
Presentatie slimme sensoren
Icare V&V Drenthe

Esther Zagers 

projectleider



Slimme sensor

Geluid

Beweging

Spreek-
luister

Beeld



Ambities en plannen

Aanpak en resultaten

Uitdagingen

Slimme sensoren



Icare V&V

 6000 
zorgverleners

 6 rayons 
extramuraal

 9 verpleeghuizen

 2 locaties in de 
Veluwe

Drentse verpleeghuizen

500 cliënten 

800 zorgverleners

500 vrijwilligers

9 locaties beschermd 
en verzorgd wonen

1 locatie GRZ en ELV

Kerngegevens
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Zorgtechnologie is ondersteunend
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Best practice: slimme sensor
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Projectaanpak

Zolder

Eerste verdieping

Begane grond

Fundament- Businesscase
- Privacy maatregelen
- Kernteam
- Technisch en 

functioneel beheer

- Trainingen
- Communicatie 

familie
- Clientprofielen
- Zorgleefplannen
- 0-meting

- Pilot
- Wekelijks bijsturen
- Enthousiasmeren 

stakeholders

- Meten en verbeteren
- Stap voor stap door 

ontwikkelen
- Lerend vermogen 

vergroten



Pilot: doelen en effecten

Beoogde effecten
Reductie van:

Gebruik 
(slaap) 

medicatie

Loze 
meldingen

Loop 
bewegingen Werkdruk

Betere 
prioritering 

oproepen

Doelen

Vergroten rust, 
privacy en veiligheid 

van bewoners

Vergroten efficiëntie 
van werkprocessen



Ervaringen



Onderzoeksresultaten
• Bewoners minder gestoord in nachtrust

• Bewoners dwalen minder in de nacht
• Dag- en nachtritme is verbeterd
• Gebruik (slaap)medicatie afgenomen
• Familie is tevreden en ervaart groter 
gevoel van veiligheid

Bewoners

• Meer efficiency door ogen en oren op 
afstand

• Reductie ervaren werkdruk in de nacht
• Betere prioritering van zorgoproepen
• Meer (in)zicht in loze meldingen
• Werkplezier is verhoogd

Medewerkers
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Uitdagingen

Optimalisatie 
in de praktijk

Uitrol andere 
locaties

Bewustwording

Optimalisatie in de 
praktijk: techniek 
en gebruik

Leren en ontwikkelen

Uitrol in andere 
locaties: stap voor 
stap

Situaties voorspellen 

Verdieping met 
behulp van data-
analyse 
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