
  



Symposium 
 
Dit symposium wordt georganiseerd voor het cluster Technology in elderly care. Vanwege COVID-19 
zal het Symposium in Teams plaatsvinden. De datum waarop het symposium gepland staat is 5 januari 
2021 om 8.30 uur. Elke groep heeft 30 minuten de tijd om het eindproduct te presenteren. Na elke 
presentatie zal er ruimte zijn voor vragen. Elke groep is gevraagd om niet alleen een PowerPoint 
presentatie te geven, omdat dit anders erg lang en saai kan worden. De projecten die aan het 
symposium zullen deelnemen zijn: 
 
How to keep people involved and active using interactive screens 
Bij dit project wordt er onderzocht hoe ouderen meer in contact kunnen blijven met hun familie en 
vrienden. Het einddoel is dat familieleden en vrienden foto’s direct naar de ouderen toe kunnen sturen 
en dat ze deze te zien krijgen in een digitale fotolijst. Hierbij hoeven de ouderen zelf geen enkele 
handeling te doen om de foto’s in beeld te krijgen.  
Er is literatuuronderzoek gedaan om sub-vragen te beantwoorden. Door COVID-19 waren interviews 
en fysiek langs gaan bij de doelgroep lastig. Tijdens het symposium zal er dieper op het project 
ingegaan worden. 
 
IkKanWelzijn 
Het doel van dit onderzoek is activiteiten bedenken, waarbij wensen en behoeften geïnventariseerd 
worden, die uiteindelijk bij kunnen dragen aan het verminderen van de gevoelens van eenzaamheid 
onder de ouderen in Nijverdal. 
Tijdens dit onderzoek hebben wij ons bezig gehouden met meerdere focusgroepen en interviews. 
Daarnaast is er een literatuurstudie gedaan, om de deelvragen te kunnen beantwoorden. Door de 
huidige situatie rondom COVID-19 kan het onderzoek niet volledig uitgevoerd worden, zoals wij dat 
graag zouden willen. Verdere toelichting wordt gegeven tijdens het symposium. 
 
Delirium App 
Wij zijn der derde projectgroep die bezig gaat met dit project. Aan ons de taak om de bestaande 
webapplicatie te finetunen en te implementeren. Het is een webapplicatie voor mantelzorgers voor 
personen met een (doorgemaakt) delier, er zitten verschillende aspecten in de webapplicatie, zoals 
een dagboek, fotofunctie en een meetinstrument om overbelasting te meten. 
Omdat we niet beschikken over een ICT-student, is er voor gekozen om een verbeterd/afgesteld 
prototype te maken. Er is hiervoor gekeken naar resultaten vanuit de stakeholders en bestaande 
literatuur. De resultaten hiervan zullen worden gepresenteerd tijdens het symposium. 
 

Programma  

8.30 Opening 

8.35 How to keep people involved and active 

9.20 IkKanWelzijn 

10.05 Delirium App 

10.50 Afsluiting 

 


