HET VERPLEEGHUIS
VAN DE TOEKOMST
De zorg staat voor een grote uitdaging: het aantal ouderen dat hulp
behoeft stijgt en opgeleide zorgprofessionals zijn schaars. In de regio
Utrecht is dat zeker ook het geval!
Vecht en IJssel en ZorgSpectrum, twee zorgorganisaties in de regio
Utrecht, hebben daarom een visie ontwikkeld om samen toekomstbestendige zorg te realiseren voor ouderen en kwetsbaren. Zij werken
samen aan het ‘Verpleeghuis van de toekomst’, een vorm van
verpleeghuiszorg waarin zorgtechnologie maximale ondersteuning
biedt aan cliënten (bewoners) én zorgprofessionals.

Persoonsgerichte zorg

Door de inzet van zorgtechnologie worden
zorgprofessionals ondersteund in het werk en is
er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg.
Persoonsgerichte zorg gaat om het écht leren
kennen van een bewoner en zorg bieden die is
afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen
en voorkeuren. De zorgprofessional weet wie
iemand is en wat ervoor nodig is om iedere
bewoner een gelukkig en veilig gevoel te geven.

Zorgtechnologie

Bij beide organisaties wordt er gewerkt met innovaties gericht op licht,
geluid en visus voor het bevorderen van sfeer, beleving en beweging bij
bewoners. Ook wordt er gebruik gemaakt van slimme sensoren.
Lieven de Key zet bijvoorbeeld bedsensoren in om de slaap te monitoren.
Met inzicht in het (nacht)ritme van een bewoner kan de juiste balans
worden bepaald voor voeding en beweging overdag. En met een lichtsensor wordt gemeten of iemand voldoende daglicht krijgt. Een voorbeeld
bij De Kuifmees is dat bewoners een armband met een sensor dragen,
waardoor de bewoner zelfstandig kan bewegen door het zorghuis.

Andere voorbeelden:

• Nooit meer zoeken waar apparatuur is met
een app die op basis van ‘taggen’ registreert
waar bijvoorbeeld een douchestoel of bloed
drukmeter is.
• Door slimme domotica en cameratoezicht
worden in de nacht virtuele rondes gelopen
door de zorgprofessionals en kan indien nodig
een arts op afstand meekijken.

Voordelen voor
bewoners:

• Meer eigen regie en vrijheid
• Meer tijd en aandacht voor
persoonlijke behoeften en wensen
• Bijdrage aan kwaliteit van leven

Samenwerken
aan zorg

Zowel ZorgSpectrum als Vecht en
IJssel gaan in een van hun locaties
zoveel mogelijk zorgtechnologie
inzetten en ook een ‘ontwerpstudio’
inrichten. Hier evalueren de zorgprofessionals de technische
toepassingen en werken ze aan
nieuwe innovatieve oplossingen.
De organisaties trekken samen op en
wisselen ervaringen uit, met als doel
dat er meer én sneller kennis is over
wat goed werkt in de praktijk.
Vecht en IJssel en ZorgSpectrum
onderhouden ook nauw contact met
andere collega-organisaties in de
regio. Bevindingen worden gedeeld
en zo krijgt de zorg van de toekomst
duurzaam vorm.

Lieven de Key

Vecht en IJssel werkt vanuit
locatie Lieven de Key aan het
‘Verpleeghuis van de
Toekomst’. Deze locatie biedt
in de Utrechtse wijk Zuilen 52
plaatsen voor ‘Gekoesterd
Wonen’; een kleinschalige
woonvorm voor ouderen met
dementie.

De Kuifmees

ZorgSpectrum opent voor het
‘Verpleeghuis van de Toekomst’
een innovatieafdeling op
locatie De Kuifmees. Deze
nieuwe locatie in Nieuwegein
biedt vanaf oktober dit jaar
een nieuw thuis aan 76 mensen
met dementie.

Voordelen voor
zorgprofessionals:

• Slimme ondersteuning in het werk;
bepaalde taken worden zelfs
overgenomen
• Minder fysieke belasting
• Meer aandacht voor én verbinding
met bewoners
• Meer werkplezier
• Meewerken aan de zorg van
toekomst

Netwerk
is onmisbaar

Het netwerk (bijv. mantelzorger
of familie) van een bewoner speelt
een belangrijke rol. Te allen tijde
moet er plek en ruimte zijn voor
contact met de bewoner, maar ook
voor overleg met de zorgprofessionals. Op afstand via o.a. beeldbellen, maar uiteraard ook live.

Je bent van harte welkom bij
Vecht en IJssel of ZorgSpectrum!

Vacatures
Gaat jouw zorghart hier sneller
van kloppen?
Kom werken bij Vecht en IJssel
in onze locatie Lieven de Key!

Kom werken als zorgprofessional
bij ZorgSpectrum en maak
de zorg van de toekomst nu!
We hebben banen voor
o.a. verpleegkundigen en
verzorgenden IG.

Bel of app met onze recruiter
Esther Gillieron: 06 86 88 52 21

Bel of app met onze recruiters
Carmen Jansen: 06 227 84 720
Rachida Irachgar: 06 829 69 624
Of mail naar:
werving@zorgspectrum.nl
Voor meer info:
www.werkenbijzorgspectrum.nl

Of mail naar:
Esther.gillieron@vechtenijssel.nl
Voor meer info:
www.vechtenijssel.nl/vacatures

