3e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De 3e landelijke studiedag Zorgtechnologie & Domotica in de Langdurende Zorg vindt plaats op
dinsdag 5 september 2017 in Aristo Amsterdam.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 355,00 p.p.
Kortingen*
Vroegboekkorting: bij inschrijving vóór 15 juni 2017, ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting en
bedragen de kosten voor het bijwonen van de bijeenkomst € 330,00 p.p.
Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 35,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde
factuuradres betaalt uw collega vóór 15 juni € 295,00, daarna is dat € 320,00.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- Onbegrepen gedrag bij Dementie 20 juni
- Beweging en Valpreventie voor Ouderen, 29 juni
- Geriatrische Revalidatiezorg, 13 september
- Ouderen en Psychiatrie, 20 september
Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl

ZORGTECHNOLOGIE & DOMOTICA
IN DE LANGDURENDE ZORG
5 september 2017
Aristo Amsterdam

* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Met o.a. aandacht voor:
■ Internet of Things
■ Vrijheid en veiligheid
■ Implementatie
Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Jelle van Haaren | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Achtergrond
Zorgtechnologie, waaronder domotica, wordt steeds vaker gebruikt in de langdurende zorg. Het
biedt mogelijkheden voor zowel zorginstellingen als mensen die zich thuis nog redden. Juiste inzet
en toepassing van zorgtechnologie is echter een complex proces met veel facetten.
Tijdens deze studiedag nemen sprekers u mee in het proces van visie op, tot implementatie van
zorgtechnologie. Zo krijgt u te horen welke relevante ontwikkelingen van invloed zijn op de zorgen dienstverlening, welke rollen zorgtechnologie en domotica spelen op de zorgkwaliteit en welke
implementatievoorbeelden er al zijn.
Doelgroep
Geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, psychiaters, verpleegkundigen,
casemanagers dementie, verzorgenden en andere geïnteresseerden.

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
Opening door de dagvoorzitter
		
- Kaders van de dag
		
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
		
Maarten van der Boon, actief in business development en innovatie met bijzondere
interesse in ICT en domotica
10.20 uur
Transformatie van ‘Internet of Things’ naar ‘Internet of Me’
		
- Wat is de impact van Internet of Things op de langdurende zorg?
		
- Wat is hiervan de invloed op de zorg- en dienstverlening?
		
Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies TU Eindhoven en
lector Architecture in Health Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

B
Ambient Intelligent Technologie
		AIT is een domoticasysteem voor de intramurale dementie- en
gehandicaptenzorg en in gebruik bij een klein aantal zorgorganisaties.
Dit zijn kamerdekkende sensornetwerken met slimme software
die informatie uit de sensoren interpreteert en analyseert. Deze
technologie wordt gebruikt voor monitoring of toezichthouden zonder
dat de cliënt daar wat van merkt of daar iets voor moet doen. Hoe is het
systeem ontstaan, hoe werkt het en wat zijn de resultaten ervan?
		
Henk Herman Nap, senior adviseur eHealth en Innovatie & Onderzoek
Vilans
14.15 uur

Korte pauze en wisselen van ronde

14.30 uur

Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C
		

Vrijheid en veiligheid
- Hoe wordt zorgtechnologie beoordeeld op het thema vrijheid en
veiligheid?
		
- Hoe geef je invulling aan dit thema?
		
Peter Eggens, senior adviseur Avics
		Peter Hoekstra, veroorzaker De Hictoloog, actief op thema vrijheid en
veiligheid bij W & T
D
Zorg op afstand
		Sensire werkt samen met het Slingeland Ziekenhuis om mensen met
een chronische ziekte zorg op afstand te bieden, door middel van het
Medisch Service Center. Wat is de rol van dit Medisch Service Center
en hoe is dit concept geïmplementeerd?
		
André Hermsen, innovatiemanager Medisch Service Center

10.50 uur

Tijd voor vragen en discussie

11.00 uur

Ochtendpauze

11.30 uur
		
		
		

Kwaliteit van zorgtechnologie voor zorgkwaliteit
- Hoe kijkt de IGZ naar domotica in relatie tot zorgkwaliteit?
- Hoe kunnen zorgorganisaties hierop inspelen?
Anja Jonkers, project hoofdinspecteur, Verpleging & Verzorging, nieuwe toetreders IGZ

15.30 uur
Balans vinden in innovatief werken
		Hoe krijg je bestuurders, managers en zorgverleners op één lijn in het
gebruik van zorgtechnologie?
		Deze lezing staat in het teken van het vinden van een goede onderlinge
afstemming in het gebruik van zorgtechnologie.
		
Sonja Heijkamp, projectleider Consultatieteam Client, Internet en
Sociale Media van het Expertisecentrum Amerpoort
		
Jethro Hardeman, projectleider Innovatielab Amerpoort

12.00 uur

Tijd voor vragen en discussie

16.00 uur

12.15 uur

Lunchpauze

13.15 uur

Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A
Het implementeren van domotica
		De invoering van domotica leidt tot een andere inrichting van zorgprocessen en een
nieuwe werkwijze voor zorgverleners. Hierdoor moeten randvoorwaarden worden
gesteld en is een nauwkeurige aanpak noodzakelijk. Cicero Zorggroep heeft domotica
geïmplementeerd bij twee zorgcentra en is gestart met de implementatie op een
derde locatie. Hoe is dat aangepakt en wat maakt het succesvol?
		
Ingrid Lahaye, verpleegkundige en projectmedewerker Cicero Zorggroep

Afsluiting en borrel

