Een cliënt valt en er gaat meteen een signaal naar
de thuiszorg of de mantelzorger. Een bewoner gebruikt
de laatste medicijnen en de apotheek ontvangt
automatisch een verzoek voor een herhaalrecept.
De therapeut geeft aan patiënten advies via Skype
en een slimme pleister zorgt ervoor dat de gezondheidstoestand 24/7 wordt gemonitord. Overbodige
luxe of een noodzakelijke ontwikkeling?

MODULE 1

Introductie
Zorgtechnologie

Module 1 is een goede eerste kennis
making van wat zorgtechnologie kan
betekenen binnen zorg en welzijn.
Bewustwording staat hierbij centraal.

Zorgtechnologie is er voor de cliënt en voor
de zorgprofessional. Een cliënt kan hierdoor
langer zelfstandig wonen en het vergroot
de veiligheid. Als zorgprofessional houd je
hierdoor bijvoorbeeld meer tijd over om de
cliënt extra aandacht te geven. Om er te zijn
als het echt nodig en gewenst is.
Met zorgtechnologie wordt je werk anders.
Als zorgprofessional moet je ook coach
kunnen zijn om je cliënt en mantelzorgers te
leren omgaan met de nieuwste producten.
Om die rol op je te kunnen nemen wil je
natuurlijk meer weten over zorgtechnologie.
Daarvoor is de module ‘Introductie Zorgtechnologie’ ontwikkeld. De e-learningmodule
wordt gecombineerd met een bijeenkomst.
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Inhoud module
Je leert wat zorgtechnologie is, kent de
voor- en nadelen en de risico’s. Ook wet- en
regelgeving komen aan bod. We gaan in op
digitale communicatie, robots in zorg en
welzijn, domotica, telemedicine etc.
Zorgtechnologie is in toenemende mate
een onderdeel van het zorglandschap.
Wat is het ‘internet der dingen’?
Wat zijn de gevaren en wat is nog
ethisch verantwoord? De module
biedt antwoorden via leesstof,
video’s, opdrachten en
verwerkingsvragen.
Je rondt de e-learningmodule
individueel af en tijdens de
bijeenkomst kun je samen met
andere studenten en de docent
reflecteren op de lesstof.
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Contact
Voor vragen over deze module kun je terecht bij
Ellen Meijer, coördinator Academie TZA Achterhoek en
docent Verpleegkunde binnen het Graafschap College.
E-mailadres: info@tza-achterhoek.nu
Ellen heeft een brede werkervaring
als Verpleegkundige binnen diverse
werkvelden, hiernaast heeft ze
jarenlang kennis en ervaring opge
daan als docent binnen de opleiding
Verpleegkunde.

TECHNOLOGIE & ZORG ACADEMIE
Deze module is ontwikkeld door de
Technologie & ZorgAcademie (TZA),
in samenwerking met het ROC van
Twente, Saxion Hogescholen en de
overige partners van de TZA.
TZA begeleidt bij de bewustwording,
acceptatie en adoptie van zorg
technologie in de praktijk en is een
coöperatieve vereniging van (zorg)

Aanmelden

ondernemers, overheid en onderwijs.

NIVEAU:

MBO/HBO

In een vernieuwende omgeving

DUUR:

3 uur online e-learning.
3 - 4 uur bijeenkomst, max 15 pers.
(incompany ook mogelijk)

kunnen zorgvragers, studenten,

ACCREDITATIE:

9 punten

gericht op behoud van zelfstandig

KOSTEN:

Leden TZA: € 75,- per deelnemer*
Niet leden: € 150,- per deelnemer*

heid en zelfredzaamheid in de thuis

professionals en belangstellenden
kennis maken met ontwikkelingen

situatie.

* exclusief BTW
VIA MAIL:

info@tza-achterhoek.nu

TZA Achterhoek
Hutteweg 32
7071 BV Ulft
info@tza-achterhoek.nu
www.tza-achterhoek.nu
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