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Kennismaking met Savelberg 
• Savelberg is onderdeel van Zorgpartners Midden- 

Holland, een grote zorgaanbieder (15 locaties) in 
regio Gouda 

• Savelberg is een verpleeghuis met 148 bewoners 
• 112 appartementen voor dementerende bewoners 

• 36 ouderen met een veelal fysiek zware zorgvraag 

 
 

 

 



      Waarom? 

      Wat? 

      Hoe? 
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• Afbouw verzorgingshuisplaatsen was aanleiding voor een 
verbouwing 

• Verbouwing, waarbij zorgoproep aangepast moet worden 
aan nieuwe situatie 

• Huidige zorgoproepsysteem is binnen enkele jaren aan 
vervanging toe 

• Belangrijkste achtergrond op besluit investeren in 
zorgdomotica is; VISIE 

Aanleiding technologische oplossing 



Visie 
• Focus op Wonen, Welzijn en Zorg  
• Een bruisend centrum in Gouda Noord 
• Ontmoetingsplek met gastvrije sfeer vanuit Rooms- 

Katholieke identiteit  
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Visie en oplossing in beeld 

https://www.youtube.com/watch?v=p0vM7Xr5dxE 
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https://www.youtube.com/watch?v=p0vM7Xr5dxE


Fixatievrij en met inzet 
zorgdomotica 
• Als fixatievrije zorginstelling zoeken we naar alternatieven 

om veiligheid in een grote mate van vrijheid te bewerk-
stelligen 

• Om autonomie en bewegingsvrijheid te realiseren wordt 
Savelberg uitgerust met leefcirkels 

• Met slimme sensors kunnen bewoners nog meer hun eigen 
leven leiden 
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Samenwerking 
Savelberg 

ICT Zorgpartners Leertouwer 



Wat Leertouwer realiseert 
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TREND 

NAAR 

MOBILITEIT 

EN 

SMARTPHO

NES-

TABLETS 

Van traditionele 

fabrikantgebonden 

technologie naar 

merkonafhankelijke 

innovatieve diensten 

Tablets, 

smartphones, apps, 

camera’s en 

sensoren 

Behoud van 

investering door 

koppelen bestaande 

systemen 

Werkproces verbetering 



Doelstellingen 

• Vrije omgeving voor bewoners 
• Veilige omgeving voor bewoners 
• Efficiënter zorgproces 
• Aandacht voor bewoners 
• Kwaliteit van leven 
• Optimaal werkproces 
• Toekomstbestendige technologie 
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Flexibiliteit & merkonafhankelijkheid 
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• WiFi voor live voice en video 

• Smartphones als basis voor communicatie en 
alarmering 

• Alle systemen volledig open en marktgeneriek 

• Beheer in één softwareplatform 



Conview Care bij Savelberg 
• Persoon heeft een polsbandje om 

• Leefcirkels: 

– Eigen verdieping  

– Hele gebouw 

– Hele gebouw + tuin 

• Melding naar zorgpersoneel indien nodig  
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Weten waar cliënten zich bevinden 
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Slimme sensoren 
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Virtuele ronde en privacy mode 
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Het proces 
• Oriëntatiefase 

• Voorbereidingsfase 

• Implementatiefase 

 



Oriëntatiefase 

• Start intensievere samen werking ICT en Zorg Savelberg 

• Informatie verzamelen 

• Bezoeken beurzen 

• Start contact Leertouwer 

• Werkbezoek Leertouwer en referentiebezoek  

 

 

 

 



Voorbereidingsfase 

• Inzet projectleider (12 uur p.w.) vanuit ICT 

• Samenstelling en opstart projectgroep 

 



Voorbereidingsfase 2 

• Wet- en regelgeving 

• Beslisboom inzet leefcirkels en slimme sensor 

• Risico’s  

• Scholing medewerkers 

 



Implementatiefase 

• De start 

• Ondersteuning ICT en Leertouwer 

• Kinderziektes 

• 1e periode direct contact met Leertouwer 

• Monitoring op afstand 

• Nu SLA 

 



Vooruitblik op toekomst 2020 
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Vragen 
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Bedankt voor uw aandacht 
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