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2.

Inhoud
Van september 2019 tot en met januari 2020 stond 
het (T)huis van Morgen op ons terrein in Vries, en 
in het voorjaar van 2020 in Haren. Het (T)huis van 
Morgen is een verplaatsbare zorgunit ingericht met 
slimme technologie. Studenten van het Drenthe 
College onderzochten hier 
samen met zorgverleners en 
cliënten welke technolo-
gische toepassingen konden 
helpen om cliënten meer eigen 
regie te geven en meedoen 
mogelijk te maken.

De slimme technologie is toegankelijk en kan 
de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
slechtziende en blinde mensen - of in het geval 
van onze cliënten meervoudig beperkte mensen 
- vergroten. Denk daarbij aan spraakassistent 
Google Home, maar ook aan toepassingen die 
kunnen ondersteunen bij onrustig gedrag en 
verdriet. Voorbeelden zijn de CRDL (een interactief 
zorginstrument dat aanraking tussen mensen 
vertaalt in geluid), Paro de robotzeehond en de Pillo. 
De Pillo is een spelcomputer, waarbij kussens de 
controllers zijn. De Pillo maakt gamen voor mensen 
met een meervoudige, visuele beperking mogelijk. 

Slimme technologie maakt meedoen mogelijk! We 
zijn trots en verheugd dat we nu in Vries een 
nieuwe, vaste, beleeflocatie kunnen openen in de 
Spinde (in de oude ruimte van nachtzorg).  
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Inleiding
Beleeflocatie in Vries

Kennis maken met technologie in de vorm van dagbesteding

In de oude ruimte van nachtzorg in  
de Spinde hebben we een beleef-
locatie gecreëerd, die vanaf maart 
in gebruik genomen is. Zolang 
dagbesteding gesloten is, doen we 
dit helaas zonder cliënten. 

De beleeflocatie biedt cliënten de 
mogelijkheid om kennis te maken 
en te leren van technologie, en is 
een vorm van dagbesteding. Denk 
aan het werken met een iPad, het  
fietsen op het Fietslabyrint, spelen  
met de BelevenisTafel, ontspannen 
met de Inmu, et cetera. Daarnaast 
ondersteunen we (indirect) de 
medewerkers door te informeren 
en kennis over te dragen. 

We starten met met deze acti-
viteit, die we DigiDoen noemen, 
zodra het kan. Maar even langs-
komen in de beleeflocatie en een 
kijkje nemen kan altijd. In april zijn 
we op dinsdag- en vrijdagochtend 
open om je de ruimte te laten zien 
en een aantal producten te bele-
ven en ervaren. Barbera, Danique, 
Laura, Silvia en Paul helpen je 
graag.

Vlog
Binnenkort nemen  
we een vlog op in 
de beleefruimte. 
Samen met een  
aantal cliënten geeft  
Ine Berkelmans jullie een inkijkje 
in deze inspirerende ruimte. 

Wat vooraf ging: 
Living Experience
De beleeflocatie in Vries is een  
van de vier locaties van het 
inmiddels afgeronde landelijke 

project Living Experience, waarin 
werd onderzocht hoe de zelfred-
zaamheid van mensen met een 
visuele beperking kan worden 
vergroot door de inzet van 

DigiDoen
Het idee is om heel gericht 
met cliënten aan de slag te 
gaan in de beleeflocatie. 
De activiteiten kunnen gericht 
zijn op ontspanning of op het 
onderhouden en aanleren van 
nieuwe vaardigheden. Dit be-
spreken we per cliënt. Deze 
nieuwe activiteit voor cliënten 
noemen we DigiDoen. 
Wat kan wel! Ben je nieuws=
gierig naar de mogelijkheden? 
Of wil je een afspraak maken 
voor jouw cliënt, stuur dan een 

mail naar digidoen@visio.org of  
kom op dinsdag of vrijdag even 
langs. DigiDoen is ook bereik-
baar via (06) 54 96 44 05. 

technologie. Het project Living 
Experience zetten we bij Wonen 
& Dagbesteding Noord-Nederland 
voort onder de naam Zorg & 
Technologie. Vandaar deze krant! 
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4. 5.

                    Verzint jouw groep de naam voor onze 
beleeflocatie in Vries? Lever dit strookje vóór  
1 mei in bij Paul Op Het Veld (via zijn postvakje in  
de boerderij).  

Naam voor beleeflocatie: 

Afzender: 
Naam:

e-mail:

Voor de winnaar ligt er een Damson Cisor klaar, 
de vervanger van de VSoundBox. Deze draagbare 
mini-luidspeaker geeft je overal een krachtig 
geluid, waar je ook gaat. De Cisor kan aan bijna elk 
oppervlak blijven plakken, zodat hij het oppervlak 
kan gebruiken om het geluid te versterken voor 
een werkelijk unieke audio-ervaring. Hoe groter 
het oppervlak, hoe groter het geluid. 

Inspiratieboxen 
zorgtechnologie 
Het aanleren, inzetten en bijhouden van nieuwe 
technologieën is vaak moeilijk te combineren met 
je ‘gewone’ werkzaamheden, en het op de hoogte 
blijven van al deze ontwikkelingen, is vaak een 
uitdaging. Daarom hebben we inspiratieboxen 
samengesteld. Op deze manier kunnen jullie 
kennismaken met nieuwe innovatieve producten. 
Jullie kunnen de nieuwe producten uitproberen en 
leren van spullen die al door Visio zijn onderzocht. 
De inspiratieboxen zijn in de zomer van 2020 
geïntroduceerd.  

Hoe werkt het?
Een inspiratiebox (inclusief beknopte handleiding) is 
een paar weken op de groep. Per vier woningen is er 
een box beschikbaar. Wanneer een groep voldoende 
heeft getest, gaat de box naar de volgende woning. 
Er zit een product in dat door minimaal een collega 
wordt getest met cliënten. Deze collega geeft een 
terugkoppeling aan zijn/haar team. We hebben per 
vier woningen een box beschikbaar. Wanneer een 
groep het product voldoende heeft getest, gaat de 
box naar de volgende woning.

Geef jouw feedback door
We hebben inmiddels al een voorraad aan producten. 
We willen heel graag horen welke producten 
gemakkelijk zijn in gebruik, welke producten van 
toegevoegde waarde zijn, maar ook welke minder 
goed bevallen. Daarnaast willen we ook nieuwe 
producten aan de inspiratieboxen toevoegen. We zijn 
dan ook benieuwd welke producten jij in de 
inspiratiebox zou willen zien. 

Scan de QR-code voor formulier, 
waar je feedback kunt geven op 
de inspiratiebox en ideeën kunt 
doorgeven of surf naar: 
https://ap.lc/LALGZ

Verzin jij een naam 
voor de beleeflocatie 
in Vries?

De werkgroep bestaat uit verschillende medewerkers en komt maandelijks bijeen. Als werkgroep houden  
we ons bezig met het opzetten en uitvoeren van verschillende activiteiten. Activiteiten zoals het inrichten 
van de nieuwe ruimte, aanschaf van nieuwe hulpmiddelen, aanbieden van een workshops, het delen van 
informatie via nieuwsbrieven, et cetera. We zijn nog op zoek naar cliënten als leden van de werkgroep.  
Dus lijkt het je leuk of weet je nog een geschikte kandidaat, dan horen we het graag!

Werkgroep Zorg & Technologie

 Graag stellen we de werkgroep- 
 leden aan jullie voor:
  Esther Boers, manager Wonen & 
Dagbesteding + aanspreekpunt 
werkgroep
Esther Boers is als vertegenwoor-
diger van het managementteam 
actief betrokken bij het onder-
werp Zorg & Technologie. Esther 
heeft vaak creatieve ideeën en 
denkt mee over hoe we zorg en 
technologie goed met elkaar kun-
nen verbinden.
 

  Mark Lanting, landelijk coördina-
tor ondersteunende technologie 
en communicatie + projectleider 
Living Experience
Mark is adviseur op het gebied 
van innovatie. Mark doet dit 
vooral voor het domein Revalida-
tie & Advies. Voor het project Li-
ving Experience, waar de slimme 
ruimte in Vries een onderdeel van 

was, is Mark ook veel op De Brink 
geweest. Veel collega’s hebben 
Mark ook gesproken tijdens de 
kennismaking in het (T)huis van 
Morgen.
 

  Barbera Wolting-Fieten, 
  aandachtsfunctionaris cliënt ICT 

Wonen & Dagbesteding
Barbera is een duizendpoot. 
Ze is medewerker nachtzorg, 
digicoach en aandachtsfunctio-
naris cliënt ICT. Als aandachts-
functionaris heeft ze een actieve 
bijdrage in het inrichten en 
opzetten van de digitale dagbe-
steding en is ze projectmedewer-
ker in verschillende projecten 
zoals de Digitale Agenda en de 
Pillo spelcomputer. Ook heeft 
Barbera veel collega’s uitleg ge-
geven over de mogelijkheden van 
technologie in het (T)huis
van Morgen.

 
  Patricia ter Veld, coördinerend 
cliëntbegeleider
Patricia is als coördinerend cliënt 
begeleider betrokken bij de werk-
groep. Patricia kan een goede 
inschatting maken op wat voor 
manier we cliënten kunnen inzet-
ten bij het gebruik van zorgtech-
nologie.
 

  Paul Op Het Veld, projectleider 
Cliënt ICT Wonen & Dagbesteding

  Paul is adviseur op het gebied van 
digitale innovaties en werkt voor 
het domein Wonen & Dagbeste-
ding. Paul heeft net als Mark en 
Barbera veel collega’s gezien in 
het (T)huis van Morgen. Samen 
met cliënten werkt Paul aan 
verschillende projecten, zoals de 
Digitale Agenda, de Pillo spelcom-
puter en het maken van luister-
spellen op de Google Home. 
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7.6.

Productervaringen 
cliënten

Ervaringen Holtveen 
2/4 met de Nebula

In een van de inspiratieboxen zit  
de Nebula. De Nebula is een draag-
bare beamer ter grote van een 
cola blikje. Je projecteert moeite-
loos YouTube op de muur of op het  
plafond. De Nebula stelt zichzelf 
scherp. Met de ingebouwde 
speakers is ook het geluid geregeld.  
Er zitten al vaste apps op zoals  
YouTube, Spotify en Netflix. Maar 
je kunt ook eenvoudig streamen 
naar de Nebula. 
Holtveen 2/4 probeerde de Nebula. 
Dit was een groot succes!  
Waar de ene cliënt veel plezier  
had bij het ‘lampjes kijken’, zoals 
hij dat noemde, genoot de rest  
dan gezellig mee van de geluiden 
van de filmpjes of de muziek. 
Cliëntbegeleider Sandra Mast 
vertelt enthousiast: “Met de 
feestdagen hebben we een 
kerstfilm afgespeeld en we 
gebruikten de Nebula regelmatig 
voor een snoezel moment. Dan 
lieten we rustgevende muziek 

horen via filmpjes van YouTube. 
Het beste van de Nebula vonden 
we dat bijna de hele groep op zijn 
eigen manier kon meedoen of 
genieten.”

Ervaringen Holtveen 6/8 
met de Bose Soundwear 

Als je een visuele beperking hebt,  
kan het eng zijn om een hoofd-
telefoon op te zetten. 
Je bent dan helemaal afgesloten 
van de wereld. Als iemand je dan 
aanraakt, kan de schrik groot 
zijn. Met deze achterliggende 
gedachte is de Bose Soundwear 
aangeschaft. De Bose Soundwear 
is een luidspreker die op je 
schouders ligt. Hierdoor kun je de 

muziek goed horen, maar ook je 
omgeving.
Holtveen 6-8 heeft de Bose Sound-
wear uitgeprobeerd. Zij waren erg 
positief over de schoudertelefoon. 
Cliëntbegeleider Sjors Tichelaar 
vertelt: “Het is een groot voordeel 
dat de Bose Soundwear mensen 
met een visuele beperking niet van 
de wereld afsluit. Onze cliënten 
gebruiken ook wel hoofdtelefoons 
en dan is het soms lastig om 
contact te leggen. We vonden de 
Bose Soundwear ook beter voor 
de oren, omdat het minder dicht 
op de oren zit als een koptelefoon. 
Onze cliënten vonden het erg leuk 
om het uit te proberen.” 

De Bose Soundwear zit nu in 
een van de inspiratieboxen, dus 
misschien zie je hem binnenkort 
wel bij jou op de woning.

Koffer met omgevings-
bediening: bedienen van  
huishoudelijke (keuken)
apparatuur met schakel-
knoppen

Legakker 10/12 testte tijdens een  
paar activiteiten een drukknop  
uit de koffer met omgevings-
bediening. Begeleider Saskia van 
Elsland Coesel vertelt: “Met de 
drukknop kunnen de cliënten zelf 
apparaten, zoals een mixer en 

föhn, bedienen. De knop reageert 
snel. Zelfs bij minimale aanraking 
kun je een apparaat in beweging 
zetten. Dit maakt de knop voor 
bijna alle cliënten geschikt. De 
meeste cliënten hebben de actie-
reactie (snel) door, en hoe fijn is 
het om zelf invloed uit te kunnen 
oefenen tijdens een activiteit.” 
De mixer wordt veel gebruikt. 
Saskia: “Het maken van Saroma 
pudding of een cake bakken is nu 
extra leuk. Cliënten kunnen alleen 
bezig gaan met de knop, door in 
een hand de mixer vast te houden 
en met de andere hand de (rode) 
knop in te drukken. Daarnaast 
kunnen cliënten ook samen bezig 
om een activiteit uit te voeren, bij-
voorbeeld samen een minuut pud-
ding kloppen. De knop wordt vol 
enthousiaste ingedrukt en degene 
die de mixer vast heeft, heeft een 
dikke glimlach op zijn gezicht dat 
de mixer begint te bewegen. Even 
later stopt de mixer. Verbazing bij 
degene die de mixer vast heeft; 
omdat er niet meer op de knop 
gedrukt wordt, doet de mixer het 
niet meer. De begeleiding moedigt 
aan: kom op joh, druk op de knop, 
en degene die op de knop moet 
drukken, glimlacht, omdat hij door 
heeft dat hij hier mee kan ‘spelen’. 

Na een dikke minuut samen te 
mixen is de pudding klaar. De pud-
ding kan in bakjes gedaan worden 
en daarna is het natuurlijk tijd om 
even te proeven.”

Legakker 10/12 probeerde ook 
de föhn (koude stand). Saskia: 
“Wat een lol had de cliënt toen 
hij de wind door zijn haren voelde, 
en hier zelf mee kon ‘spelen’. 
Binnenkort gaan we de ventilator 
en de radio testen.” 

Over de koffer

De koffer met omgevingsbediening 
bevat producten voor het opzetten 
van speelse activiteiten voor het 
leren omgaan met schakelaars, 
het bedienen van apparaten en 
speelgoed, maar vooral ook het 
‘meedoen’ in een groep. Door de 
inhoud van de koffer te combi-
neren met alledaagse elektrische 
apparaten of speelgoed kun je 
uiteenlopende groepsactiviteiten 
creëren, waarmee voorwaarden 
getraind worden zoals beurt 
nemen, actie-reactie en zelfred-
zaamheid. 
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8. 9.

De CRDL

Jooki

Inmu

Trilslang

Bose Soundwear

Diverse 
muziekspelers

Nebula

Schakel-
speelgoed

BelevenisTafel

Klik Aan-Klik Uit 
schakelaars

Fietslabyrint

Het sprekend 
fotoalbum

Pillo
Talking tins

Paro de zeehond

Google Home

Catalogus producten

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking 
tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact  
mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en  
sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of 
een verstandelijke beperking- én hun omgeving.

Jooki is een WiFi-speaker, waarmee muziek eenvoudig te beluisteren is door jonge en 
(ernstig) meervoudig beperkte cliënten. Het luisteren naar muziek kan zorgen  
voor plezier, ontspanning en je kan ook met elkaar bewegen.  
Doordat er meerdere poppetjes bij de Jooki zitten is  
het ook erg leuk om dit samen met anderen te spelen.  
De Jooki is eenvoudig in gebruik. Je doet de Jooki aan,  
waarna je even moet wachten totdat alle lampjes  
opgelicht zijn. Je kan daarna meteen aan de slag.

Dit muziektrilsysteem kan in principe worden gebruikt onder alle zitzakken en
matrassen, maar kan ook los vastgehouden worden. Trillingen, en zeker op muziek 
reagerende wisselende trillingen, vormen voor veel mensen een prettige ervaring. 
Zeker wanneer de juiste muziek wordt gebruikt, kunnen trillingen veroorzaakt door 
muziekfrequenties een ontspannende en heilzame werking hebben.

Paro is een robotzeehond uitgerust met meerdere 
sensoren die reageert onder meer op aanraking en geluid  
met staart-en oogbewegingen.

Pillo is de spelcomputer waarbij je de games bestuurt met een kussen als controller. 
Omdat de controller een kussen is, is Pillo voor iedereen geschikt en daagt het uit tot 
bewegen en samenwerken. Door te knuffelen, te knijpen, te schudden, te draaien of  
te drukken, kan iedereen gamen, of je nou jong, oud, fit, kwetsbaar of beperkt bent!

Mensen die niet zelfstandig buiten kunnen fietsen, 
kunnen met Fietslabyrint virtuele fietstochten maken 
en zo toch de wereld ontdekken of in hun eigen 
woonplaats fietsen. De realistische fietservaring brengt 
buiten naar binnen en geeft mensen het gevoel dat zij 
eropuit zijn.

De BelevenisTafel is een familie van verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafels, 
draagbare schermen en tablets die op elke gewenste plek gebruikt kunnen worden. 
Het belangrijkste kenmerk van de BelevenisTafel is dat mensen er samen plezier aan 
kunnen beleven, het houdt mensen actief en blij, stimuleert het geheugen, maakt 
verhalen los en mensen kunnen gezamenlijk activiteiten uitvoeren.

Inmu beschikt over zachte vibraties en stimuleert de zintuigen. Omdat momenten 
ertoe doen… Inmu zorgt voor momenten van rust en vreugde voor mensen die 
het nodig hebben. Voor sommigen is het een nieuw maatje, voor anderen een 
professioneel hulpmiddel.

Met deze beamer kijk je overal naar video’s of presentaties. 
Het compacte apparaat is zo klein als een blikje frisdrank en 
heeft een ingebouwde accu, waardoor je hem gemakkelijk 
meeneemt.  

Deze draadloze koptelefoon draag je om je nek en op je schouders, waardoor je oren 
en je handen altijd vrij zijn.

Cosmo 

Muziektril-
systeem 

Spelen, leren, bewegen en vooral plezier 
maken met lichtgevende knoppen en een 
iPad. Cosmo is een set slimme schakelaars, 
Cosmoids genaamd, die je combineert met 
speciale activiteiten/ spelletjes op de iPad. 
Afhankelijk van het spel dat je speelt, 
veranderen de Cosmoids dynamisch van 
kleur en maken zo duidelijk welke Cosmoid je 
wanneer moet aanraken. Zet Cosmo aan en 
niemand kan zich inhouden om meteen  
te gaan spelen.

Het besturen van apparaten met voice kan de autonomie van mensen met een 
visuele- en verstandelijke beperking aanzienlijk vergroten. Denk aan het (zelfstandig) 
instellen van een wekker of zelf muziek kiezen. Een meervoudige beperking werpt 
echter ook hindernissen op in het gebruik van deze apparatuur. Samen met cliënten, 
studenten en medewerkers onderzoeken we de mogelijkheden en beperkingen van  
het gebruik van de Google Home.

Het opnemen van de spraak in deze knop is eenvoudig: de twee rode knopjes tegelijk 
indrukken en de opnametijd van 40 secondes begint. Voor het terugluisteren van de 
boodschap volstaat het de zwarte knop in te drukken. Je neemt 
een nieuwe tekst direct weer over de oude tekst heen op. 
De audio boodschap kan worden gebruikt als geheugen-
steuntje. Bijvoorbeeld: “Vanavond eten we pasta” of 
“Vanmiddag werkt Barbera” Er zit een magneet ingebouwd, 
zo kun je de Talking Tin ook op een whitebord hangen.

Met het sprekend fotoalbum Rainbow combineer je woorden, plaatjes of foto’s met 
gesproken tekst. Het album is geschikt voor cliënten met een auditieve beperking, 
omdat zij de foto’s kunnen zien. Verder is het album geschikt voor cliënten met een 
visuele beperking, omdat de foto wordt beschreven.

Met een KlikAanKlikUit schakelaar zorg je ervoor dat je eenvoudig je apparaten 
op afstand kan bedienen. Zo kun je in combinatie met een KlikAanKlikUit 
afstandsbediening eenvoudig je lampen aan- en uitschakelen of dimmen. Je kan de 
schakelaars verbinden met de Google Home of een Homey, maar je kan dit ook doen 
met behulp van “slimme stekkers”.

We hebben verschillende producten die we behulp van de schakelknoppen eenvoudig 
kunnen bedienen. Denk aan een bellenblaas, een helikopter en een cd-speler. Met  
behulp van de schakelknoppen worden apparaten eenvoudig in gebruik.

Dogbox, Tigerbox, Kidz audio, Odd ball, en de Oer 
muziekspeler. Allemaal muziekspelers die door 
onze collega’s van Bartiméus als positief worden 
ervaren voor hun VVB cliënten. Van deze producten 
worden nog korte handleidingen geschreven en zijn 
beschikbaar om uit te proberen.

Elke sectie van deze superslang is tactiel. Heerlijk om aan te 
raken, in te knijpen en vast te houden. Zijn lijf bestaat uit 
geheugenschuim, kralen van verschillende zwaarte en een 
trilunit met trekkoord (trilling van circa 3 seconden). 

Een overzicht van alle producten uit de beleeflocatie. Kom deze proberen of lenen!
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Succesverhaal...

11.10.

Aangepaste cd-speler voor Pascal

Lenco SCD38 Draagbare 
CD/USB Speler in combinatie  
met Lib Switch schakelaars.

We zoeken digicoaches 
Zorg & Technologie
Digicoaches
De digicoach staat voor jou klaar! De digicoach 
is het aanspreekpunt voor collega’s die aan de 
slag willen met het verbeteren of uitbreiden 
van hun digitale vaardigheden. Daarnaast zijn 
zij het eerste aanspreekpunt ONS en gaan we 
ze inzetten in onze beleeflocatie in Vries, voor 
een nieuwe vorm van dagbesteding over zorg 
en technologie. 

Beleeflocatie De Brink
In de oude ruimte van nachtzorg in de Spinde 
hebben we een beleeflocatie gecreëerd. De 
beleeflocatie biedt cliënten de mogelijkheid om 
kennis te maken en te leren van technologie, 
en is een vorm van dagbesteding. Denk aan 
het werken met een iPad, het fietsen op het 
Fietslabyrint, spelen met de BelevenisTafel, 
ontspannen met de Inmu, et cetera. Daarnaast 
ondersteunen we (indirect) de medewerkers 
door te informeren en kennis over te dragen. 
Digicoaches gaan hierin een belangrijke rol 
spelen.

Word jij digicoach Zorg & Technologie?
Tijdens de dagbesteding ga je individueel 
met een cliënt aan de slag. Je haalt de cliënt 
thuis op en brengt hem of haar na afloop weer 
terug. Dit geeft je ook de kans om collega’s te 
helpen met digivragen of vragen over ONS. Als 
digicoach mag je zes uur per maand besteden 
aan digicoach-taken. Interesse? Meld je voor 1 
mei aan via digivisionoord@visio.org.

Over DigiVisio
Wij willen je graag de kans geven om je digitale  
vaardigheden te vergroten. Hoe kun je dat nu  
beter doen dan van elkaar te leren? 
Laagdrempelig, persoonlijk en stap voor stap. 
Vanuit dit idee is DigiVisio ontstaan, een 
platform waar vanuit we digitale kennis en tips 
uitwisselen en elkaar waar nodig digitaal op 
weg helpen. 

Heb jij een digivraag, grijp een digicoach bij de kraag! 

Met een, twee, drie of vier knoppen 
zelfstandig door je cd bladeren. 
Pascal, woonachtig op Rietwal 12,  
moest regelmatig aan de bege-
leiding vragen om zijn favoriete 
nummer op te zoeken. Met de 
schakelknoppen en een speciale 
cd-speler van schakelspeelgoed.nl 
kan hij zelf voor- en achteruit door 
zijn afspeellijst bladeren. Op deze 
manier wordt de zelfredzaamheid  
en zelfstandigheid enorm vergroot.  
Ook het gevoel dat hij dit nu zelf  
kan is voor hem en zijn omgeving  
van grote waarde!

Over schakelspeelgoed.nl
Schakelspeelgoed is een webshop 
met aangepast speelgoed en 
materialen voor personen met een 
beperking. Alles is zo aangepast dat 
er direct een losse schakelaar op 
aangesloten kan worden.

Over de cd-speler van Pascal
Deze muziekspeler kan op verschil-
lende manieren gebruikt worden.  
Er zit een radio op en er kunnen CD’s 
in en er is een USB ingang, zodat 
je je eigen MP3’s kan afspelen. De 
overzichtelijke vormgeving maakt 
de muziekspeler gemakkelijk te 
bedienen. 
De muziekspeler is zo omgebouwd 
dat verschillende functies met losse 
schakelaars bediend kunnen worden, 
bijvoorbeeld twee knops voor liedje 
vooruit en liedje achteruit. 

Via de reguliere nieuwsbrieven en op 
social media zullen we 
succesverhalen met jullie blijven 
delen. 

Interesse? 

Meld je vóór 

1 mei aan!

Kijk voor het filmpje op 
https://youtu.be/8oSz6NFKP5Y 

of scan de QR-code
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Testen van nieuwe 
technolologische
ontwikkelingen...

Welkom bij het Visio Kennisportaal
Het Visio Kennisportaal, boordevol informatie, tips, artikelen en reviews over
uiteenlopende onderwerpen voor mensen met een visuele beperking.

Geteste producten

Zoeken in Kennisportaal

Over het VisioLab

Sinds 2017 heeft Visio een goede en snelle 
manier om nieuwe ontwikkelingen te testen 
en te onderzoeken op bruikbaarheid en inzet 
voor de Visio-doelgroepen: het VisioLab.

Het VisioLab kenmerkt zich door kort-
durende onderzoeken van vier tot maximaal 
twintig weken naar vernieuwende, vaak 
technologische, ontwikkelingen.  
Zo’n onderzoek levert aan het eind van de 
looptijd altijd een duidelijk resultaat op. 
Denk aan een prototype, adviesrapport of 
vervolgonderzoek.

Het VisioLab is geen fysiek lab. De onder-
zoeken vinden plaats op verschillende 
locaties in het land en zijn altijd in samen-
werking met onze cliënten.  
Alle adviesrapporten worden gepubliceerd 
op het Kennisportaal. Dus neem daar gerust 
eens een kijkje. Mocht u nog vragen of op-
merkingen hebben schroom dan niet om een 
mailtje te sturen naar visiolab@visio.org.

Over het Kennisportaal van Visio

Het Visio Kennisportaal staat boordevol 
informatie, tips, artikelen en reviews over 
uiteenlopende onderwerpen voor mensen 
met een visuele beperking. Scan de QR-code 
of ga naar https://kennisportaal.visio.org/ 

THEMA’S           HULP & CONTACT           OVER VISIO

De 4 geteste relax-kussens:

Inmu Relax

Kozieme 

Somnox

SleepingCare

Damson Cisor 
De meeste woningen en dagbestedingsgroepen 
kennen de V-soundbox. Door de trilling verandert 
het oppervlak waar de V-soundbox staat in een 
speaker. Het geluid wordt op deze manier voelbaar. 
Elke ondergrond geeft een ander geluid: als je de 
speaker op de tafel zet, geeft de tafel trillingen af 
en als je het op een kast zet, voel je daar de 
trillingen. Helaas is de fabrikant gestopt met het 
maken van deze boxjes. We zijn dus op zoek gegaan 
naar een alternatief, en zo kwamen we bij de 
Damson Cisor. We hebben zo’n boxje besteld en er 
waren veel mensen die het wilden uitproberen.  
De eerste testresultaten zijn binnen en tot nu toe 
is iedereen erg positief over dit boxje. 

Binnenkort verschijnt meer 
informatie over de Damson 
Cisor op het kennisportaal. 

Inmu (relax kussen)
We hebben vier relax-kussens 
met geluiden, muziek en tril-
functie laten uitproberen door 
cliënten. Er zit veel verschil in 
de kussens, zowel qua mogelijkheden als qua vorm 
en zwaarte. De Inmu bleek vanwege de vorm en het 
gewicht het meest aan te slaan bij onze cliënten.  
Dit was het enige kussen dat de meeste cliënten  
echt goed vast konden houden. Ook veel begeleiders 
gaven de voorkeur aan dit kussen. 
 
Wil je meer weten? Lees dan 
het hele artikel op het 
kennisportaal. Scan de Qr-code 
of ga naar: https://ap.lc/wiWXO. 
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Visio Vitaal

Visio 
Vitaal

TZA 
Drenthe

Drenthe 
College

 Beleef  
De Brink

Zorg  
&

Technologie

DigiVisio is onderdeel van Visio 
Vitaal. Voel je gezond, vitaal en 
deskundig met oog voor elkaar! 

Een medewerker die zich gezond, 
vitaal en deskundig voelt, kan zijn  
werk goed doen. Dit komt ten 
goede aan de cliënten die zorg van  
Visio ontvangen. Visio Vitaal richt  
zich op fysiek en mentaal welbe-
vinden van onze medewerkers. 
Visio Vitaal gaat om dingen als 
mindfulness, balans, vaccineren, 
gezonde recepten, levenslang 
leren, sporten, vrije tijd, chronische 
ziekten, stress, wandelen, groeien 
en mantelzorg. Het gaat dus niet 
alleen over sporten en gezond 

eten. Visio Vitaal is er voor 
iedereen. (Het moet bij je passen.) 
En niet iedereen zal gaan voor 
afvallen en een maatje 36. Het 
motto van Visio Vitaal is dan ook 
‘Voel je fit en gelukkig’.

Carrousels maken met leerthema’s, 
het kennisfestival (met de nadruk 
op cliëntzorg), informatieavond 
over pensioen, formatieruimte op 
het digitale prikbord van de locatie-
pagina op intranet (om interne door-
stroom te stimuleren), opleidingen 
via Edumanager, DigiVisio, en 
de aandachtsfunctionarissen 
gezondheid vallen onder 
Visio Vitaal. 

We doen prachtige dingen bij Visio De Brink. Denk 
aan de landwinkel, educatief agrarisch centrum de 
Kiep, atelier Kwast, het terras met theeschenkerij 
en het restaurant in het Diggelhoes. Dit willen we 
overbrengen op potentiële bezoekers. 

Er liggen kansen genoeg om meer klanten te 
genereren en klanten aan ons (landwinkel) te 
binden. We zitten in een recreatiegebied, de Drentse 
Fiets-4-daagse heeft twee routes die langs of over 
ons terrein gaan, de theeschenkerij zou verhuurd 
kunnen worden (bijvoorbeeld aan de gemeente 
of aan andere bedrijven; we zitten immers vlakbij 
het industriegebied van Tynaarlo) en we zouden 
workshops kunnen organiseren (denk aan cupcakes 
maken/decoreren, kaarsen maken, koeknuffelen 
(verbinding met andere organisatieonderdelen), iets 
maken in atelier Kwast). Het venten van de Kiep 
kunnen we uitbreiden met producten van onder 
andere landwinkel. Zet in op beleving.

Potentiele bezoekers van ons terrein zijn dus ook een 
doelgroep. Voor deze groep zouden we een aparte 
folder kunnen ontwikkelen (= campagne Beleef De 
Brink). De huidige folder over De Brink is geschreven 
voor (toekomstige) cliënten.

Communicatieboodschap
Een goed leven voor de cliënt!
… waar medewerkers met plezier werken
… waar we onderscheidende zorg verlenen
We doen en hebben prachtige dingen, denk aan onze 
kinderboerderij, de landwinkel en atelier Kwast. We delen dit 
graag met anderen: wees welkom en beleef De Brink!

Je uiteindelijke doel is omgekeerde participatie. Het 
gaat niet om winst maken, het gaat om meedoen, 
samen in de maatschappij. 

Beleef De Brink

Landwinkel De Brink

Kinderboerderij De Kiep
Atelier Kwast

Wij zetten onze gezamelijke kennis op het gebied van 
technologische ontwikkelingen in voor mensen met een 
visuele beperking. Techniek die meedoen in het dagelijks  
leven optimaliseert. Samen meedoen mogelijk maken!”

“
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Relatie met Technologie  
en Zorgacademie Drenthe
In februari 2021 is in Drenthe de  
Technologie en Zorg Academie 
(TZA) van start gegaan. De TZA 
Drenthe is een samenwerkings-
verband tussen scholen voor mbo 
en hbo, instellingen voor zorg, 
welzijn en wonen en gemeenten 
in Drenthe. TZA Drenthe stelt 
zich als doel om ervoor te zorgen 
dat technologie in de zorg zó 
gebruikt wordt, dat de werkdruk 
van medewerkers in de zorg 
vermindert, mensen met een zorg-
vraag zo zelfstandig en prettig 
mogelijk kunnen leven, en dat meer 
zorg met minder medewerkers kan 
worden geleverd. 

Beleeflocaties TZA en 
samenwerking Expertise 
College Zorg & Welzijn
Het Drenthe College, waarmee  
we een uniek onderwijsconcept 
- het Expertise College Zorg en 
Welzijn - hebben ontwikkeld, is  
initiatiefnemer van het TZA 
Drenthe. Visio is lid van het TZA.  
Het TZA heeft een aantal 
beleeflocaties. Dit zijn ruimtes 
waar je kennis kan maken met  
verschillende soorten slimme 
technologie. Binnen de beleef-
locatie in Vries speelt het 
Expertise College weer een 
belangrijke rol. Samen met Rony 

Kleefman, coördinator van het 
Expertise College, bekijken we op 
wat voor manier de studenten hier 
een rol in kunnen vervullen, denk 
aan onderzoek naar producten, 
begeleiding van cliënten, 
overdracht aan collega’s, et cetera.

Deelnemers TZA Drenthe
  Drenthe College, 
Hanzehogeschool, NHL Stenden, 
Noorderpoort en Alfa-college

 Gemeenten Assen en Emmen
   Instellingen voor zorg, welzijn en 
wonen, zoals het Wilhelmina 
Ziekenhuis Assen, Cosis, Visio, 
Vanboeijen en Actium Wonen. 


