Onze activiteiten
Themabijeenkomst Indebuurt033: Technologische toepassingen in en
om het huis
Twee keer per jaar organiseert ROC Midden Nederland samen met Indebuurt033 een
themabijeenkomst voor ouderen, mantelzorgers en overige geïnteresseerden. De
ontwikkeling van de techniek gaat snel. Er is steeds meer mogelijk in en om het huis,
waardoor mensen steeds beter en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Denk aan
zorg op afstand met behulp van beeldbellen, het gebruik van een digitale medicijndoos, op
afstand sloten of gordijnen bedienen en het gebruik van zorgrobots. De deelnemers krijgen
de kans om in het LivingLab Amersfoort zorgtechnologische toepassingen uit te proberen en
te ervaren.
Houd de website www.indebuurt033.nl in de gaten voor data en tijden!

Kom ontdekken, ervaren en laat je inspireren tijdens de inspiratiesessie
‘Vitaal thuis met technologie’
LivingLab Amersfoort organiseert op aanvraag inspiratiesessies voor groepen over de
mogelijkheden en toepassing van zorgtechnologie. De gezondheidszorg is in de toekomst
gericht op het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van mensen in hun
eigen leefomgeving. Daarbij gaat voor zowel burgers als zorgprofessionals ondersteunende
technologie een steeds grotere en belangrijkere rol spelen. Dit vraagt om andere
zorgprofessionals. Hoe ziet de rol van bewoners en zorgprofessionals er uit? Ontdek het in
het LivingLab!
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen (aan te passen in overleg):





Introductie over de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en wat dit betekent voor de
bewoner en toekomstige zorgprofessional
Verdiepingssessie zorgtechnologische oplossing naar keuze (zoals Zora of tinybot
Tessa)
Rondleiding door het LivingLab
Discussie en vragen

Inclusief koffie/thee/ijswater met iets lekkers uit de bakkerij van Hart van Vathorst
Duur: 2,5 uur
Aantal personen: maximaal 15
Kosten: 495 euro exclusief BTW per inspiratiesessie
Informatie en aanmelden: info@livinglabamersfoort.nl

Rondleiding
Bent u benieuwd wat het LivingLab u te bieden heeft? Plan dan een rondleiding en bekijk het
appartement. De rondleiding wordt gegeven door één van onze specialisten en/of studenten
van ROC Midden Nederland. Zij kunnen u alles vertellen over de werking en plaatsing van de
tentoongestelde toepassingen. Een rondleiding is alleen of samen met een groep
van maximaal 4 personen te volgen. Een standaard rondleiding duurt ongeveer een uur.
Komt u met een groep op een moment die niet beschikbaar is in de kalender, neem dan
contact met ons op. Wij kijken dan wat we kunnen organiseren.
Duur: 1 uur
Aantal personen: maximaal 4
Kosten: 125 euro exclusief BTW per rondleiding. Rondleidingen voor particulieren, bewoners
en onze samenwerkingspartners zijn gratis. Inclusief koffie/thee/ijswater met iets lekkers uit
de bakkerij van Hart van Vathorst
Informatie en aanmelden: info@livinglabamersfoort.nl

Inloopmoment LivingLab
Iedere woensdag tussen 11.00 – 12.00 uur (schoolvakanties uitgezonderd) bieden wij de
gelegenheid om laagdrempelig het LivingLab binnen te lopen en uw vragen te stellen over
het gebruik van zorgtechnologie. Het LivingLab is te vinden op de 4e verdieping in het Hart
van Vathorst, appartement 31. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Er is meer mogelijk in LivingLab Amersfoort. Wilt u bijvoorbeeld uw zorgmedewerkers
trainen in de toepassing van zorgtechnologie of ziet u andere mogelijkheden voor
samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor oriënterend gesprek. Dit
kunt u doen door een email te sturen naar info@livinglabamersfoort.nl
Kijk voor meer info www.livinglabamersfoort.nl

