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Gezond 010 - ReHa

Heel de Stad

Programma Ouder en Wijzer

LSH010 - Netwerkontbijt

Smart Cities – Platform Rotterdam Digitaal

Subsidies: 

Doorbraaksubsidie 2018 en DigiDeal010 in 2020

Hoe zetten we in op eHealth?
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‘De afgelopen maanden zijn – gevoed door de COVID-19 pandemie-

allerlei technologische toepassingen nieuw of versneld ingezet. Die 

ontwikkeling willen we vasthouden en versterken. Want de druk op de 

zorg en ondersteuning wordt – ook los van de pandemie – alleen maar 

groter.

De gemeente stelt budget beschikbaar in de vorm van een eenmalige subsidie.

Aanbieders zorgen voor de intensivering van het gebruik van huidige en nieuwe 

eHealth toepassingen die echt werken en passend zijn, met als doel om zorg en 

ondersteuning te voorkomen (preventie), te verplaatsen (van intramuraal naar 

extramuraal) of te vervangen (efficiëntere alternatieven). 

DigiDeal010
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1. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten van 

aanbieders die: 

a. gericht zijn op de doelgroepen jeugd met een achterstand, op 

mensen met een chronisch ziekte of een risico daarop, op mensen 

met een beperking of op ouderen;    

b. gericht zijn op eHealth toepassingen die bijdragen aan een 

verbetering van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg en 

ondersteuning van deze doelgroep

c. gericht zijn op de grootschalige inzet van eHealth 

toepassingen als middel om zorg of ondersteuning te voorkomen, te 

verplaatsen of te vervangen. 

Hoe zetten we in op eHealth?
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a. samenwerkingsverbanden 

b. organisatievisie 

c. eHealth toepassingen;

d. projectcoördinatie 

e. werkprocessen 

f. het informeren, trainen en 

g. coachen 

h. structurele borging

i. monitoring en evaluatie 

j. communicatie en kennisdeling

Hoe zetten we in op eHealth?



Een mooi
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Joke van Kervel (WMO Radar)
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Hoe zetten we in op eHealth?

Comfortwoning
www.comfortwoning.com

http://www.comfortwoning.com/
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Woning in de wijk

Een gezellig ingerichte en huislijke senioren                                                   

woning 55+, gesitueerd in een appartementen

complex te Rotterdam-Overschie.

Ruim 100 e-Health producten.

Helpen bij durven: 

laagdrempelige beleving in een echte woning 

waardoor senioren ervaren dat zij ook in hun 

eigen woning met 1 of meerdere e-Health 

producten zo lang mogelijk en op een leuke 

manier zelfstandig kunnen blijven wonen.

Welzijn! Bekendheid doelgroep ouderen
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• Vrijwillige ambassadeurs/participatie

• Producten/Producenten

• Feestelijke opening/samenwerking netwerk lokaal/stedelijk 

• Succesverhaal/PR/bewoners

• Registratie bezoekers, interesse uitleen

• 1e Comfortwoning -> toekomst, vervolg

Start & uitvoering
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Bezoekers/samenwerking
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• E-welzijn

• E-hygiëne

• E-veiligheid 

• E-gemak

90% producten buiten de gemeentelijke wmo/

zorgverzekeraar

Zelf aanschaf

Mogelijkheid eerst uitproberen product in de

eigen thuissituatie

1000 bezoekers – na 10 maanden

-> 630 ouderen en mantelzorgers

-> 370 werkveld, overheid, vrijwilligers etc. 

Rotterdam, Noord-Holland-> Zeeland, Utrecht, Overijssel->Limburg

Productenoverzicht !
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• Ouderen/mantelzorgers

• Woningcorporaties/kerken/vrijwilligers

• Zorgaanbieders/wijkverpleegkundigen/verzorgenden

• Zorgverzekeraars/ Gemeenten; Den Haag, Dordrecht, 

Rotterdam, Hoeksche Waard, Noord-Brabant

• Scholen/ziekenhuizen/doven en slechtziende verenigingen

• ABN Amro en Rabo bank

• Wijkteams/Vraagwijzer/Bibliotheek/

• Geheugenpaleis

• Verpleeghuis/Wijkagenten/Welzijn

Bezoekers
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1) Digitale deurspion 

2) Elektrisch droogrek

3) Google home speaker (aansturing & melding)

4) Smart babbeltrucsmelder/rookmelder/polssensor 

verbonden met ZorgCentrale Schiedam

5) Beugel rondom wastafel

-> ledverlichting afstandsbediening, COPD

-> bidet douche & föhn installatie, ziekte

-> met stem (speaker) verlichting en stofzuiger bedienen, blindheid

Maar ook simpel & goedkoop: speelkaartenhouder, 

sociaal netwerk/doel/voorkomen eenzaamheid

Bezoekers interesse top 5
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 Succes 1e Comfortwoning vanaf 2019

Vervolg uitlenen 2021, memory lane, robothond

 Meerdere Comfortwoningen Rotterdam:

Prins Alexander, Crooswijk, IJsselmonde,

Hoogvliet, Delfshaven

 Noord Brabant: Oss, Den Bosch, Veghel

Zuid-Holland: Hoeksche Waard

Heden & Toekomst
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