


De zorg en de arbeidsmarkt veranderen snel. De zorgvraag neemt toe en er is een tekort aan 
personeel. Technisch is veel mogelijk, maar er is veel onbekendheid. Professionals en cliënten 

zijn de echte sleutel voor een brede adoptie en acceptatie van zorgtechnologie!

Er is behoefte aan kennis over de mogelijkheden die zorgtechnologie biedt. Op dit moment 
bestaat er een kennis-gap op dit thema; kennis is niet of onvoldoende aanwezig. Dat is waar 

de TZA in beeld komt!



Leden van de TZA



Kennispartners en Leveranciers van de TZA



Bewustwording, adoptie en acceptatie van zorgtechnologie 
in de praktijk. 

Daar zetten wij ons met z’n allen voor in!



Leren en Werken

• Verbinding tussen de beroepspraktijk en 
onderwijs

• Maatwerk en samenwerking: 
kenniskring op verschillende niveaus

• Scholing en training van studenten & 
professionals

• In 2018 zo’n 1.800 studenten en 
professionals bereikt, in Q1 2019 1.000
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Testen

• Living Lab: testcentrum voor nieuwe 
zorgtechnologische producten en diensten

• Probeerservice: testen, uitproberen en 
evalueren van innovatieve zorgtechnologie

• Productontwikkeling door studenten i.s.m. 
zorgprofessionals en eindgebruikers





Oefenen

Oefenen

Testen

Leren en 
Werken

Inzet studenten & vrijwilligers
• Innovatieve stages
• iPad cursussen
• Kennismaking zorgtechnologie
• Probeerservice 
• Thuisscans



Uitdagingen voor implementatie

• Besef dat je er echt tijd in moet stoppen, kosten gaan voor de baten uit

• Maak het onderwerp van gesprek, door alle lagen van de organisatie; wat wil 
je ermee als organisatie? Hoe kan het jou helpen? 

• Zoek samenwerking in de regio op bestuurlijk én uitvoerend niveau

• Leer van elkaar en met elkaar

• Investeer in medewerkers:
• Geef mensen tijd en mandaat om het op te pakken
• Investeer in kennis en scholing
• Stimuleer om te gaan proberen



Uitdagingen voor implementatie

• Besef dat je er echt tijd in moet stoppen, kosten gaan voor de baten uit

• Maak het onderwerp van gesprek, door alle lagen van de organisatie; wat wil 
je ermee als organisatie? Hoe kan het jou helpen? 

• Zoek samenwerking in de regio op bestuurlijk én uitvoerend niveau

• Leer van elkaar en met elkaar, bijvoorbeeld via Vitaal Twente en de TZA, 
bijvoorbeeld:
• Maatschappelijk impact bepalen
• Uitproberen technologie
• Onderzoek 

• Investeer in medewerkers:
• Geef mensen tijd en mandaat om het op te pakken
• Investeer in kennis en scholing
• Stimuleer om te gaan proberen


