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Hard werken is goed, 
maar slimmer werken is 
beter
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Franz van 
Duijvenvoorde

Projectmanager

Wie ben ik?

•50 jaar en woon samen met 
Sandra en 3 tieners in Hoorn

•Hobby: Golf, Tennis, Fitness

•Favoriete vakantieland: 
Oostenrijk

•7 jaar werkzaam bij 
HartingBank

Waar word ik voor benaderd?

•Logistieke projecten (Barcode 
Scanning, RFID, Track & Trace)

•Proces optimalisatie (ADM 
orders 2 Cash, Service & 
Planning. logistiek)

Waar ben ik de afgelopen jaren 
mee bezig geweest?

•Optekenen Processen ERP 
systeem

•Barcode Scanning

•RFID Scanning

•Track & Trace
Zorghulpmiddelen

Waar hou ik me het liefst mee 
bezig?

•Innovaties
•Complexe logistieke 

vraagstukken
•Processen eenvoudig maken.
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Aanleiding
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➔ Door personeelstekort in de zorg en de stijgende zorgvraag zijn er te weinig handen aan het bed 

beschikbaar.

➔ In 2031 zijn er naar verwachting 98.000 werknemers te weinig in ziekenhuis- en ouderenzorg.

➔ De vraag naar technologische oplossingen om tijd te besparen in de zorg neemt toe. 

➔ Zo kan een verpleegkundige gemiddeld 15-30 minuten per dienst bezig zijn met zoeken naar een 

zorghulpmiddel.

➔ De vraag naar inzicht bij zorgorganisaties om hun zorghulpmiddelen op afstand te kunnen monitoren 

neemt toe.
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Wat is IoT (Internet of Things)?
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Internet of Things (IoT) bestaat 

uit fysieke voorwerpen, zoals 

zorghulpmiddelen, auto's en 

huishoudelijke apparaten die 

met internet zijn verbonden en 

online gegevens (bv de 

locatie) kunnen verzenden.
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Onze IoT Oplossing
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Plug-and-Play 

totaaloplossing voor 

alle zorghulpmiddelen

Minimaliseren zoektijd 

zorghulpmiddelen

Management-

informatie en proces-

ondersteuning

Doel: Meer handen aan het bed voor de zorgmedewerkers!

Simpel te gebruiken 

zoek en vind 

functionaliteit
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Welke ervaring hebben wij tot nu toe?
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Wat hebben wij gedaan?

● Ophalen behoefte en 

irritatiefactoren bij de 

zorginstellingen

● Uitvoeren van nulmeting

● Installatie van de hardware 

en software

● Trainen eindgebruiker

● Continue evalueren

Welke zorghulpmiddelen?

● Verrijdbare zorghulpmiddelen 

(rolstoel, tillift, douche en 

toiletstoel, weegstoel)

● Persoonsgebonden 

zorghulpmiddelen die 

reinigingsproces doorlopen 

(Tilbanden, hielbeschermers)

● Glijzeil (in test)

● Items van de dagbesteding

Welke technologiën?

● Verschillende type 

technologien, afhankelijk van 

het zorghulpmiddel en

zorgproces:

• Bluetooth Low Energy

• RFID passief

• Barcode / QR-scanning
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Wat hebben wij geleerd van de lopende pilots?
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1. Genoeg stroompunten aanwezig om de zoek & vind functie bij zorghulpmiddelen te kunnen activeren.

2. Betrek op voorhand alle relevante afdelingen vanaf de start intake.

3. Houdt rekening met de gehele proces van een hulpmiddel (incl. reinigingsproces, uitgifte proces).

4. Houdt rekening met de bestaande netwerk infrastructuur van de zorginstelling (type Wi-Fi netwerk).

5. Alle type zorghulpmiddel van de afgesproken categorieën dienen te zijn voorzien van een tag en niet 

slechts een specifiek aantal.

6. De eindgebruiker van de app goed meenemen in het gebruik en mogelijkheden van de app.
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Hoe ervaart onze klant de pilot.
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Hoe ervaart de klant de pilot.
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Wat bieden wij?
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Ons aanbod:

• Totaaloplossing voor alle type zorghulpmiddelen.

• Laagdrempelige en gebruiksvriendelijke app voor alle soorten apparaten. (telefoon, tablet, laptop)

• Open platform voor het toevoegen van alle IoT-technieken. (niet afhankelijk van 1 specifieke techniek)

• Opmaak van laagdrempelige klant specifieke business case. (per locatie of koepel)

• Totaalontzorging door planmatig onderhoud van de IoT-oplossing.

• Management informatie omtrent investering of desinvestering van zorghulpmiddelen.

• HartingBank is al sinds 1836 een betrouwbare leverancier van zorghulpmiddelen.

• Ingericht experience centrum waar de klant kan ervaren hoe de verschillende technieken werken voor de 

zorg.
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Voorbeeld van de applicatie
Track & Trace voor zorghulpmiddelen
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Welke weg gaan we volgen?
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t/m december 2022: Afronden 

pilots en verbeteren service

Vanaf januari 2023: toetreding 

tot de markt

Geheel 2023: implementatie 

bij eerste zorginstellingen

Vanaf 2024: bredere uitrol 

in de markt



Hartelijk dank voor uw 
aandacht! 

Zijn er nog vragen?
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