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of het verantwoord is dat iemand nog zelfstandig
naar de supermarkt om de hoek gaat.”
Voor Gerdine van Ginkel-Sneep, docent Zorg
& Welzijn bij het Astrum College, is het een
uitgemaakte zaak dat dit gevolgen heeft voor het
werk van de zorgverleners. “We zien aan onze
studenten dat ze soms nog vast zitten in de oude
structuren en gedragspatronen”, zegt ze. “Denk
bijvoorbeeld aan de zogenaamde slimme luiers.
Als zo’n luier het signaal geeft gevuld te zijn op
een ander moment dan wanneer de ronde voor
het verschonen dat materiaal gepland staat, stellen ze dan het protocol voorop of de individuele
cliënt? Zulke patronen kun je blootleggen als je er
in een lessituatie ruimte voor biedt.”

Leslokaal vol zorgtechnologie
Binnen het Astrum College moest dus een leslokaal komen waarin ruimte werd gecreëerd voor
studenten om aan zorgtechnologie te wennen.
Daarvan was de directie goed te overtuigen. En
inspiratiesessies met instellingen hielpen om
scherp te krijgen hoe daarmee optimaal kon
worden aangesloten op wat voor hen belangrijk
was. Astrum College polste bij diverse bedrijven
de interesse om hieraan mee te werken. “En met
Zetacom klikte het”, zegt Nispeling, “het bedrijf
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Astrum College en Zetacom sorteren
voor op toekomst langdurige zorg
Astrum College en Zetacom zijn een langdurig samenwerkingsverband aangegaan. Het doel: MBO-studenten zorg
laten kennismaken met de zorgtechnologie die in hun latere werk een steeds grotere rol speelt. En MBO-studenten ICT
bekend maken met de zorg. Door hun kennisgebieden aan elkaar te koppelen, kunnen zij na hun studie in hun werk de
langdurige zorg en elkaar helpen om beter in te spelen op de cliëntbehoefte.
Inzet van zorgtechnologie wordt steeds belangrijker in de langdurige zorg. Het is dus zaak dat de
medewerkers hiermee vertrouwd zijn. Dit betekent dat ze er tijdens hun opleiding kennis mee
moeten maken. “In gesprek hierover binnen het
docententeam kwamen we tot de conclusie dat
we eigenlijk een lokaal moesten hebben waarin
we onze studenten hierin praktijkles konden
geven”, vertelt docent Media & ICT Ton Nispeling
van Astrum College in Velp. “Dus schreven we
hiervoor een plan van aanpak en besloten we
ons op ICT-beurzen te oriënteren op wat er zoal
op de markt is.”

hij. “We willen geen bedrijf zijn dat technologie
levert, maar dat bijdraagt aan het zorgproces bij
onze klanten. Wat is er mooier dan om dat met
studenten vorm te geven? In het zorgveld zien
we mensen die heel gepassioneerd bezig zijn voor
hun cliënten en voor wie inzet van zorgtechnologie een enorme meerwaarde kan bieden om de
kwaliteit te verbeteren en efficiënter te werken.
Maar bovenal: om optimaal aan te sluiten op de
wens van de cliënt en die zoveel mogelijk eigen
regie te laten behouden. We kwamen al snel tot
de conclusie: als we gaan samenwerken, worden
we daar allebei sterker van.”

Dit leidde op de beurs Zorg & ICT tot een interessant gesprek met Hendrik Schollaart, consultant
zorg bij Zetacom. “Ik voelde me meteen getriggerd door de vraag die werd gesteld”, vertelt

Ogen en oren van de zorg
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De ontwikkelingen in zorgtechnologie gaan sneller dan sommige medewerkers in de zorg kunnen
bijbenen, stelt Schollaart. “Het is daarom eigenlijk

niet zo gek dat iemand wel uitstekend met zijn
eigen smartphone overweg kan, maar niet met
de technologie die op het werk wordt ingezet”,
zegt hij. “Maar die technologie is niet meer weg
te denken, dus het is belangrijk om hiermee te
kunnen werken.”
Sensortechnologie wordt steeds meer de ogen en
oren van de zorg. Om daar gebruik van te maken
op een manier waar de cliënt waarde van heeft,
is het volgens Schollaart zaak de gebruiksmogelijkheden van die technologie te begrijpen én de
cliënt te kennen. “Instellingen in de langdurige
zorg werken met leefcirkels om optimaal in te
spelen op de leefwereld van de cliënt en die op
afstand vrijheid en veiligheid te kunnen bieden.
Daarvoor is het zaak te weten of iemand het
bijvoorbeeld altijd gewend was om buiten te zijn,

Studierichtingen
verbinden
De eerste studenten
zijn nu aan de slag
gegaan in de lesruimte. Maar het blijft niet
beperkt tot studenten
die na hun opleiding
als zorgverlener
aan de slag willen.
Nispeling legt uit
waarom niet: “We
hebben natuurlijk ook
ICT-studenten. Die
krijgen een opleiding
tot systeembeheerder
Het Astrum College heeft een leslokaal met alle zorgtechnologie waarmee medewerkers in
de langdurige zorg te maken kunnen krijgen.
en het ligt voor de hand
dat een deel van hen vervolgens werk zal vinden in de zorg. Dit is echt
zorgtechnologie die we bij Astrum opdoen, leren
een andere wereld dan het bedrijfsleven: niet
we heel veel dat ook voor andere zorgaanbieders
van negen tot vijf maar 24/7 in dienst van het
interessant is. We denken niet alleen vanuit de
leven van de cliënt. Zij moeten weten wat in de
techniek, maar vooral vanuit de gebruikerskant.
zorg van hen wordt verwacht en welke waarde
We komen zelf ook uit de zorg. Zelf noemen wij
zij kunnen toevoegen.”
dit de zachte kant van de ICT. Misschien is dit ook
wel een reden waarom het klikte met de docenDaarom is het belangrijk dat beide groepen bij
ten en directie van het Astrum College.”
elkaar gebracht worden en dus elkaars perspectieven leren kennen, meent Nispeling. “Dat is
Hendrik Schollaart is
zorgconsultant bij Zetacom.

ZELF NOEMEN WIJ DIT DE ZACHTE KANT VAN DE ICT
wilde zelfs een samenwerkingsverband voor vijf
jaar aangaan, dat gaf vertrouwen.”
Zo kwam er dus het leslokaal, met alle zorgtechnologie waarmee medewerkers in de langdurige
zorg te maken kunnen krijgen. Een opstelling die
slaapkamers en een woonkamer in een zorginstelling symboliseert. Daarin kan worden geoefend met tablets, camera’s, telefoons, sensoren en
detectiesystemen.
Anouk Goverde, zorgconsultant bij Zetacom,
vertelt: “Zo kunnen studenten leren wat slimme
scenario’s zijn in de praktische toepassing van zorgtechnologie. Denk bijvoorbeeld aan het ‘slim’ maken van sensoren door ze op elkaar af te stemmen:
als iemand uit bed stapt prima, naar de badkamer
gaat ook prima, maar blijft hij vijftien minuten weg
dan moet dit tot een alarm leiden. Hetzelfde geldt
ten aanzien van leefcirkels: studenten in scenario’s
laten bepalen wanneer wel en niet een signaalmelding nodig is als iemand zich buiten de afdeling of
buiten het gebouw of terrein bevindt.”
Nispeling vult aan: “Astrum heeft dit heel mooi
neergezet. Je hebt echt het idee in een zorgomgeving te stappen.” Dat is ook belangrijk, stelt Van
Ginkel: “De technologie moet de zorg faciliteren, dus
het moet herkenbaar een zorgomgeving blijven.
We werken ook met een echt cliéntdossier. Het gaat
immers niet om de sensoren, maar om wat die voor
de cliënten voor waarde kunnen hebben.”

dan ook de volgende stap. Door data te verzamelen van praktijksituaties kunnen ICT’ers de
zorgmedewerkers helpen hun werk beter op de
cliëntbehoefte af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die buiten het koffie-uurtje
steeds om koffie vragen. Welke cliënten doen
dat? En doen ze dat omdat ze koffie willen of
omdat ze om een praatje verlegen zitten? Met
andere woorden: data kan helpen om de vraag
achter de vraag helder te krijgen.”
Het werk in het leslokaal vergt natuurlijk ook
wat van de docenten. Voor hen heeft Zetacom
daarom een training ontwikkeld om hen bekend
te maken met de technologie die in het leslokaal
voorhanden is en de mogelijkheden die ze biedt.
Schollaart: “We blijven de vinger aan de pols houden bij elkaar. We hebben afgesproken tweemaal
per jaar met elkaar te bespreken waar we nu
staan, wat er in de zorg gebeurt en of de lessituatie nog steeds daarbij aansluit.” Goverde vult aan:
“Belangrijk, want het leslokaal moet niet over vijf
jaar een museum zijn van zorgtechnologie die
inmiddels is ingehaald door de tijd.”
Astrum is inmiddels niet meer het enige college
dat in de opleiding ruimte wil geven aan zorgtechnologie. “De afgelopen drie weken ben ik gebeld door drie scholen die ook interesse hebben”,
zegt Schollaart. “We zijn duidelijk interessant
voor ze. We kennen de zorg en weten wat daar
speelt. En van de kennis over de toepassing van

Anouk Goverde is zorgconsultant
bij Zetacom.

Gerdine van Ginkel-Sneep is
docent Zorg & Welzijn Astrum
College.

Ton Nispeling is docent Media & ICT
Astrum College.

Zetacom is ICT-specialist en
system integrator voor de best
passende zorgsystemen en helpt
ziekenhuizen en zorginstellingen om
hun werkprocessen, bereikbaarheid
en samenwerking te verbeteren met
integrale oplossingen. Deze variëren
van verpleegoproepsystemen,
persoonsalarmering, smartphoneoplossingen en domotica tot de inzet van slimme
sensoren en camera’s. Zetacom is Innovation
Partner van ICT&health.
Het Astrum College in Velp is onderdeel van ROC
A12. Het telt 1.500 studenten, 125 medewerkers en
47 opleidingsrichtingen. Het opleidingenaanbod
bestaat uit voltijd en deeltijd (MBO)-opleidingen in
de richtingen Zorg & Welzijn; Horeca, Recreatie &
Toerisme; Handel, Economie & Administratie; Media
& ICT en Veiligheid & Sport.
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