Workshop ‘Digitale (zorg)technologie’
In de afgelopen jaren heeft ehealth/digitale zorg/technologie langzaam maar zeker zijn intrede
gedaan.
In het dagelijks leven van thuiswonende ouderen, in het verpleeghuis, de thuiszorg, binnen de GGZ
en in de wereld van mensen met een verstandelijke beperking.
Ondanks aanvankelijke weerstand, onbekendheid, technische mankementen en financiële
onzekerheid lijkt het erop dat de politiek en de gezondheidszorg steviger gaan inzetten op de inzet
van digitale technologie.
Technologie die kan bijdragen aan zelfstandigheid, zelfregie en langer thuis blijven wonen. Aan een
gevoel van veiligheid, controle en in verbinding staan.
Weet u als cliëntenraad, WMO-raad, raadscommissie, thuiszorgmedewerkers, verpleegkundigen,
woningcorporatie wat er inmiddels ontwikkeld is op dit gebied? Welke organisaties u voorgingen in
het gebruik en hoe de ervaringen ermee zijn? Wat de toekomst gaat brengen op het gebied van
(zorg)robots, sensoren, beeldbellen en thuismetingen?
Laat u in één ochtend of middag bijpraten over de stand van zaken in de workshop ‘Digitale (zorg)
technologie’. De opzet van de workshop gaat uit van uw informatiebehoefte en kennis. Hebt u vanuit
uw eigen perspectief specifieke vragen omtrent technologie, dan neem ik die mee in de workshop.
Deelname en prijs
Voor het volgen van de workshop betaalt u als maatschappelijke organisatie € 500,- , exclusief BTW
(21%). Hiervoor kunt u met maximaal vijftien mensen uit uw organisatie aan de workshop
deelnemen.
Deze prijs geldt alleen als de workshop op uw eigen locatie plaatsvindt en de catering ook intern
verzorgd wordt. De workshop duurt 3,5 uur incluis pauze.
Uw workshopleider is mw. drs. J. (José) van Berkum. Zij is vanuit haar adviesbureau voor
communicatie (www.vbcom.nl) gespecialiseerd in ouderen en technologie en volgt de
ontwikkelingen de laatste vier jaar op de voet. Ze publiceert en blogt veel over dit onderwerp, en
verspreidt maandelijks haar nieuwsbrief ANCIANO.
Contact
Voor meer informatie of vragen over een op maat gemaakte workshop kunt u contact opnemen met
mw. José van Berkum via info@vbcom.nl , tel. 024 3558850 of mobiel: 06 13883560.

