
 

 

Malderburch neemt het voortouw: dementievriendelijke gemeente! 

In de proeftuin 'dementie en wonen' van de Zorgalliantie bruist het van de interessan-
te initiatieven. Afgelopen vrijdag deelden de Ergotherapie studenten Daphne Pross en 
Antonnette van der Wekken de resultaten van hun onderzoek 'Veilig en vrij, leven 
met dementie' dat zij voor Malderburch hebben uitgevoerd. Een project waarin zij 
onderzocht hebben wat dementievriendelijk is en hoe deze principes in de gemeente 
Heumen toe te passen zijn. Hiervoor hebben zij internationaal literatuuronderzoek 
gedaan en zijn op zoek gegaan naar best practices zoals de gemeente Weesp. Ze heb-
ben ook gekeken naar Schotland, Japan, Duitsland en België die ons reeds zijn voor-
gegaan. Alles bij elkaar heeft een mooi verslag opgeleverd. Peter Strikkeling van Mal-
derburch gaf aan dat het erom gaat dat een dementievriendelijke gemeente zich in-
spant om de problematiek ‘dementie’ vroegtijdig te herkennen waarin ieder zijn bij-
drage levert door zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Zoals de winkelketens 
Hema en Albert Heijn die hun medewerkers inhoudelijk betrekken bij dit vraagstuk 
en hen ‘opleiden’ als signaleerder.  

Volgens Peter gaat het om een taboedoorbreking die op lokaal niveau plaats moet 
vinden.  Dit vraagstuk kan je niet alleen oppakken. Daar heb je elkaar voor nodig. De 
resultaten gebruikt hij dan ook om vanuit Malderburch een vliegende start mogelijk 
te maken van de werkgroep ‘Heumen dementievriendelijk’. Hierin werkt hij samen 
met Spectrum Elan en Vilans.  

Met het advies van de studenten kan de werkgroep aan de slag: markeer het startpunt 
van dit project, maak aan inwoners zien wat je van plan bent en betrek hen. Investeer 
in het informeren, informeren en nog eens informeren van je inwoners! 

Rene Peeters van Atlant Zorggroep gaat van start met een onderzoek naar de ‘langere’ 
termijn effecten van de Tovertafel. Zij hebben vier tovertafels aangeschaft voor PG-
afdelingen. Twee studenten gaan onder leiding van Marian Adriaansen (lector Inno-
vatie in de care) van start met dit onderzoek dat voor de zomer afgerond gaat worden. 
Van onrust naar apathie. Er zijn zes spellen. Hoe daag je uit en levert dit een goede 
stemming op.  

Eigbert Kemps van Malderburch gaf aan dat zij betrokken zijn bij een onderzoek van 
de Silverfit. Op de hometrainer fietsen door steden en de natuur die dementerenden 
en ouderen zich van vroeger herkennen. Bewegen en herinneringen oproepen door 
langs je ouderlijk huis te fietsen. Peter attendeert iedereen op de subsidieregeling 
‘aanvraag waardigheid en trots’ die mogelijk financiën op kan leveren om de toverta-
fels en silverfits aan te schaffen. 

Deze twee nieuwe ‘technieken’ leveren een interessante discussie  op. Beweging levert 
activering, maar ook demping van negatieve gevoelens op (wordt rustig). Maar zorgt 
ook voor sociale activering. Je zit immers met meerderen rondom de Tovertafel. Toe-
gevoegde waarde wordt gezien in de zintuiglijke activering. Maar hoelang ijlt dit posi-
tieve gevoel na? Zijn de effecten blijvend? Voer voor vervolgonderzoek! 



 

 

Marc Kalf introduceert het platform www.zorginnovatie.nl waarin Health Valley sa-
men met VWS participeert en waar inmiddels 340 zorgtechnologie innovaties te vin-
den zijn.  Inmiddels zijn er 2000 mensen bij deze community betrokken. Oftewel, doe 
er je voordeel mee!  

Afgesproken dat een vertegenwoordiger van het accelerator Rockstart jaarlijks in de 
proeftuin op bezoek komt om de 10 zorgtechnologie innovaties en ondernemers te 
presenteren. Iedereen is enthousiast over dit initiatief en wil meewerken als proeftuin 
van deze ‘startende’ ondernemers. Deze ondernemers vestigen zich in NovioTech-
campus in Nijmegen, zoals Picto connection en Tinybots. 

Het idee werd geopperd om te verkennen of we vanuit de Zorgalliantie een rol kun-
nen spelen om met elkaar nieuwe technieken slim in te kopen, zoals de Tovertafels. 
Jonathan zal dit punt verder verkennen en komt de volgende keer met een voorstel. 

Daarnaast deelt Mieke Kleppen, onderzoeker bij het lectoraat Inovatie in de Publieke 
Sector, de vragenlijst ‘digitale vaardigheden’ uit waarmee de E-skills van professio-
nals in zorgorganisaties gemeten kunnen worden. Deze vragenlijst is o.a. in samen-
werking met Siza, Pluryn en WzW ontwikkeld. Veel deelnemers geven aan mee te wil-
len werken aan het verder uittesten van deze vragenlijst. Doelstelling is dat na de zo-
mer deze vragenlijst definitief wordt vastgesteld, zodat deze vragenlijst met een ‘op-
leidingsaanbod’ door organisaties ingezet kunnen worden om de E-skills in beeld te 
krijgen en maatregelen te nemen om eea door te ontwikkelen.   

Marian Adriaansen geeft aan dat de HAN inmiddels beschikt over twee Zora’s die ze 
in gaan zetten bij organisaties om te kijken wat Zora losmaakt bij dementerenden. 
Zora is gisteren al op bezoek geweest bij Malderburch waar zij komende weken op 
bezoek gaat. Rene Peeters van Atlant geeft aan dat Zora ook bij hen welkom is! 

Jonathan van Deutekom geeft aan dat het ‘ondernemerschap’ onderzoek van studen-
ten naar de mogelijkheden van Telecats waarschijnlijk een vervolg krijgt. Careaz en 
Brabant Zorg overwegen een vervolgonderzoek uit te laten voeren naar de kansen van 
centrale telefonie versus decentrale telefoniestystemen. Kansen om klanttevreden-
heid te vergroten en besparingen in ‘telefonie’ kosten te realiseren lijken haalbaar. 

Daarnaast liet Jacky de Turck van Pleyade op enthousiaste wijze zien hoe haar stu-
denten erin geslaagd waren om door een out-of-the-box aanpak op lokatie Polderhof 
een extra kamer te creëren door slim gebruik te maken van de beschikbare ruimte en 
(her)indeling. En als mooie bijvangst: de student bouwkunde die aan het project ge-
werkt heeft is zo geïnspireerd geraakt dat hij als zelfstandige van start gaat in de Zorg!  

Peter en Eigbert gaven ons ter afsluiting nog een kijkje in de keuken van Malder-
burch. Een rondleiding langs de PG-afdeling, het activiteitencentrum en de binnen-
tuin gaven concreet aan voor welke innovatie vraagstukken Malderburch staat. 

 

http://www.zorginnovatie.nl/


 

 

Afgesproken is om de volgende proeftuin bijeenkomst op lokatie van Pleyade in Arn-
hem te organiseren waarin zij verder in zal gaan op de resultaten van hun proeftuin-
project. Deze vindt plaats op vrijdag 3 juni van 14.00 – 16.30 uur. 

Maar eerst zien we elkaar 17 maart op het Health Valley Event ‘crossovers’  dat in 
Nijmegen Noord/Lent lokatie Cinemec georganiseerd wordt of bij het symposium 
‘kennisdelen is het nieuwe vermenigvuldigen’ van WDTM dat bij Brabant Zorg lokatie 
Catharinahof in Grave georganiseerd wordt.  

We stellen het volgende vast: deze proeftuin is in toenemende mate een interessante 
smeltkroes van allerlei zorgtechnologie innovaties en vraagstukken 


