
Innovaties gericht op mantelzorgers

1) Caren: applicatie voor mantelzorgers voor inzage in het dossier

Caren is een digitale gezondheidsomgeving en geeft mantelzorgers inzage in en
controle over de gezondheid van je verwanten. Caren helpt je ook met het
organiseren van zorg en maakt het mogelijk om informatie te delen en taken te
plannen rondom de zorgsituatie. De klant en/of mantelzorger bepaalt zelf met wie je
jouw gegevens wilt delen en of je Caren wilt koppelen met de professionele zorg.

Voor meer informatie https://www.carenzorgt.nl/

2) E-learnings voor mantelzorgers rondom bijvoorbeeld dementie

U kiest er niet voor mantelzorger te worden, het overkomt u. Om u bekend te maken
met de meest essentiële kennis en basisvaardigheden, biedt Aafje verschillende
trainingen en scholingen. Hierdoor bent u als mantelzorger beter in staat de zorg en
ondersteuning met meer zekerheid en meer in balans vorm te geven. De cursussen
geven u kennis over de taken die bij mantelzorg komen kijken en er wordt dieper
ingegaan op de persoon en verschillende chronische ziektebeelden. Dit doen we in
begrijpelijke taal en met herkenbare voorbeelden. Ook is er aandacht voor de rol en
de behoeften van u als mantelzorger zelf.

Voor meer informatie: https://www.aafje.nl/u-bent-mantelzorger

3) Sharecare: omgeving voor locatie/huiskamer om ervaringen rondom
activiteiten te delen

ShareCare is een digitale tool om mantelzorgers meer te betrekken bij (en te
informeren over) het welzijnsprogramma. Op ShareCare worden bijvoorbeeld leuke
foto's en filmpjes van bewoners geplaatst en is de activiteitenagenda in te zien.

Voor meer informatie https://zorgsite.nl/nl/huiskamers/

4) Virtual Reality film dementie

Deze unieke filmervaring geeft weer hoe het is om te leven in een verdergaand
stadium van dementie.Tijdens het bekijken van deze film krijgt u een speciale bril op:
een Virtual Reality bril. De bril is eigenlijk een soort ‘’levende kijkdoos’’. Wanneer u
zich in de film begeeft, hoort u ook de gedachten van de persoon met dementie.
Hierdoor komen de situaties in de film heel erg realistisch over.
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Lees meer op:
https://www.aafje.nl/nieuws/de-verschillende-gezichten-van-alzheimer-onze-nieuwe-
vr-experience-film
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