
Alle harten 
    moeten kloppen 
voor hetzelfde
Om de komende jaren goede ouderenzorg te blijven garanderen 

hebben de zorgorganisaties van Noord- en Midden-Limburg de 

handen ineengeslagen. Hun gezamenlijke doel als ZorgConnect 

Noord- en Midden-Limburg is de ouderenzorg zichtbaar te 

verbeteren en goed voor te bereiden op de toekomst.

Samen bouwen aan de beste ouderenzorg. ZorgConnect gaat dit realiseren 
met een aantal actielijnen: Specialist Ouderengeneeskunde, Gezond plannen 
en roosteren, Innovatie, Leerklimaat en Praktijkbegeleiding en Behoud. Alle 
actielijnen hebben een eigen projectleider met elk een andere focus en projecten, 
maar altijd vanuit het gemeenschappelijke doel.

HET VERSCHIL MAKEN
Door te werken met een gemeenschappelijk doel willen de zorgorganisaties samen 
het verschil maken. Het gaat er hierbij niet om dat alle neuzen dezelfde kant op 
wijzen, maar alle harten wel voor hetzelfde kloppen. De volgende zorgorganisaties 
zijn aangesloten bij ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg: De Zorggroep, 
Proteion, Land van Horne, Sint Jozef, Zorgcentrum Vincent Depaul, La Providence 
en Zorgcentrum Beek en Bos. Ook brancheorganisatie Zorg aan Zet en Gilde 
Zorgcollege en Fontys Hogeschool zijn aangesloten.

INNOVATIE
De actielijn Innovatie bestaat op dit moment uit drie projecten. Tom Brandsma, 
projectleider van deze actielijn, geeft een toelichting:

Deskundigheid op afstand 
“Er is onderzoek gedaan naar de behoeften op het gebied van beeldcontact 
bij cliënten en hun mantelzorgers, zorgprofessionals en behandelaren. Uit 
dit onderzoek kwam onder andere de aanbeveling om de slimme bril toe te 
passen bij observatie, supervisie en kennisoverdracht tussen professionals. 
Dit is een bril waarmee een collega zorgprofessional op afstand kan mee
kijken. Het grote voordeel is dat de brildrager (vaak een zorgprofessional) 
beide handen vrij heeft om bijvoorbeeld een handeling uit te voeren. Door 
middel van verschillende experimenten zoeken we nu uit waar en op welke 
manieren de bril het beste ingezet kan worden. Studenten van Fontys gaan 
aan de slag om de gebruikerservaringen te verzamelen.”

Digitaal vaardig in de zorg 
“Nog niet iedereen in de zorg kan even goed overweg met digitale 
hulpmiddelen. Soms gaat het zelfs zover dat mensen de sector verlaten door 
de angst voor digitale hulpmiddelen. Dat willen we natuurlijk voorkomen. 
Daarom is dit thema van fundamenteel belang. Het project ‘Digitaal vaardig 
in de zorg’ probeert de handelingsverlegenheid van zorgprofessionals met 
betrekking tot digitale technologie te verminderen en medewerkers digitaal 
vaardiger te maken. In onze regio zijn op dit moment diverse digicoaches 
opgeleid. Dit zijn medewerkers die binnen hun eigen organisatie de taak 
hebben om collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun digitale 
vaardigheden.”

Fieldlabs
“Dit project is gericht op het bevorderen van de samenwerking in de regio 
met betrekking tot innovatie. Samen kom je verder dan alleen. Er wordt 
gewerkt aan een structuur (online en fysiek) waarin organisaties samen 
kunnen werken met betrekking tot ideegeneratie, experimenteren, pilots en 
implementatie van (technologische) innovaties. Hierbij kan worden gedacht 
aan (virtuele) fieldlabs, een gezamenlijke reviewmethodiek voor innovaties, 
een (gestructureerde) uitleenservice en het toerusten van medewerkers met 
de juiste tools en vaardigheden om te kunnen innoveren.”

Meer info
Ga naar www.zorgconnectlimburg.nl voor actuele informatie  
over de diverse actielijnen en de daarbij behorende projecten,  
of volg de vooruitgang via Facebook en LinkedIn. 

Tom Brandsma
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