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MANTELZORG EN TECHNOLOGIE

Opening  

Vraag 1: Bent u mantelzorger? Ja /nee

Vraag 2: Zo ja, Welk type mantelzorger bent u?

1. Werkend met gezin en op afstand zorgen voor vader, moeder etc.

2. In huis zorgend voor partner/ kind

3. Naaste in verzorgingshuis



MANTELZORG EN TECHNOLOGIE

Agenda en Doel 

• 10:25 introductie door FME (Amber en Edwin)

• 10:35 Han van Doorn- Are you OK today?

• 10:45 interactie: uw ervaringen met mantelzorg & technologie

• 11:05 afsluiting

Doelen voor vandaag:

1. De technologische industrie wil de vraag/behoeften van mantelzorgers beter leren kennen

2. Informatie vanuit de industrie breder delen

3. Met elkaar in gesprek over hoe we kunnen samenwerken op concrete vlakken



MANTELZORG EN TECHNOLOGIE

Korte intro FME & Mantelzorg-markt

• Ondernemers-organisatie in de technologische maakindustrie met 2200 aangesloten bedrijven.

• Vanaf 2012 actief met agenderen maatschappelijke uitdagingen- oprichting clusters- waaronder 

Zorg- ongeveer 400 bedrijven- van Philips tot Handicare (van hightech tot lowtech).

• Voorbeelden op de volgende slides.

• Mantelzorgmarkt:

oOnvoldoende "opschaling"- veel kleine pilots

o Er zijn ongeveer 4 miljoen mantelzorger en aantal is stijgende; grootste groep 45-65

o Steeds meer werkgevers zetten pro-actief in op duurzame inzetbaarheid om werknemers 

productief te houden en deze programma’s beginnen zich echt uit te betalen!
oMantelzorgers zijn onbekend met technologie, hoge drempel; complex en duur en weten niet 

waar en wat ze kunnen aanschaffen

o En wie betaalt voor de technologie….gemeenten via WMO, zorgverzekering of zelf?



HANDICARE TRAPLIFTEN

Traplift

• De traplift zorgt ervoor dat de bewoner 

veilig zelf naar boven en naar beneden 

kan komen, waardoor badkamer en 

slaapkamer bereikbaar blijven. 

• Geen zorgen over eventueel vallen van 

de trap.

• Bewoner houdt meer energie over voor 

andere activiteiten.



ALMENDE GROEP

Automatische monitor

• Automatisch monitoren van dagelijks gedrag, door 

gebruikspatronen in huishoudelijke apparaten via een sensor 

in het stopcontact (afbeelding). Op basis hiervan slimme 

alerts per sms naar mantelzorger / verpleger

• Ook op afstand een oogje in het zeil houden. Alleen alarm bij 

relevante gebeurtenissen.



Sensemedic – ondersteunt 
Geneesmiddelengebruik

Mantelzorgers kunnen via een App en Portal 

van afstand volgen of geneesmiddelen op tijd

worden genomen

De patient en de mantelzorgen kunnen

herinneringsberichten ontvangen – via SMS 

en email – instelbaar door de mantelzorger

                   
              

           
        

                        
                    
                    

                               

                   
              



CLB GROUP

Medisch Oproepsysteem as a Service (MaaS)

• Intelligente en verrijkte mobiele alarmdistributie voor thuis: de juiste 

informatie op het juiste moment bij de juiste personen;

• Net zo veilig en effectief als in het ziekenhuis;

• MDD klasse IIB gecertificeerd.

Medisch Apparaat MaaS
Mantelzorger en/of 

zorgverlener



CLB GROUP

Medisch Oproepsysteem as a Service (MaaS)

• Meer leven in het overleven;

• Patiënten kunnen eerder naar huis en/of langer thuisblijven;

• Vooral bij tijdelijke opnames biedt de thuisomgeving gunstigere omstandigheden m.b.t. 

verlaagd infectiegevaar en (nacht)rust;

• Geen onnodige reistijd voor de patiënt en geen onnodige reistijd voor zorgverleners;

• Verkorte doorloop- en wachttijden bij ziekenhuizen;

• Mogelijkheid om sneller in te grijpen dankzij monitoring op afstand en zo een (her)opname 

of complicaties te voorkomen;

• Gezamenlijk bijdragend aan (aanzienlijke) kostenbesparingen.



De transferplatform die thuis blijven mogelijk maakt.

ReTurn – de transfer platform die 
het mogelijk maakt!

• Toepassingen:
- Van bed naar (rol-)stoel
- Van bed naar WC
- Verplaatsen achteruit in stoel
- Veilig oefenen met opstaan 
- Been omhoog voor steunsokken 
aanbrengen

• Ook een kleine persoon kan een 
grote persoon verplaatsen! 

Zo veel mogelijk activeren, zo lang mogelijk, is cruciaal voor het langer thuis blijven wonen. Alle oplossingen van Direct Healthcare Group 
zijn ontworpen op basis van deze uitgaanspunt. Met de juiste hulpmiddelen worden mantelzorgers in staat gesteld om hun geliefde 
langer te helpen, zonder zelf door een te hoge fysieke belasting ziek te worden.

Dansen met 

ReTurn!

https://www.youtube.com/watch?v=PuetKGKqNj0start=1&
https://youtu.be/_nd8M-wJ8Vc


LODE

ADL@home

•Better in better out:  Fit een operatie in. 

Thuis trainen, gemonitord op afstand.

Minder complicaties, minder heropnames, minder zorgkosten, minder reistijd naar 

kliniek, minder belasting mantelzorger.

•ADL@home: Train thuis de dagelijkse activiteiten die problemen 

opleveren, gemonitord op afstand.

Meer trainmomenten, training sluit aan bij eigen omgeving, patiënt sneller zelfstandig, 

minder belasting professionele zorg, minder belasting mantelzorger.

HELP DE PATIËNT, ONTLAST DE MANTELZORGER



PREVENTIE

Wolk Heupairbag voorkomt heupfracturen

• Ouderen met valrisico dragen Wolk als band rond de middel

• Bij een val blaast Wolk op om de heup te beschermen

• Via GSM alarmeert Wolk mantelzorgers en verzorgenden

Resultaat: 80% minder heupfracturen!



HIKVISION

Slimme video sensor

Slimme (Video) Sensor welke kan alarmeren in het geval van bijvoorbeeld een val of het te 

lang op de badkamer verblijven. Tevens kunnen de patiënt en verzorger middels een spreek-

luister verbinding direct contact met elkaar onderhouden.



www.thuisleefgids.nl

Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en 

persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een 

zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis 

blijven wonen. We gidsen mensen door het oerwoud 

van de zorg en optimaliseren de zorgketen.

Op ons onafhankelijke platform voor consumenten en 

met onze software-oplossingen voor professionals 

krijgt men persoonsgericht advies met betrekking tot 

vergoedingen, zorghulpmiddelen en zorgtechnologie.

Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, 

mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd 

mogelijk leven. 



MANTELZORG & TECHNOLOGIE

Pilot- resultaten enquête Mantelaar/FME

• 50 respondenten

• 44% ziet technologie ondersteunend voor mantelzorg

• 54% gebruikt nu GEEN technologie (10% weet het niet) dit biedt kansen en 

ruimte voor meer bewustwording !

• Technologie als Kansen voor de zorgbehoevenden geprioriteerd:

1. Slimme badkamerbeveiligingsproducten

2. Sociale robots

3. Rehabilitatie loop en fietsbanden

4. Sensoren op het lichaam



MANTELZORG & TECHNOLOGIE

Pilot- resultaten enquête Mantelaar/FME

Technologie Kansen voor de mantelzorger geprioriteerd:

1. Toegangscontrole opening voordeur

2. Slimme verlichting dag/nacht ritme

3. Bewegingssensor in huis

4. Medicatie inname app

5. Planning app (thuis) zorg

6. Alarmeringssysteem

7. Slimme CV ketel



Han van Doorn- Are you OK today?



MANTELZORG EN TECHNOLOGIE

Vragen/stellingen:  

Vraag 3: Wat is uw grootste probleem/uitdaging als mantelzorger?

a) Heb geen probleem

b) Mijn werkgever steunt me niet- kan geen uren vrij nemen

c) Al het extra regelwerk etcetera

d) Heb geen controle: er is een “woud aan dingen die ik moet volgen om het overzicht te houden”
e) Technologie is ingewikkeld

f) Overig

Vraag 4: Wie zou er mee willen doen in een vervolg samenwerking?


