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Op 19 november 2022 vond de online themabijeenkomst plaats. Het onderwerp was dit keer 
Innovatie en Technologie – Domotica. 
 
ICT en domotica kunnen bijdragen aan meer veiligheid, betere zelfredzaamheid, betere 
communicatie en minder falen in de zorg. 
 
De opzet van deze avond was dezelfde als voorgaande themabijeenkomsten: namelijk: een 
inleiding door de dagvoorzitter, gevold door 3 deskundige inleiders die elk een presentatie, -
ondersteund door PowerPoint- hielden over een deelonderwerp. Daarna volgde een 
vragenronde/discussie naar aanleiding van de inleidingen presentaties. Deze kozen wij 
ervoor om niet met break-out rooms te werken maar een plenaire vragenronde/discussie te 
houden.  
Er waren 35 aanwezigen. De deelnemers konden via de chat-functie vragen stellen. Hiervan 
werd gretig gebruik gemaakt.  
 
De eerste presentatie was van Angélina Bloemberg. Angela gaf uitleg over het digitaal 
communicatiemiddel MyWepp. Dit helpt om op een leuke en inclusieve manier zo 
zelfstandig, gezond en positief mogelijk te leven. Angélina geeft training en voorlichting over 
het gebruik van MyWepp. Angelina kan benaderd worden voor informatie en het geven van 
een presentatie voor een ouderinitiatief. Angelina is bereikbaar via de website 
www.mywepp.nl, angelina@mywepp.nl en tel. Ook via Whatsapp 06-11125175. 
 
Erwin Meinders vertelde vervolgens over het bedrijf Mentech. Mentech is opgericht om 
kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag een stem te geven. In samenwerking met de 
zorgorganisatie Severinus is ervaren dat deze mensen vaak onvoldoende in staat zijn om 
hun emoties te uiten. Met deze innovatieve technologie willen zij daarin verandering 
brengen. www.mentechinnovation.eu. Mentech heeft ook Hume, een meetinstrument dat 
stressniveau kan meten ontwikkeld.  
 
Link naar HUME: https://www.youtube.com/watch?v=q4m5Dw85XBk&t=1s  
 
Een presentatie over Hume is gegeven tijdens een TEDx bijeenkomst in Breda.  
De link naar deze presentatie is:https://www.youtube.com/watch?v=6N7pSDJTJp0&t=248s                                                            
 
Mentech is ook betrokken bij de EHealth zoekmachine van Dichterbij. De link is: 
https://www.dichterbij.nl/e-health#aantalPerPagina=25&name=&pageNum=1  
Hier zijn bijna 700 hulpmiddelen voor allerlei ondersteuningsvragen vindbaar.  
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De derde spreker van vanavond was Jasper Harmsen van Klein Melgert Development 
(KMD). Deze levert en monteert hulpmiddelen voor communicatie, computer- en 
omgevingsbediening. www.kmd.nl  
 
Een aantal deelnemers maakt al gebruik van technische en innovatieve hulpmiddelen. Zij 
maakten op deze manier kort kennis met wellicht een verbetering of uitbreiding van het 
gebruik bij hun ouderinitiatief.  
 
 
Ook waren er een aantal deelnemers die op dit moment geen domotica gebruiken.   Zij 
waren vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden voor de nabije of verdere toekomst.  
 
Het is dan goed om te weten wàt er mogelijk is, en waar zij terecht kunnen.  
De deelnemers aan de themabijeenkomst stelden een aantal interessante vragen, o.a. is 
innovatie en technologie een vast onderwerp voor het structureel overleg OI en 
zorgverlener, wat zijn de kosten van de diverse mogelijkheden van bijv. MyWepp.  
De sprekers gingen hier tijdens of na afloop van hun presentatie op in.  
 
Websites waar meer te vinden is over innovatie en technologie:  

- www.volwaardig-leven.nl onderwerp: Innovatie-impuls  
- www.kennispleingehandicaptensector.nl 
- www.hetlsr.nl Steunpunt medezeggenschap hier is de praatplaat 

medezeggenschap& technologie, een hulpmiddel om over het onderwerp te praten 
met zorgorganisaties te downloaden. De brochure (Digitale) middelen en methode 
dagelijkse communicatie en ondersteuning plan is tot stand gekomen door de 
samenwerking tussen de clientorganisaties het LSR en Iederin.  

 
Al met al kunnen we constateren dat het weer een geslaagde avond was. De besproken 
informatie vonden deelnemers interessant en er zijn al vragen om contact met de sprekers 
te hebben voor uitgebreidere bespreking, afgestemd op het betreffende ouderinitiatief. 
 
Download hier de presentaties van de inleiders 
 
Angelina Bloemberg 
 
Erwin Meinders 
 
Jasper Harmsen 
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