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• Ergotherapeuten 
• Fysiotherapeuten 
• Logopedisten 
• Verpleegkundigen 
• (Verpleeghuis) artsen 
• Managers 
• …. 

Wie zijn jullie?



Doel van vandaag

Het krijgen van praktische voorbeelden 
van E-health binnen de revalidatie 
 
Uitproberen  

Vanaf maandag zelf aan de slag!



• Breakout sessie 1: Virtual Reality (digitaal NPO, 
supermarkt) 

• Care4stroke 
• Minddistrict 
• Stappentellers 
• Met MAF meer mens 
• Apps 

Apps: meest toegankelijk voor iedereen -> Voorbeelden

Voorbeelden van E- health



 Waarom E-health in de zorg? 



Ouderen? 



Deze boot moeten we niet missen  

•  Doelgroep is er en groeit 
•  Apps zijn het dagelijks leven 



Arm hand functie training   Dexteria 
iPad



Arm - Hand functie 
spelletjes



Oefengids    oefenapp beroerte 
iPad, Android

https://webshop.hersenletsel.nl/Oefengids-CVA/beroerte


Cognitie 
Wunderlist, iPad en Android  
En andere To do lijsten  



Cognitie 
Sticky (notes)(beide)      pocketlist(Apple)



Cognitie - Koken  
Android  



Cognitie 
Visual Attention TherAppy, iPad en Android



Pillendoos    pillboxie 
iPad/iPhone, andere varianten op Android 



Vochtlijst     aqualert 
iPad/iPhone, Android



Educatie:  3D model             3D brain  
iPad/iPhone, Android 



Educatie: Activiteitenweger 
papier    digitaal 
iPad/iPhone, Android



Lightwriter       tap to talk , Proloque4Text, 
         HeHajo, Keeble



• Revalidatieapps.nl 
• Afasienet.com (apps en hulpmiddelen) 
• Fysiotherapieapps.nl 
• neurocom.be (ICT) 
• Artsportaal.nl 
• Facebook 'assistive technology for cognition'  
• Linked in ‘ergotherapie en apps’ 
• Twitter: zorg&ict, Daan Dohmen, twitterkliniek 
• Baauwopmij.nl

Bronnen, oa

Weet jij of deze twee nog bestaan???ja facebook pagina is er nog.

de linked in pagina ook, maar is erg 
inactief. laatste berichten van 2 en 3 
jaar geleden. 



Praktisch, zelf aan de slag

• Waar wil je app voor gebruiken? 

• Wat is de hulpvraag? 

• Waar moet app aan voldoen? 

! Per beroepsgroep 
! 15 min zoeken naar een nieuwe app of probeer 

één van de voorbeelden uit: hoe kun je deze app 
gebruiken

Per groep? Of misschien in twee/ 
drietallen. Ik denk dat we anders erg 
veel tijd kwijt zijn met dat 
beroepsgroepen elkaar moeten vinden. 
Of denk je dat dat wel kan?

Ik zag het aantal deelnemers 25 eerste 
ronde en 31 tweede ronde. Per 2/3 tal 
krijgen we dan erg veel apps terug.... 
Wellicht kunnen we het aansturen:

alle artsen handen op, die kant op, alle 



Welke apps gevonden? 
Misschien wel leuk deze ter plekke ook 
aan te vullen. Dan kunnen mensen dit 
ook terugvinden als ze achteraf onze 
presentatie downloaden



Aanvullende tips

• Organiseren  
Mappen maken 

• 1 x betalen  
Appstore, aankopen: Apps verwijderen en weer 
plaatsen  

• Playstore: Mijn apps: geïnstalleerd / alle  

• Zoeken naar iPhone en iPad apps (alleen voor 
apple) 

• Spelling komt heel nauw

Misschien toch deze eruit? Dit wordt 
ook weer extra



Terugkoppeling naar andere deelnemers?
Ook ter plekke invullen?



Take home message

• Use it or loose it: zet vanaf nu 1x per maand een app in bij de behandeling 

• Doe het niet alleen: neem je collega's mee in het gebruik. Bijvoorbeeld door 
het op het werkoverleg standaard te bespreken, door onderling apps te delen 
en door bronnen uit te wisselen 

• Maak een doel: kijk binnen je organisatie hoe je het gebruik van apps te 
kunnen bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het afspreken dat je een vast 
bedrag per maand mag gebruiken om apps aan te schaffen 

• Houd het klein: het inzetten van een app hoeft niet ingewikkeld te zijn: één 
app kun je vaak bij meerdere patiënten / cliënten gebruiken. 

Je hebt vandaag veel voorbeelden gezien, het kunnen er alleen maar 
meer worden…. 


