
E-health
innovatieprogramma

Samen betekenisvol innoveren

Iedere dag zoekt Aveleijn naar mogelijkheden 
om cliënten te ondersteunen bij een leven vol 
betekenis. Dat doen we altijd vanuit de vraag 
van de cliënt. Met innovatie bedoelen we dan 
ook samen werken aan vernieuwing die 
meerwaarde heeft voor onze cliënten.  

Om die vernieuwing te realiseren zijn we gestart 
met een innovatieprogramma. We richten ons de 
komende twee jaar specifiek op zorgtechnologie 
(E-health), waar volop kansen liggen om 
meerwaarde toe te voegen aan het leven van onze 
cliënten.

Wil je weten hoe we dit doen en hoe de toekomst 
er uit kan zien? Kijk dan verder.

Een dag uit het leven van
Sanne en Paul

21 maart 2019
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Sanne wordt rustig 
wakker met een 

slimme wekker met 
bewegingssensoren.

Paul wordt wakker met 
een wake-up lamp in 
zijn favoriete kleur.

Ze krijgt visuele 
ondersteuning bij het 
aankleden, ontbijten, 

tanden poetsen en haar 
dagelijkse agenda.

Tijdens de busreis naar haar werk, raakt Sanne 
in de war. Met behulp van haar Google Glass 

vraagt ze hulp aan haar begeleider. De 
begeleider stelt haar gerust. Fijn, Sanne kan 

weer zelfstandig verder reizen.

Met een slim eethulpmiddel eet Paul 
zelfstandig en in zijn eigen tempo zijn 

ontbijt. Hij geniet er zichtbaar van.

Dankzij sensoren in zijn rolstoel rijdt 
Paul zelf mee naar de dagbesteding.

Sanne wandelt graag; 
lekker bewegen en 

genieten van de vogels. 
Op haar smartwatch 

houdt ze haar stappen bij:  
10.000 per dag, dat is 

haar doel. Via GPS kan ze 
de wandelroute goed 

volgen. Haar begeleider 
kan meekijken. Dat geeft 
Sanne een veilig gevoel.

Paul draagt 
meetapparatuur op 

maat. De apparatuur 
meet onder meer zijn 

stressniveau. Zo weet de 
begeleider tijdig wanneer 
het hem te veel wordt en 
kan ze hierop inspelen. 
Dit geeft iedereen een 

veilig gevoel.

Ze praat graag met haar 
ouders, zus of vrienden 

over haar dag. Makkelijke 
apps met duidelijke 

pictogrammen maken dit 
voor haar mogelijk.

Op de 3D-projector van Paul 
staan filmpjes die hij leuk 

vindt en waar hij rustig van 
wordt. Het filmpje waar zijn 

moeder een verhaal 
voorleest is zijn favoriet.

‘s Avonds houdt Sanne haar eigen levensboek online bij.
Met een overzichtelijke app voegt ze teksten, foto’s,

filmpjes en geluidsfragmenten toe. Zo kan Sanne haar 
begeleiders nog beter laten zien wat voor haar belangrijk is.

Paul heeft ook een knuffel waarmee hij praat. De knuffel 
reageert op Paul. Dingen die hij moeilijk vindt, vertelt hij 
aan de knuffel. Dat vindt Paul soms makkelijker dan met 

mensen praten.

Sanne is een 36-jarige 
vrouw met een licht 

verstandelijke beperking. 
Sanne gaat overdag naar 

de dagbesteding. 
Zelfstandig de dag 

doorkomen is voor Sanne 
erg belangrijk.

Paul is een 24-jarige man 
met een  matig 
verstandelijke beperking. 
Hij zit in een rolstoel. 
Paul krijgt 24-uurs 
begeleiding, afgestemd 
op zijn persoonlijke 
hulpvraag.

Waarom wil Aveleijn innoveren?
Aveleijn draagt bij aan een leven vol betekenis.

De vragen en wensen van onze cliënten veranderen. Omdat zij zelf ouder worden en omdat 
de wereld om hen heen verandert. Om vragen en wensen te kunnen blijven beantwoorden, 
moeten we anders durven kijken en denken. Zo komen we samen tot nieuwe oplossingen.  

Innoveren is dus belangrijk.

Zorgtechnologie in vorm van E-health draagt bij aan de kwaliteit van 
bestaan op verschillende vlakken. Binnen het innovatieprogramma 

richten we ons op deze drie doelen:  

    REGIE &

REDZAAMHEID

  CONTACT &

COMMUNICATIE

      FIT &
 VITALITEIT

?
Hoe gaat
Aveleijn

innoveren?

Lef 
hebben!

1Durven
Anders durven kijken geeft ons 
nieuwe inzichten. De vraag van 
de cliënt blijft daarbij centraal 
staan.

2Doen
Samen met de cliënt proberen 
we nieuwe dingen uit. We 
evalueren de meerwaarde 
voor de cliënt. 

3Delen
We delen kennis en ervaring 
met elkaar. Zo kunnen we 
samen leren en innoveren.

“Fouten maken 
mag, ervan
leren moet”

“Denk groot, 
begin klein”

“Wees trots en 
vertel verder”

Cliënten zijn actief betrokken bij innovatie.

Projectteams van cliënten en 
medewerkers doen mee met 

pilots. Zij evalueren de 
meerwaarde van de innovaties. 

Zo staat de behoefte van de 
cliënt altijd centraal.

Wij doen mee!
Jij ook?

Wat gaat
Aveleijn
doen? Inspireren

& Ontdekken
Uitproberen

& Implementeren
Leren

& Verbreden
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gaat

Aveleijn?

Bij Aveleijn streven we naar een inclusieve maatschappij. 
Samen met onze cliënten zoeken we naar wat ons bindt en 
welke zorgtechnologie meerwaarde heeft. In 2020 ervaren 

onze cliënten meer eigen regie, beter contact en 
voelen ze zich fitter en vitaler.


