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de Zorgboog innovatieprogramma
innoveren, creëren en
communiceren

De Zorgboog zoekt altijd naar innovaties. Wij experimenteren met nieuwe zorgvormen zoals beeldzorg, het
gebruik van domotica en andere (digitale) hulpmiddelen. Daarbij richten we ons op technologie en innovatie
waarmee we de cliënt zoveel mogelijk faciliteren en ‘ontzorgen’. Innovatie die onze medewerkers kan
ondersteunen in hun werk en kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
Met dit overzicht willen we een beeld geven van de verschillende innovatieactiviteiten binnen onze organisatie.
Heeft u ideeën over hoe de zorg beter kan? Wilt u die met ons delen? Wij komen graag met u in contact. Mail naar
ideeenfabriek@zorgboog.nl

Sociale
innovatie

Technologische
innovatie

Ontwikkeling van familiezorgleefplan
Onderzoek naar fingerfood

Nettie App,
regelapp voor zorg en welzijn
Vitaal licht, onderzoek naar de
invloed van licht op het welbevinden
Locatie zonder gesloten deuren

Ontwikkeling van de serviceflat 2.0
Een fijne dag, voor ouderen en
mantelzorgers
Doorgaande lijn van 0 tot 18 jaar JGZ
Integrale geboortezorg JIJWIJ
Werken met persona’s in de ICT
Zorg Innovatie Netwerk met Fontys
Plusactiviteiten dagbesteding
Ons Plekske, Liessel

Profportaal Zorg

Digitale ledenraadplegingen
Eurocom app,
directe bereikbaarheid wijkteam

Voorbeeldappartement met
hulpmiddelen

Digitaal wijkverpleegkundig
spreekuur via Zorg in Beeld

Het borgen van de bovensectorale
samenwerking

Digitale sleuteltoegang
woningen cliënten

Een regionale zorgcentrale

OZO verbindzorg - veilig digitaal
klantinfo uitwisselen

Samenwerkingsverband Peel
Duurzaam Gezond

Zorgcirkels Bakel

Fijn!, digitale nieuwsbrief

MVO

Onderzoek naar de toekomst van
zorgwonen in Peelland

Samenwerking met vrijwilligers
in de bedrijfshulpverlening

Digitaal dossier JGZ

App Dubbelmedicatie
Zorg in beeld voor mantelzorgers
dementerenden

Zorgcampus de Peel, strategisch
opleiden regionaal bekeken

Combi Sociale en
Technologische
innovatie

Toezicht op afstand
in kleine locaties
Dwaaldetectie thuis,
als nieuw product
Tovertafels
Cliëntenportaal ECD
Activator
De kennismaker

SAMENWERKING
Ook als het gaat om
innovatie, zoeken we actief de
samenwerking met partners in
Zuidoost-Brabant. Alleen samen
kunnen we voldoende ervaring
opdoen in pilotprojecten, echte
doorbraken bereiken en bewezen
innovaties breed inzetten. We
werken onder meer samen met:

ZIVVER – veilig mailen

• Zorgcirkels Peelland
(Savant, ORO, SWZ, GGZ Oost Brabant,
St. Annaklooster)
• Partners van Peel Duurzaam Gezond
• Regionale Huisartsenvereniging 		
Helmond eo
• Elkerliek ziekenhuis
• ZuidZorg
• GGD Zuidoost-Brabant
• In voor zorg!
• Verloskundigen
• Dagbesteding Ons Plekske, Liessel
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Lorentzgenootschap
Fontys
Roc ter AA
LEV groep
Zorgbelang Brabant
Stichting maatschappelijke opvang
Brandweer
Gemeenten werkgebied
Woningbouwcorporaties
Bedrijven en leveranciers
Slimmer leven 2020

