
Ambassadeursbijeenkomst
Regionaal Zorginnovatieplatform



• Introductie Regionaal Zorginnovatieplatform

• Letter Of Intent tekenen (LOI)

Dinerbuffet (17:15 – 18:00)

• Workshops in subgroepen

• Plenaire afsluiting

• Borrel

Programma
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Samen innoveren in de zorg 
in de regio Zuidoost Brabant



We hebben verbinding gemaakt…

En blijven dat doen om ervoor te zorgen 
dat innovaties bijdragen aan de praktijk!
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Now: Waar staan we nu?

We hebben op basis van inventarisatie en overleg 
keuzes gemaakt…

Om te zorgen dat we focus hebben en houden



We gaan gezamenlijk investeren…

In samenwerking en innovaties zodat we met 
elkaar de vruchten kunnen plukken
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We gaan met en van elkaar leren…

En de geleerde lessen gaan we 
in de praktijk brengen!



Wat ging er aan 
vandaag vooraf?

• Ambassadeursbijeenkomst 
maart 

• Inventarisatie bij organisaties

• Intentie van bestuurders

• Innovatie Café juni



Waar staan we 
vandaag?

• Contouren van 
innovatieplatform zijn 
geschetst

• Kwartiermakers zijn benoemd

• Eerste projecten zijn 
gedefinieerd (laaghangend 
fruit)
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Samen met elkaar:

• Zorgprocessen optimaliseren en innoveren 

• Vraag van de cliënt staat daarbij centraal

• Efficiënt inzetten van professionals in de regio

• Slim gebruik maken van technologie

Founding partners: 

Coördinatie platform:

Regionaal Zorginnovatieplatform



Innovatie netwerk in de regio
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Kwartiermakers voorstellen

12

Tiny Janssen

“Waarom moeilijk doen, als 

het samen slimmer kan!” 

Gladys Jongen

“Innoveren betekent voor 

mij buiten kaders denken 

om te bouwen aan bruggen 

naar een nog onbekende 

toekomst middels vallen en 

opstaan.”

Ellis van Gompel

“Innoveren gaat over 

samen slimmer werken, 

niet per se over nog harder 

werken”

Mijke Graat



1. Behandelcirkels

Projecten waarmee we starten…

13

2. Dubbele medicatiecontrole 3. Jinca Ontzorgt

4. Technologie toolboxen 5. Blockchain voor meer eigen regie



Behandelcirkels
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WAAROM?
• Regionaal knelpunt: inzet verpleegkundigen en specialisten voor basis medische zorg in Avond-, 

Nacht-, en Weekenddiensten.

WAT?
• Samenwerken om een gezamenlijke pool van professionals te creëren die samen verantwoordelijk 

zijn voor ANW zorg in een regionale behandelcirkel (verdieping op reeds bestaande samenwerking 

in zorgcirkels).

WIE?



WAAROM?
• Medicatieveiligheid is een belangrijk thema in de zorg voor ouderen en mensen met een 

verstandelijke beperking.

• Dubbelcontrole van medicatie neemt tijd in beslag en leidt tot onderbrekingen in contact tussen 

medewerker en cliënt.

WAT?
• Inzetten van Centrale24 als achterwacht voor digitale dubbelcontrole van risicovolle medicatie 

kan tijd besparen en onderbrekingen van cliëntenzorg voorkomen.

WIE?

Dubbele medicatiecontrole
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WAAROM?
• De zorg moet zich kunnen focussen op zorg en zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan regeltaken die 

niets met zorg te maken hebben.

• Kwetsbare burgers en hun mantelzorgers kunnen ondersteuning gebruiken bij het langer thuis 

wonen en het vinden & gebruik maken van diensten en technologieën die hen daarbij kunnen 

helpen.

WAT?
• Jinca staat voor Just in case. Jinca ontzorgt zorgorganisaties en ondersteunt burgers en mantel-

zorgers bij het organiseren van ondersteuning zoals zij het willen. 

WIE?

Jinca ontzorgt
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WAAROM?
• Er zijn steeds meer technologieën beschikbaar die cliënten kunnen ondersteunen. 

• Maar welke technologie sluit aan bij welke cliënt, op welk moment, en hoe integreer je die 

technologie in het zorgproces? 

WAT?
• Gezamenlijk “technologie-toolboxen” ontwikkelen voor verschillende doelgroepen.

• Handvatten bieden aan medewerkers hoe technologie ingezet kan worden t.b.v. de 

ondersteuningsvraag van de cliënt.

WIE?

Technologie toolboxen
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WAAROM?
• Sommige zorgprocessen hebben veel impact op de backoffice van de organisatie.

• Administratieve en financiële processen zijn soms niet efficiënt ingeregeld (tijdinvestering, 

dubbelregistratie, foutgevoeligheid, etc.)

WAT?
• Blockchain technologie kan mogelijk ingezet worden om processen te optimaliseren en de druk op 

de backoffice te verlichten (eerdere pilot in de kraamzorg onderschrijft dit).

• Doel is om te onderzoek hoe blockchain ingezet kan worden om onze processen te verbeteren. 

WIE?

Blockchain voor meer eigen regie
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• Projecten gezamenlijk ingediend bij zorgkantoor

• Aanvraag middelen om projectinzet medewerkers te waarborgen

• Reactie zorgkantoor volgt binnenkort

Transitiemiddelen kwaliteitskader VVT
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Projecten ≠ Programma

20

Terwijl we werken 

aan concrete 

projecten 

We definiëren 

samen de stip aan 

de horizon



Intentieverklaring

En daarna diner….



Workshops

1. Behandelcirkels

2. Dubbele medicatie controle

3. Jinca ontzorgt

4. Technologie toolboxen

5. Blockchain voor meer eigen 
regie



Workshops

Deel 1: Project specifiek

• Uitleg over het project

• Kansen & behoeften in jouw organisatie?

• Reeds aanwezige kennis m.b.t. dit thema?

• Aandachtspunten voor implementatie?

Deel 2: Innovatieplatform breed

• Brainstorm relevante thema’s & processen 
voor het innovatieplatform?

• Hoe betrekken de ambassadeurs, jullie 
collega’s en jullie cliënten bij het platform? 
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Behandel
cirkels



Deel 1: 

• Wat bedoelen we met behandelcirkels?

• Behoeften en kansen binnen jouw organisatie?

• Welke kennis is al aanwezig binnen jouw organisatie?

• Waar moeten we op letten bij doorontwikkeling & implementatie van Behandelcirkels?

Deel 2: 

• Welke andere thema’s & processen binnen je organisatie vragen om innovatie?

• Hoe kunnen we de ambassadeurs, jullie collega’s en jullie cliënten betrekken bij het 

innovatieplatform? 

Programma Workshop Behandelcirkels
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• Wat zijn de huidige werkafspraken bij jouw organisatie?

• Wat gaat goed?

• Wat zijn de ervaren knelpunten?

Hoe organiseren we het nu? 
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Mogelijke elementen van het concept 
behandelcirkels
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1. Kwaliteit van 

eerste triage 

verbetert door 

inzet van triage-

tool

2. Alleenstaande medewerker 

heeft back-up van centralist bij 

triage indien nodig

4. Een deel van de 

vragen kan telefonisch 

afgehandeld worden 

door de centralist

6. Opschaling naar SO en 

AVG wordt geminimaliseerd 

doordat 1) goede triage 

plaatsvindt en 2) 

verpleegkundigen en 

basisartsen ingezet worden 

voor de basis-medische 

handelingen waar zij 

bevoegd en bekwaam voor 

zijn

5. Door gezamenlijke regionale 

behandelcirkels te vormen waarin we 

verpleegkundigen en/of artsen delen, kan 

efficiëntieslag behaald worden in de regio 

tijdens ANW  

3a. Centralist zorgt dat alle 

nodige info verzameld is en 

schakelt vervolgens follow-up 

in van iemand uit een 

behandelcirkel met de juiste 

bevoegdheid & bekwaamheid

3b. Expertise toevoegen aan 

de centrale door 

verpleegkundige 

specialisten, basisarts of 

SO/AVGer rol te geven in de 

voorwacht



• Missen we nog elementen?

• Hoe belangrijk zijn de verschillende elementen voor jouw organisatie?

• Wat zijn aandachtspunten voor verdere uitwerking? 

Hoe fine-tunen we het concept?
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Zorg op afstand 

ondersteunen met Google 

Glass-achtige technologie

• https://www.youtube.com/watch?v

=Yx2Dj_sp-uo

• https://www.augmedix.com/

• https://mhadegree.org/will-

google-glass-revolutionize-the-

medical-industry/

Doorkijkje naar de toekomst….
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https://www.youtube.com/watch?v=Yx2Dj_sp-uo
https://www.augmedix.com/
https://mhadegree.org/will-google-glass-revolutionize-the-medical-industry/


Brainstorm relevante thema’s & processen 
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Hoe betrekken we:

• De ambassadeurs

• Jullie collega’s

• Jullie cliënten

• Anderen?

Betrokkenheid bij het innovatieplatform
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Dubbele medicatiecontrole 
risicovolle medicatie



Deel 1: 

• Wat houdt het project Dubbele medicatiecontrole (DMC) in?

• Behoeften en kansen binnen jouw organisatie?

• Welke kennis is al aanwezig binnen jouw organisatie?

• Waar moeten we op letten bij doorontwikkeling & implementatie van DMC?

Deel 2: 

• Welke andere thema’s & processen binnen je organisatie vragen om innovatie?

• Hoe kunnen we de ambassadeurs, jullie collega’s en jullie cliënten betrekken bij het 

innovatieplatform? 

Programma Workshop Dubbele medicatiecontrole
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https://www.youtube.com/watch?v=bZ_fUitOseU

Dubbele medicatiecontrole in de praktijk
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https://www.youtube.com/watch?v=bZ_fUitOseU


• Wat zijn de huidige werkafspraken bij jouw organisatie?

• Wat gaat goed?

• Wat zijn de ervaren knelpunten?

Hoe organiseren we het nu? 
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Toegevoegde waarde Centrale24:

• Collega op afstand

• Centralisten met een zorgachtergrond

• 24/7 altijd iemand beschikbaar (als 

standaard of voor ‘overflow’)

• Snelle respons

• Bespaart tijd van degene die controleert 

en van degene die wacht

• Minder onderbrekingen cliëntcontact

Wat als je collega het druk heeft?
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Boomerweb

Voor & nadelen verschillende aanbieders 
in 1 regio?
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N-Care Medimo

Ons Etc…



• Wie is bij de implementatie betrokken?

• Wat is hun rol?

• Wat hebben ze nodig om hun rol te vervullen?

• Hoe bereiken we ze op het juiste moment? 

DMC met Centrale24 als achterwacht 
implementeren
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Brainstorm relevante thema’s & processen 

39



Hoe betrekken we:

• De ambassadeurs

• Jullie collega’s

• Jullie cliënten

• Anderen?

Betrokkenheid bij het innovatieplatform
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Jinca
Ontzorgt



Deel 1: 

• Wat is Jinca?

• Behoeften en kansen binnen jouw organisatie?

• Welke kennis is al aanwezig binnen jouw organisatie?

• Waar moeten we op letten bij doorontwikkeling & implementatie van Jinca?

Deel 2: 

• Welke andere thema’s & processen binnen je organisatie vragen om innovatie?

• Hoe kunnen we de ambassadeurs, jullie collega’s en jullie cliënten betrekken bij het 

innovatieplatform? 

Programma Workshop Jinca
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• .

Maatschappelijke trends als aanleiding voor Jinca
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Demografie
Sociale innovatie 
& transformatie

Positieve 
gezondheid & 

consumentisme

Digitalisering & 
smart life



Burgers 

• Zo lang mogelijk zelfstandig thuis & meedoen

• Mantelzorgers

• Ontzorgd worden bij regeltaken en ‘vinden van 

de weg’

• Informeel netwerk 

• Samenwerking met professioneel domein

• Professionele zorgverleners

• Optimaal inzetten van skills waar nodig

Veranderende samenleving
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Professionele zorg

Informeel netwerk

Mantelzorgers

Burgers



Jinca: Just in Case

We kijken niet meer naar de mensen als cliënten die 
we verzorgen, maar als consumenten die in eigen 
regie diensten en ondersteuning zoeken, zodat zij 
zelfstandig, prettig en veilig thuis kunnen blijven 
wonen. We werken domein-overstijgend samen met 
partners zoals zorgorganisaties, lokale overheid en 
informele organisaties. We bieden diensten voor 
consumenten zodat ze controle kunnen nemen over 
hun eigen leven. 

“

“



Vitalis Thuiszorg:

Personenalarmering ontzorgd

via Jinca

Voorbeeld dienstverlening
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Personen alarmering ontzorgd



Uitgangspunten voor onze dienstverlening
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Integratie informele zorg

Administratie en registratie

Leveranciersafspraken

Financieel risico

Service en onderhoud

Logistiek

Klantenservice

Facturatie consument

Jinca zorgt voor:

Focus leggen op het leveren 

van persoonlijke zorg

Zorgorganisatie kan:



Organiseren van het netwerk
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Centrale24 24/7 bereikbaar 
voor triage:

Zorg vs. Welzijn
Ongpeland vs. Planbaar

Naast vaste alarmering ook 
andere technologische 

mogelijkheden (bijv: 
mobiele alarmering, 

leefstijlmonitoring, etc.) 



Ineke van Breda

• 45 jaar, fulltime baan, 2 

kinderen

• Mantelzorg voor haar moeder die 

zelfstandig woont

• Gaat goed met moeder, nog geen 

thuiszorg indicatie

• Maar wel onveilig gevoel

• Wil graag iets van alarmering 

maar wat?

• En hoe regelen we dat de juiste 

persoon komt wanneer het nodig 

is? 

Wat kan Jinca betekenen voor….
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Hannie Vissers 

• 35 jaar, werkt als 

zorgbemiddelaar bij 

klantcentrum

• Klant (met dementie) aangemeld 

die nog 1 jaar op de wachtlijst 

moet

• Wat kan deze meneer en zijn 

vrouw helpen gedurende het jaar 

dat ze nog samen thuis wonen?

• En wie regelt dat voor ze?



• Verdeel de groep in tweeën

• Iedere sub-groep brainstormt wat Jinca zou kunnen betekenen voor….

• Subgroepjes presenteren hun bevindingen aan elkaar

• Iedereen krijgt 3 stemmen: wat moeten we als eerste regelen voor Ineke 

van Breda en haar moeder en voor Hannie Vissers en haar klant?

Wat kan Jinca betekenen voor….
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Brainstorm relevante thema’s & processen 
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Hoe betrekken we:

• De ambassadeurs

• Jullie collega’s

• Jullie cliënten

• Anderen?

Betrokkenheid bij het innovatieplatform
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Technologie 
Toolboxen



Deel 1: 

• Wat houdt het project Technologie Toolboxen in?

• Behoeften en kansen binnen jouw organisatie?

• Welke kennis is al aanwezig binnen jouw organisatie?

• Waar moeten we op letten bij ontwikkeling & implementatie Technologie toolboxen?

Deel 2: 

• Welke andere thema’s & processen binnen je organisatie vragen om innovatie?

• Hoe kunnen we de ambassadeurs, jullie collega’s en jullie cliënten betrekken bij het 

innovatieplatform? 

Programma Workshop Technologie toolboxen

55



Cliënt

Voorbeelden uit de praktijk
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Ondersteuningsvraag Zorgproces

• Functionaliteiten 

technologie?

• Geplande zorg?

• Ongeplande zorg?

• Beleid?

• Wet & regelgeving?

Opvolging



Brainstorm relevante thema’s & processen 
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Hoe betrekken we:

• De ambassadeurs

• Jullie collega’s

• Jullie cliënten

• Anderen?

Betrokkenheid bij het innovatieplatform
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Technologie
Toolboxen



Deel 1: 

• Wat is blockchain technologie?

• Behoeften en kansen binnen jouw organisatie?

• Welke kennis is al aanwezig binnen jouw organisatie?

• Waar moeten we op letten bij ontwikkeling & implementatie van Blockchain?

Deel 2: 

• Welke andere thema’s & processen binnen je organisatie vragen om innovatie?

• Hoe kunnen we de ambassadeurs, jullie collega’s en jullie cliënten betrekken bij het 

innovatieplatform? 

Programma Workshop Blockchain
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https://www.youtube.com/watch?v=JrntFi4ZrJ8

Blockchain in de zorg
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https://www.youtube.com/watch?v=JrntFi4ZrJ8


• Financiële afhandeling & administratie optimaliseren 

 Door middel van smart contracts

• Registratie en validatie van de juiste bevoegdheden van 

personeel/hulpverleners

 Identiteitsmanagement (vergelijkbaar met het BIG-register)

• Veilige uitwisseling informatie

 Informatie op 1 plek (relatie met PGO/MedMij standaarden)

Toepassingsmogelijkheden in de zorg

62



https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zLOFaK_ZQ0I

Proef in de kraamzorg
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zLOFaK_ZQ0I


• Middelen die bij een indicatie horen worden virtueel beschikbaar gesteld 

voor de cliënt.

• Onafhankelijke klantondersteuner helpt de cliënt om te kiezen.

• Bevordert eigen regie bij de cliënt.

Echter:

• Hoge druk op backoffice: registreren en monitoren budgetten van 

cliënten is complex.

• Proces is complex, intensief en foutgevoelig.

Casus Archipel
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Aan welk complex proces binnen jouw organisatie moet je denken?

Probeer de hoofdstappen van dit proces uit te schrijven in duo’s!

Duo’s processen brainstorm
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Blockchain een mogelijke 
oplossing?

Eerste feeling…
Want het is geen ‘Silver bullit’
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• Welke partijen spelen een rol in dit proces?

• Welke samenwerkingspartners heb je nodig om een blockchain oplossing 

te verkennen/realiseren?

• Hoe kun je deze partijen betrekken en motiveren om mee te werken? 

• Hebben we bestaande contacten die we kunnen gebruiken? 

Potentiële ‘blockchain verbeterprocessen’

67



Brainstorm relevante thema’s & processen 
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Hoe betrekken we:

• De ambassadeurs

• Jullie collega’s

• Jullie cliënten

• Anderen?

Betrokkenheid bij het innovatieplatform
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Plenaire afsluiting…

Verbinden van onze bevindingen van 
vandaag!



Hartelijk dank 
voor jullie input!

Laten we blijven

Verbinden Focussen

Investeren Leren



Zodat we in de 
toekomst….

Goede zorg kunnen blijven leveren 
aan cliënten in Zuidoost-Brabant



Hopelijk tot 
ziens!

• Bij het Innovatie Café?
Wanneer: 30 oktober 16:00 – 18:00

Waar: Techniekhuys Veldhoven

• Bij de volgende ambassadeurs 
bijeenkomst?

Wanneer: 11 april 2019

Waar: n.n.t.b.

• In projectgroepen of ….



Bedankt, vragen?
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Contactgegevens:

m.graat@vitalisgroep.nl

tiny.janssen@archipelzorggroep.nl

g.jongen@lunetzorg.nl

e.v.gompel@rszk.nl

j.vermeulen@centrale24.nl

06-41564010

De Lismortel 31

5612 AR Eindhoven
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