
Implementeren van zorgtechnologie/ehealth; waar moet je op letten?  
 
Verslag van het webinar op donderdag 26 januari 2022, 10 – 11.30 uur, door Academy het Dorp; 
Odile Smeets en Anne Hendriks, ism InteraktContour, Mathilde Pelder.  
 
Een webinar over implementatie van zorgtechnologie. Voor ons is het belang hiervan zo helder. De 
effectiviteit van zorgtechnologie – of het iemand zelfstandiger maakt, de zorgverlener tijd bespaart – 
hangt namelijk af van de zorgvuldigheid en kwaliteit van de implementatie! In de praktijk blijft het 
volhouden om dit belang duidelijk te maken.  
 
De Week van de Implementatie, georganiseerd door het Nederlands Implementatie Collectief, was 
dan ook een uitgelezen kans om onze kennis en ervaring hierover te delen.  
En dat veel organisaties vraagstukken op dit vlak hebben, bleek des te meer uit het grote aantal 
aanmeldingen.. Vanuit diverse branches en functies zijn mensen aangehaakt om de ervaringen van 
collega Odile Smeets te beluisteren, en de praktijkverhalen van collega Anne Hendriks en Mathilde 
Pelder van InteraktContour in zich op te nemen.  
 
Wie geïnteresseerd is in deze geleerde lessen vanuit Academy Het Dorp, mede opgedaan in de 
Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg, kan dit webinar hier terugkijken. We nemen je mee in het 
belang van implementatie bij zorgtechnologie. Aan de hand van voorbeelden zoals slim 
incontinentiemateriaal, omgaan met spanning en zelfstandiger kunnen wonen met behulp van 
zorgdomotica, leggen we uit waarom en welke specifieke implementatie aandachtspunten bij de 
inzet van zorgtechnologie belangrijk zijn. Anne en Mathilde delen informatie en tips uit de praktijk.  
Je kunt ook de presentatie bekijken, en het praktijkfilmpje over de implementatie van 
zorgtechnologie in de woning bij InteraktContour.  
 
We delen met zijn allen de ambitie om met de inzet van zorgtechnologie het leven van mensen in de 
zorg beter en/of makkelijker te maken. Doe je voordeel met de geleerde lessen rondom goede 
implementatie van zorgtechnologie! 

https://www.academyhetdorp.nl/
https://www.interaktcontour.nl/
https://www.academyhetdorp.nl/events/webinar-implementatie
https://nederlandsimplementatiecollectief.nl/wp-content/uploads/2023/02/Implementatie-zorgtechnologie_eHealth.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n6Px4nNN42U

