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Wat we gaan doen …

• Korte inleiding zorgtechnologie 
• Wat doen we in de regio Zwolle 
• Wat doen we m.b.t. het onderwijs over zorgtechnologie 
• In gesprek …
• Vragen / afsluiting 



Nederland verandert,                                       
de zorg verandert mee 

• De komende jaren neemt het aantal ouderen toe
• Ouderen worden steeds ouder 
• Oudere ouderen krijgen steeds meer te maken met chronische aandoeningen
• De meeste mensen willen zo lang als het kan, zoveel mogelijk zelf, dus zonder hulp, 

doen. Regie over het eigen leven is belangrijk. 
• In de toekomst zijn er te weinig professionals in de zorg
• Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
• Anders aankijken tegen zorg: van zorgen voor, naar zorgen dat ….
• Anders aankijken tegen vrijheid en veiligheid









Maar ….. 









Daarom …. Het Zorgtrainingscentrum 

Onderwijsinstellingen, zorginstellingen, bedrijven en overheid werken samen om de 
veranderingen in de zorg, van zorgen naar zorgen dat, samen vorm te geven. 

Met elkaar samenwerken om de ‘toekomstbestendige’ zorgmedewerker op te leiden. 
Medewerkers die goed kijken naar wat zorgontvangers nodig hebben om daarop aan te 
sluiten, met gebruik van het netwerk van de zorgontvanger en het inzetten van 
zorgtechnologische toepassingen. 

Wat we doen? Activiteiten ontwikkelen voor studenten, docenten, zorgprofessionals, 
zorgontvangers. Met elkaar kijken en ontdekken wat goed is, wat helpend kan zijn, om 
dat toe te passen. 



In drie labs …

1. Zorgethisch lab
2. Wijkzorg lab
3. Zorgtechnisch lab 



Het Zorgtechnisch lab …

… bieden we zorgtechnologische inleefsessies
… faciliteren we docenten en opleiders
… testen we innovatieve technologieën
… doen we wat nodig is



Onze visie over onderwijs over 
zorgtechnologie









Als leraar wil ik niet het wiel opnieuw 
uitvinden, ik wil gebruik maken van wat er is 
…



Als leraar wil ik onderwijs maken dat bij mij 
past, waar ik me prettig bij voel. Ik wil mijn 
eigen ‘sausje erover heen kunnen gieten’.



Onderwijs over zorgtechnologie moet 
flexibel, wendbaar zijn. Juist bij dit thema 
moet je in kunnen spelen op de actualiteit.



Het onderwerp zorgtechnologie is voor 
velen nieuw … Als leraar mag je daarin, net 
als de studenten, lerend zijn. 



Het werken met een methode maakt het 
lastig om creatief te zijn in je lessen. 



Mijn ideeën zijn zo uniek! Niemand anders 
bedenkt dit. 



Onze droom … online inspiratiebox 1.0



En dit is het geworden …..

www.zorgtrainingscentrum.nl

https://lesactiviteiten.zorgtrainingscentrum.nl/
https://lesactiviteiten.zorgtrainingscentrum.nl/
http://www.zorgtrainingscentrum.nl/


En hoe wordt ‘ie nu gebruikt ….

• Gemiddeld 128 bezoekers per week van 97 gebruikers
• Gemiddelde bezoeker bekijkt 2,58 pagina’s per bezoek, dat leidt tot 330 

paginaweergaven per week 
• De gemiddelde sessieduur is 1.53 minuten, dit duidt erop dat de inhoud wordt bekeken
• 56% van de bezoekers komt uit Overijssel



Onze droom … online inspiratiebox 2.0



En hoe wordt ‘ie gebruikt in versie 2.0…

• Gemiddeld 750 bezoekers per week van 500 gebruikers
• Gemiddelde bezoeker bekijkt 7 pagina’s per bezoek, dat leidt tot 1500 paginaweergaven 

per week 
• De gemiddelde sessieduur is 4 minuten, dit duidt erop dat de inhoud wordt bekeken
• 56% van de bezoekers komt uit Overijssel
• 44% van de bezoekers komt uit de rest van Nederland 
• Lesactiviteiten van andere scholen worden middels deze website met anderen gedeeld
• De website is een platform waar je op een centrale plek lesmateriaal over 

zorgtechnologie kunt vinden 
• Er is een redactieraad ingesteld die zorgdraagt voor het steeds weer uploaden van 

nieuw materiaal en herzien van oudere materialen
• Succesvolle activiteiten kunnen makkelijk gevonden worden 
• We doen het ‘gewoon’  met elkaar …….



Hebben jullie iets aan versie 2.0? 



Vervolg …



Vragen?

Voor vragen neem contact op met: 
Jolanda van Til 
jtil@ztczwolle.nl

Kijk op onze website:               
www.zorgtrainingscentrum.nl

http://www.zorgtrainingscentrum.nl/



