
E-HEALTH, WAAR STAAN WE?? 
 

09.30: Staat de koffie klaar, 

10.00: WDTM, Ketensamenwerking 

De WDTM, waar zorg en techniek samenkomen, is de branche-/kennisorganisatie op het gebied van 
‘Technology Enabled Care’. Tijdens deze presentatie vertellen we u wat deze organisatie doet, wie er lid 
van zijn, het belang van het ketenkeurmerk alarmering. Vervolgens gaan we in gesprek over de diverse 
ontwikkelingen; wat deze voor de WDTM betekenen; wat deze voor u betekenen; waarom de verzekeraars 
een groot belang hechten aan dit ketenkeurmerk. 

 
                                         Spreker: 

                                   Sacha Gramberg,  

                                   Executive director WDTM 

 

 
10.30: MiBida, Zicht op Zorg 
Een communicatieplatform voor adequatere wijkgerichte zorg. Marieke Fennema  neemt u mee door de ervaringen 

opgedaan. Datzelfde communicatieplatform wordt ingezet voor telerevalidatie en remote patiënt management. 

Twee prachtige doelen gebruik makend van de zelfde E-health oplossing! 

 
                                  Sprekers:      

                                  Bas Goossen,                                              Marieke Fennema, 

                                        MiBida                                                         ZichtOpZorg      

 

 
11.00:Tante Louise, Hof van Nassau 
-met domotica maximale vrijheid voor mensen met dementie 
Door ondersteuning van moderne technologie biedt tanteLouise maximale, verantwoorde vrijheid aan 
cliënten met dementie. De zorginstelling ontwikkelde op locatie Hof van Nassau een baanbrekend concept 
waarin domotica bewoners, medewerkers en vrijwilligers flexibel ondersteunt.  
                                  

                                        
                                       Spreker:                                
                                       Matthieu Arendse, 
                                       Innovatieadviseur tanteLouise 
 

 
11.30: Anne4Care,  leuker en makkelijker kunnen we het wél maken 
Software in de vorm van een sprekende en luisterende vrouw op een scherm, Anne. Anne is makkelijk en 
leuk in het gebruik en helemaal speciaal voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken, gemaakt. Anne 
maakt het mantelzorgers – of professionele verzorgenden - makkelijker en ze neemt veel stress weg.  

 
 
                                      Spreker: 
                                      Ellen Steenmeijer, 
                                      CCO AnneCare 
 

 

12.00: Afsluitende netwerk lunch.  



 

 

 

25 januari 2019, vanaf 10.00 uur 

 
 
Zorg van Nu,  
helpt slimme innovaties in de zorg ontdekken. Zoals digitale en online toepassingen, 
handige hulpmiddelen, slimme technieken en sprekende voorbeelden die kunnen helpen 
bij zelfredzaamheid, zorg, gezondheid, voor jezelf of bij het helpen of verzorgen van een 
ander.  
 
Zorg van Nu laat zien wat er nu al is;  
bestaande oplossingen. Maar waarvan je misschien niet weet dat ze er zijn of hoe je ze 
moet gebruiken. 
 
Een team van Zorg van nu komt naar ons toe. 
Op 25 januari 2019, 10.00 uur staan zij bij het Slimste Huis Alkmaar om te vertellen over 
slimme oplossingen in de zorg en uw vragen te beantwoorden 
Zorg van Nu heeft ook informatie om thuis nog eens door te nemen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


