
Technologische innovatieve producten toepassen bij ouderen door professionals

In één jaar is 80 x een product geadviseerd en gedemonstreerd, wat leidde tot 52 proefperiodes en resulteerde in 32 x implementatie : aanschaf / inzet in dagelijks leven 

Conclusies 

Uitproberen van de technologie brengt de noodzaak van het gebruik van het product 
naar boven en verlaagt de drempel tot gebruik en aanschaf voor ouderen.


Belangrijke voorspellers voor succesvolle implementatie : bereidheid tot investeren 
(tijd, moeite, geld), ervaren van noodzaak van het product en steun uit de omgeving.  


Bekendheid met technologische hulpmiddelen bij zorgprofessionals is laag. 
Professionals adviseren geen technologisch product als ze er niet bekend mee zijn. 

Kennis en ervaringen delen tussen zorgprofessionals in de wijk werkt bevorderend.


Tijdgebrek weerhoudt professionals van goede begeleiding waar technologische 
producten om vragen. 


Wat is het 
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Methode Tiptop

Signaleren  
Aandacht voor probleem en 

ondersteuningsbehoefte 
Huisarts of verpleegkundige

Analyseren  
Welk product kan  

zelfredzaamheid vergroten? 
Verpleegkundig / casemanager 
Nodig cognitief functioneren op 
handelingsniveau te beoordelen? 

Edomah ergotherapeut

Uitproberen  
Product 2 maanden  
oefenen en inslijten 

Oudere en omgeving evt prof’s

Adviseren  
Welke oplossing past bij  
deze persoon en situatie? 

Verpleegkundige / casemanager 
Edohmah ergotherapeut 

Implementeren  
Product aanschaf / inzet  

in dagelijks leven 
Oudere en omgeving evt prof's

Technologie  
bij ouderen

Evalueren  
Past product nog bij de situatie? 

Verpleegkundige of casemanager

i

Werkproces

Aanbevelingen 

Blijf uitproberen: de proefperiode heeft meerwaarde omdat in die periode ouderen en 
omgeving de noodzaak inzien van het gebruik van het product.


Investeer tijd in ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij professionals, zodat ze 
producten leren kennen en een duidelijke uitleg kunnen geven. 


Voor goede implementatie wordt het herhalen van de uitleg en het intensief betrekken 
van de omgeving bij de uitleg en proefperiode aanbevolen.  


Verspreid opgedane kennis van Tiptop onder meer professionals zodat ook zij 
technologie als mogelijke oplossing gaan zien.

Het innovatieteam is samengesteld uit professionals van Gezondheidscentrum Reeshof, huisartsenpraktijken Dalem en Tuindorp, Ergotherapie Tilburg - Waalwijk, Thebe en de 
Wever. De Brabantse Proeftuin Dementie begeleidde 5 studenten toegepaste psychologie in onderzoek naar de effectiviteit van deze werkwijze. 

Het project is geïnitieerd door het Gezondheidscentrum Reeshof en uitgevoerd met een subsidie van VEZN: Versterking Eerstelijns Zuid Nederland. 

In de Tilburgse wijk de Reeshof hebben zorgprofessionals een jaar lang verschillende technologische producten bij en met ouderen en hun netwerk uitgeprobeerd. Ouderen 
konden technologische producten zoals solo-apparatuur, een seniorentablet, medicatie dispenser, kalenderklok, gps horloge en sociale robot twee maanden thuis gebruiken. 
Het doel was het vergroten van kennis en verminderen van weerstand bij zowel professionals als ouderen aangaande technologie. 
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