

⚫ Tessa

⚫ Zora

⚫ Pepper





Stelling

⚫ Een robot(je) komt er bij mij niet in!

⚫ Leuk, een robot(je) in huis. Lijkt me gezellig



Filmpje Tessa

⚫ tessa

https://www.tinybots.nl/tinybots-inspiratie-en-ervaringen-dementie.html


Voor mensen met dementie

www.dementie-winkel.nl

Wuzzi-alert

muziekkussen





Eigen gegevensverzameling

⚫ Gewicht

⚫ Bloedsuiker

⚫ Hartslag

⚫ Beweging (stappenteller)

⚫ ……………….

⚫ ……………….



Nadelen

⚫ Veiligheid

⚫ Inbreuk op de privacy

⚫ Eenzaamheid?



Toekomst

⚫ Technologie wordt steeds gewoner

⚫ Technologie wordt steeds goedkoper

⚫ Technologie kan steeds meer

⚫ Technologie vervangt geen mensen, maar is een 

aanvulling



Bedankt voor de aandacht

Zijn er nog vragen?


