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Netwerkbijeenkomst docenten VMBO Zorg & Welzijn Noord-oost 

15 maart 2018, Presentatie ‘Zorgtechnisch lab’   

 

 

Wat is volgens jou zorgtechnologie?  

 Alle technologische oplossingen die worden ingezet om zorg meer betaalbaar, 

organiseerbaar …. te  maken.  

 Combi van zorg en techniek waardoor arbeidsintensieve handelingen en repeterende 

handelingen ondersteund kunnen worden door een technische oplossingen waardoor leven 

wordt vergemakkelijkt.  

 

Wat is de meerwaarde van zorgtechnologie?  

 Hopelijk is de meerwaarde een verbetering van de zorg voor een zorgvrager en zorgverlener.  

 Leerlingen voorbereiden op de praktijk.  

 Zorgtechnologie heeft de toekomst.  

 Ethische zaken bespreken.  

 

Wat is een voordeel van zorgtechnologie?  

 Er blijft meer tijd over voor ’t menselijk contact. Ontlasten van andere taken.  

 Langer thuis kunnen blijven wonen.  

 Mensen langer thuis.  

 Uit comfortzone halen.  

 Laagdrempelig -: makkelijker contact maken (cliënt)  

 Preventie 

 Communicatie 

 Etc.  

 

Wat is een nadeel van zorgtechnologie?  

 Stukje persoonlijk contact. 

 Afhankelijk van stroom/wifi.  

 Privacy gevoelig. 

 Moet wel ondersteunend zijn.  

 

Wil je een zorgrobot bij jou op school?  

 Ja! Zora is van harte welkom.  

 Ja! 
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Zit het onderwerp zorgtechnologie nu al in jullie methode?  

 Een beetje over domotica.  

 Ja het wordt genoemd in Edu4all is misschien 1? opdracht aan gekoppeld.  

 

Is er een methode voor zorgtechnologie in het VMBO? 

 Niet dat ik weet.  

 Nee, het is een hoofdstuk in het profieldeel van Z&W (uitgeversgroep).  

 

Wat doe je nu al met zorgtechnologie?  

 Bezoek Twentse Zorgacademie 

 Hooglaag bed 

 Gastles met zeehondje  

 Nog niet veel  

 Alleen ICT opdrachten over zorgtechnologie 

 

Waar haal je je inspiratie vandaan m.b.t. zorgtechnologie?  

 Deze presentatie!! Super.  

 Idee, leerlingen meer betrokken maken met ZT en dit meenemen naar zorgcentra’s 

(praktische opdracht).  

 Momenteel vanuit de DenP en na deze presentatie van de website.  

 Ik heb me daar nog niet / te weinig mee bezig gehouden realiseer ik me nu.  

 Excursies en grasduinen op het Internet. Rondkijken en vragen in de zorg.  

 Mijn buurman heeft een hoge dwarslaesie, kan alleen 1 hand/arm en hoofd gebruiken. 

Nieuwbouwwoning met allerlei technische aanpassingen zodat hij veel zelfstandiger kan 

wonen / leven.   

 

Vind je het leuk om dit thema aan je lessen toe te voegen?  

 Ja zeker, doe ik al.  

 Ja, je moet mee met de tijd.  

 Nee, omdat je al veel filmpjes op het Internet kunt vinden.  

 

Vind je het lastig om dit thema aan je lessen toe te voegen?  

 Ja, wij zijn zelf niet voldoende op de hoogte van alle mogelijkheden op dit gebied.  

 

Heb je ook contacten over dit thema met een MBO opleiding Zorg en Welzijn bij jou in de buurt?  

 Nee  

 Nee, hebben we niet. Willen we wel   
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Hoe ziet een les zorgtechnologie eruit?  

 Bedenk activiteiten binnen de zorg, die met technologie uitgevoerd kunnen worden / 

vervangen kunnen worden.  

 Technologie laten ervaren (uitproberen). Maar hoe kom je eraan? Kijken bij ROC?  

 

Heb je gedacht aan samenwerken met de technische kant binnen jouw school?  

 Ja, mb.t. profieloverstijgende keuzevakken (welk keuzevak bij PIE zou een leerling van ZK 

kunnen doen en dat het ook zinvol is?  

 Ja, maar hoe en wat dat weet ik nog niet. Ik werk niet op deze school.  

 Ja, dat gesprek wil ik wel aangaan om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

 

Zijn er initiatieven bij jou in de buurt waar je gebruik van kunt maken m.b.t. zorgtechnologie? 

 Ja, domoticahuis en misschien bij het ROC kijken. 

 Vast wel, maar daar hebben we ons nog niet in verdiept.  

 

Wat gaat jou helpen om het thema zorgtechnologie in de klas op te pakken?  

 In onze methode (uitgeversgroep) zit veel informatie over zorgtechnologie. Informatie van 

Internet halen.  

 Het bekender maken van technologie in de zorg en dit ook echt kunnen laten zien.  

 Materiaal beschikbaar hebben.  

 

Welke zorgtechnologische toepassingen ken je al?  

 Medisch dossier inzien 

 Op afstand bedienen van gordijnen, lampen: 2x 

 Knuffel 

 Zora  

 Beweegsensor 

 Tilliften  

 

Welke zorgtechnologische toepassingen wil je wel eens uitproberen?  

 Zora: 2x  

 E-health -> Hoe werkt het? Dat leerlingen kunnen ervaren hoe het ingezet kan worden.  

 Robot in de klas 

 Tovertafel 
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Maakt zorgtechnologie de zorg kil?  

 Soms wel, ligt eraan op welke manier je er gebruik van maakt.  

 Nee, goed evenwicht vinden en creëren.  

 

Als jij iets gaat doen met zorgtechnologie, welke consequenties heeft dat voor het MBO?  

 Nulmeting – differentiatie van instroom.  

 MBO moet wel VMBO basislessen volgen -> elkaar gaan opzoeken.  

 Basislessen uitzetten zodat je gestandaardiseerd  kennis/niveau/ontwikkelingen krijgt.  

 Duidelijke afspraken maken = wat doet het VMBO wat doet het MBO? Leerlijnen domotica 

en/of robotica.  

 Maatwerken leveren aan de kennis van de leerlingen. Inventariseren bij de intake.  

 Budget aanvragen voor de zorgtechnologische middelen.   


