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InnoTep: Communicatie tussen 
apparaten en patiënten

Zorgen doen we samen

• Intro SARA Robotics en Profila zorggroep

• Waarom de communicatie tussen apparaten, patiënten én
leveranciers van essentieel belang is

• Voorbeelden uit de praktijk

• Vragen
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Onbegrepen gedrag is een van de 
uitdagingen in de langdurige zorg

"Zuster!, Zuster! Zuster!"46% van de ouderen met dementie in 
verpleeghuisinstellingen vertoont roepgedrag.

"Mevrouw heb jij een auto? 
Ik moet naar huis! Waarom 

helpt niemand mij?"
76% van dementerende ouderen in 
verpleeghuisinstellingen heeft een vorm van apathie 
/onverschilligheid.

43% van dementerende ouderen in 
verpleeghuisinstellingen vertoont onrustig gedrag 
gedurende de nacht.

-----------

-----------

Roepgedrag is voor zorgmedewerkers
de meest lastig hanteerbare
zorgsituatie. 75% van de 
zorgmedewerkers heeft hier dagelijks
mee te maken. 

Bron: de pijn van dement zijn, Rien Verdult.

Bijvoorbeeld:
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Volgens zorgmedewerkers is 
kwalitatief waardige zorg
niet meer beschikbaar voor
iedereen

Zorgen doen we samen

85% 48% 64%

Ervaart de 
personeelstekorten

dagelijks

Is van mening dat de 
personeelskorten invloed
hebben op de veiligheid

van de bewoners

Merkt dat de kwaliteit van 
zorg onder druk ligt

Source: V&VN, 2017, study in which 1700 healthcare professionals participated

Source: KPMG, 2017

Source: UWV 2020
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SARA helpt de zorg 
medewerker en de bewoners

Ondersteuning zorg professionals
Het doel van SARA is het verlagen van werkdruk van 
zorg professionals.

Zorg bieden aan bewoners
SARA voorkomt en vermindert onbegrepen gedrag, 
draagt bij aan welzijn, activatie/stimulatie, beweging 
en kalmering.
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BELANGRIJK:

SARA is er om
zorgprofessionals 
te ondersteunen, 
niet om ze te 
vervangen.
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Impact van SARA
Why Who How What

Tekort aan
personeel
in de zorg

Zorgmedewerkers

Zorginstellingen

Bewoners
Welzijn / zinvolle
dagbesteding

Minder snelle toename
van de zorgzwaarte

Hulp op stressvolle
momenten bij bijvoorbeeld
onrustige clienten (minder 
werkdruk)

Interacties (bv verhalen) die 
aansluiten bij persoonlijke
interesses en cliënten kalmeren

Persoonlijke
interactieprogramma’s die 
aansluiten op zorgdoelen en
onbegrepen gedrag

Zorgdoel gebonden (= 
effectieve)  inzet van 
ondersteunende techniek.Meer clienten met hetzelfde

aantal FTE)

Geholpen worden bij onrust
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Profila Zorggroep
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Profila Zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of 
autismespectrumstoornis en diverse bijkomende hulpvragen. Profila Zorggroep maakt 
op verschillende manieren gebruik van E-health toepassingen waaronder zorgrobot 
SARA.

Klik hier om het filmpje te bekijken

https://youtu.be/dJ6NCWny-E8
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We ontwikkelen samen
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Samen met onze klanten
Door co-innovatie met onze klanten ontwikkelen we software die écht het verschil 
maakt en perfect aansluit bij het onrustige probleemgedrag van de cliënten. 

Samen met onze partners en ecosysteem
We zijn trots op onze samenwerkingen met partners in verschillende domeinen voor
onder andere de product ontwikkeling en toegang tot de markt. 

………………



Communicatie tussen apparaten, 
patiënten én leveranciers
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Samen is er meer mogelijk en kan technologie ook een grotere impact 
maken. 

Voorbeeld: Sensoren waarnemen

Koppel je SARA aan de sensoring kan je niet alleen waarnemen maar kan
je ook direct reageren.

Zorgen doen we samen

Delen van data Samenwerking tussen 
leveranciers



Voorbeelden uit de praktijk
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Eigen regie:
Door een stappenplan op SARA te 

zetten is de cliënt in staat haar eigen 
kamer schoon te maken

Onbegrepen gedrag:
Door een het persoonlijke 

programma op SARA toont de cliënt 
minder roepgedrag en heeft geen 

loopdrang

Zelfredzaamheid:
Doordat de cliënt zelfstandig de 

oefeningen samen met SARA kan 
doen zocht de cliënt niet meer naar 

bevestiging bij de medewerker

Afnemen zorgzwaarte:
SARA stimuleert om te bewegen 

waardoor de spieren soepeler 
worden.



Vragen?
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SARA Robotics is in 2019 gestart. 
Momenteel is zorgrobot SARA actief bij 
de volgende instellingen:
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Meer weten? Neem 
contact met ons op:
SARA – Robotics
High Tech Campus 31
5656 AE Eindhoven

E: info@sara-robotics.com
M: 06 25 63 04 22

Zorgen doen we samen

mailto:f.ruyten@sara-robotics.com
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