
 
 

 

24 januari 2019, Stichting de Klup Twente 

Fief worden en fief blijven  

Inloop bij fief worden en fief blijven, de nieuwe vorm van bewegen voor senioren  

Fief worden en fief blijven is een leuke, 

aantrekkelijke en effectieve manier van 

bewegen. Het is een combinatie van 

gamen en van gymnastieken en 

stimuleert lichaam èn geest. Iedereen kan 

op zijn of haar niveau meedoen. Van 

mensen die met een stok of rollator 

lopen tot mensen die topfit zijn en een 

stevige workout willen. Deelnemers 

krijgen een coach die de apparatuur 

bedient en die games uitlegt, een 

bewegingsdeskundige ziet toe en kan 

geconsulteerd worden. In de pauze is er 

koffie met een verrassende lekkernij. Fief 

worden en fief blijven vindt plaats in het 

enige game-, sport- en bewegingscentrum dat Nederland (nog) rijk is: FUN-IE-FIT  

https://ehealthweek.net/activiteiten/fief-worden-en-fief-blijven 

 

 

 

 

21 t/m 24 januari, Bravis Ziekenhuis 

 

DigiTree: DigiTuinboom met eHealthmiddelen 

Een menshoge kartonnen boom met licht en geluid staat in 

de eHealthweek in de hal van het Bravis ziekenhuis. Daar zal 

de boom aan de bezoekers vertellen over eHealth en hen 

verleiden om naar de DigiTuin te gaan, waar onze vrijwilligers 

kunnen toelichten wat er aan eHealth en het 

patiëntenportaal mogelijk is. Maandag en dinsdag staat de 

boom in de centrale hal van locatie Roosendaal, woensdag 

en donderdag in de hal van Bravis locatie Bergen op Zoom. 

 

https://ehealthweek.net/activiteiten/digitree-digituinboom-

met-ehealthmiddelen  
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21 t/m 24 januari, ZuidOostZorg 

Techparade  

1. VRisite  

VR ervaring – zwemmen met dolfijnen.  

2. Muziek op Maat  

Uitleg gebruik van mp3 spelers met persoonlijke 

muziek. Met live muziek van het Overdagkoor.  

3. Leefstijlmonitoring Sensara  

Uitleg van de mogelijkheden van leefstijlmonitoring 

door Casemanagers dementie.  

4. Braintrainer  

Demonstratie van Braintrainer studenten  

5. GPS tracker Zintouch  

Demonstratie van werkende GPS trackers. Iemand 

loopt rond en is te volgen op laptop.  

6. Robotkat/robothond  

Demonstratie robotkat en hond met 

gebruikservaringen  

7. Qbi  

Demonstratie van de mogelijkheden. Laten ervaren.  

8. Fietslabyrint  

Demonstratie van de mogelijkheden. Laten ervaren.  

9. Keecker en slimme speakers  

Presentatie van Keecker en slimme speakers door 

studenten HT  

10. Move & Meet  

Werving en presentatie leefstijlprogramma Move & Meet met stappenteller.  

11. iPad cursus  

Trainers van AanZet zijn beschikbaar voor vragen en uitleg. Promoten van de nieuwe cursus in 2019. 

12. Mollenspel  

Demonstratie nieuwe prototype Mollenspel  

13. TOOS  

Leveranciers van slimme woningaanpassingen presenteren hun producten en laten bezoekers ermee 

kennismaken. Met medewerking van Gemeente Smallingerland, Praxis, Medipoint en Expert  

14. Smartmatras  

Hartingbank presenteert Smartmatras.  

15. HT + Excellentie studenten in het SûnLab  

SASSCup, slimme nagelknipper etc. Studenten presenteren hun innovaties in het sunlab.  

https://ehealthweek.net/activiteiten/techparade-1       
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22 januari, SVWO 

 

RobotXperience en Zeeuwland 

Innovation Pop-up 

Benieuwd naar de technologie van de 

toekomst? Laat je verrassen door 

robots, digitale assistenten, slimme 

software en technologische 

hoogstandjes die ons leven 

makkelijker gaan maken! Tijdens deze 

pizza sessie verkennen we met elkaar 

hoe techniek ons leven en ons werken 

beïnvloedt. Op de Zeeuwland en 

RobotXperience innovatie pop-up kun 

je kennismaken met echte robots en 

nieuwe technologie. 

Dit is een unieke mogelijkheid om te 

leren hoe we zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen wonen en leven 

met technologie als hulpmiddel of 

maatje. Maak kennis met een ‘humanoid’ robot die je gezelschap houdt en slimme assistenten voor 

in huis. Ervaar hoe een slimme robot rollator je mobiliteit vergroot, en technologie waarmee je via 

‘telepresence’ op een andere plek kunt zijn. 

Het gaat niet alleen om de techniek, maar vooral ook hoe we hiermee omgaan. In de presentatie 

‘Robots en technologie in ons leven en in de zorg/thuis’ wordt aandacht besteed aan een breed scala 

aan ontwikkelingen en komen ook de ethische aspecten aan bod in een dialoog. 

Programma: 

17.15 – 17.45 uur inloop met pizza 

17.45 – 17.55 uur welkomstwoord door wethouder Cees van den Bos samen met NAO (Robot) 

17.55 – 18.15 uur inleiding door Arend Roos “Technologie maakt ons beter. Over de impact van 

eHealth” 

18.15 – 20.00 uur innovatie pop-up en werksessie 

20.00 – 20.15 uur plenaire afsluiting 

https://ehealthweek.net/activiteiten/pizza-sessie-ruimte-voor-technologie  
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23 januari, Stichting Philadelphia 

Beleef de Sensiks cabine          

 

Sinds kort hebben wij de Sensiks belevingscabine op locatie. 

Een geweldige innovatie waarin cliënten die normaal 

gesproken veel thuis zitten en daardoor soms beperkt 

nieuwe ervaringen kunnen meemaken nu een nieuwe 

ervaring/beleving kunnen opdoen. Door het 5D effect wordt 

de beleving goed nagebootst, of het nu een safari is of 

zwemmen met dolfijnen. Het kan binnen de zorg voor 

verschillende doeleinden gebruikt worden. Voor de een is 

het ontspanning of activatie en bij een ander haalt het 

herinneringen naar boven. Het is vooral ook erg leuk, zelfs 

onze werknemers zoeken soms even kort de cabine op voor 

een rustmomentje tijdens/voor of na je dienst.  

https://ehealthweek.net/activiteiten/beleef-de-sensiks-

cabine  

 

 

 

23 en 25 januari, gemeente Dalfsen  

Uitprobeerdienst Dalfsen 

Kijkje achter de schermen hoe de 

Uitprobeerdienst voor slimme leeftechnologie 

is opgezet. Burgers in Dalfsen kunnen bij een 

hulpvraag ondersteuning krijgen van een 

vrijwilliger bij het bedenken van een oplossing 

voor hun vraag en voor uitleg en hulp bij het 

gebruik van slimme leef- en zorgtechnologie 

tijdens een uitprobeerperiode. Na vier tot zes 

weken wordt besproken of men tevreden is 

over het gebruik hiervan en of eventueel tot 

aanschaf wordt overgaan. Deze 

vraaggestuurde aanpak voor adoptie van 

zorgvernieuwing heet de Uitprobeerdienst en 

is ontwikkeld in een samenwerkingsverband 

tussen de gemeente Dalfsen, de wooncorporaties Vechthorst en De Veste, de zorgorganisaties 

Rosengaerde, Het Zand (Hulstkampen), Carinova, ZGR (Brugstede), RIBW GO, en het maatschappelijk 

werk van De kern en de welzijnsorganisatie SAAM Welzijn. 

U bent welkom om uitleg te krijgen hoe deze samenwerking en de uitprobeerdienst tot stand is 

gekomen. https://ehealthweek.net/activiteiten/inkijkje-uitprobeerdienst  
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24 januari, Coreon en Deltion College 

Hackathon 

Tien multidisciplinaire teams gaan met hulp van creatief specialist Frank Los in korte tijd (7.30-17.00 

uur) de uitdaging aan om voor problemen die in de dagelijkse zorg voor cliënten en patiënten spelen 

vernieuwende oplossingen te bedenken. Oplossingen die de kwaliteit van leven en het leefplezier 

bevorderen. 

Jij maakt deel uit van één van deze multidisciplinaire teams. Je wordt ingedeeld op basis van je 

functie en achtergrond. In totaal zijn er tien teams, elk team telt vijf deelnemers (vanuit onder 

andere zorg, welzijn, techniek en ICT).  

De casussen zijn aangeleverd door (zorg)partners van het Zorgtrainingscentrum. Het gaat om 

problemen die zorgprofessionals in de dagelijkse zorg voor cliënten en patiënten tegenkomen. Denk 

aan een casus waarin het stimuleren en/of behouden van zelfredzaamheid lastig lijkt te zijn. Of een 

casus waarin je zoekt naar mogelijkheden om een cliënt toch in zijn eigen omgeving te kunnen laten 

wonen. 

 

https://ehealthweek.net/activiteiten/hackaton  
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24 januari, Therapieland 

Symposium over innovatie in de huiskamer met prof.dr. Claudi Bockting en prof.dr. Floortje 

Scheepers 

Tijdens het symposium neemt een cliënt je mee in 

een reis van het signaleren van mentale klachten 

tot het ontwikkelen van innovatieve tools om 

iemand te helpen weer de beste versie van 

zichzelf te worden. Verschillende sprekers 

belichten wat mentale klachten eigenlijk met je 

doen, hoe dat in je brein werkt, hoe je met de 

juiste handvatten aan jezelf kunt werken en hoe 

innovatie hier een rol in speelt. Ook wordt er 

ingezoomd op de zorg van de toekomst. 

Met bijdragen van: 

Prof. dr. Claudi Bockting - Professor Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam 

Prof. dr. Floortje Scheepers - Hoogleraar Innovatie in de GGZ en Hoofd Psychiatrie UMCU 

Dr. Pauline Dibbets - Universitair Docent Klinische Psychologie Maastricht University 

https://ehealthweek.net/activiteiten/symposium-gezondeboel-in-je-huiskamer-hoe-signaleren-

leidt-tot-innoveren  

 

23 januari, Fontys Hogescholen 

Docenten en studenten van Fontys maken samen met zorginstellingen werk van e-health.  

 

In de derde landelijke 

ehealthweek laten studenten 

van verschillende Fontys-

opleidingen hun producten zien 

en kom je in aantal korte 

presentaties te weten wat de 

trends zijn. Maar ook hoe VR in 

een ziekenhuis ingezet wordt 

om patiënten voor te bereiden, 

of hoe met wearables het gedrag van mensen met dementie voorspeld kan worden. En nog veel 

meer! Je kunt dus kennis en inspiratie op doen tijdens dit Fontys Kenniscafé, maar ook zien hoe 

studenten, docenten en zorginstellingen samen werk maken van e-health.  

 https://ehealthweek.net/activiteiten/fontys-maakt-werk-van-ehealth  
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KBO-PCOB  

24 januari 2019  

 

https://ehealthweek.net/activiteiten/kick-off-teahealthtour 

 

De kickoff voor een TeaHealthTour 
voor vrijwillige KBO-PCOB 
tabletcocahes en ouderenadviseurs 

 

Tijdens de TeaHealthTour komen 
tabletcoaches en ouderenadviseurs 
meer te weten over eHealth en het 
ontwikkelen van een toolkit om hier 
lokaal mee aan de slag te gaan. En 
dat alles onder het genot van een 
high tea. 

 


