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Powergarden

Stichting Powergarden Nederland gaat 6 Powergardens
realiseren in 6 wijken in Rotterdam.

Een Powergarden is eigenlijk een belevingstuin van, 
voor en door de wijk.

De belevingstuin is geschikt voor ouderen met 
dementie, maar is vooral ook een sociaal 
‘verkeersplein’, waar oud en jong, vitaal en minder 
vitaal samenkomen en samen werken.



Datagedreven
triageprotocol voor 

de Nederlandse 
Huisartsenposten, 

fase 3 en 4

Voor triages in de huisartsenpost wordt momenteel de 
Nederlandse Triage Standaard (NTS) gebruikt. Een protocol dat 
voorschrijft welke vragen gesteld moeten worden bij een 
bepaalde zorgvraag om te bepalen welke urgentie er moet 
volgen op de antwoorden van de patiënt. Deze ondersteuning van 
de NTS leidt in meer dan 50% van de triages tot een 
urgentiebepaling die niet aansluit bij de zorgvraag van de 
patiënt. Een verbetering in dit triageprotocol zou de mate van 
overtriage en het aantal onnodige consulten op de 
huisartsenposten sterk reduceren.

Pacmed heeft in een Proof-of-Concept studie data van twee 
miljoen historische triages geanalyseerd en een eerste versie van 
een Machine Learning algoritme ontwikkeld dat ondersteunt bij 
de urgentiebepaling. Dit algoritme was in staat de triagist te 
ondersteunen door te voorspellen of een patiënt binnen een uur 
medische spoedzorg nodig had.
Met dit project wordt via een implementatiestudie bij een 
consortium van huisartsen in de regio Rijnmond dit systeem in de 
praktijk getest. Daarnaast zal deze studie ook randvoorwaarden 
identificeren die succesvolle implementatie van datagedreven
technologie in de bestaande zorgstructuur ondersteunen. Ten 
slotte zal dit systeem worden gecertificeerd zodat het voldoet aan 
alle eisen en regelgeving en veilig ingezet wordt na het project.



VR onderwijs-
programma voor 
zorgprofessionals 

tijdens de Covid-19 
pandemie

Door de Covid-19 pandemie is een acute 
scholingsvraag voor zorgprofessionals ontstaan. In het 
ErasmusMC is daarom een initiatief gestart om met VR 
zorgpersoneel te scholen.

De doelgroep is zorgpersoneel op verpleegafdelingen 
(verpleegkundigen en artsen) dat ingezet wordt om 
Covid-19 patiënten te verzorgen. 

Door middel van Virtual Reality based scenario training 
wordt op een efficiënte en hoogwaardige wijze in de 
acute onderwijsvraag voorzien.



VR psychologisch 
support 

programma voor 
patiënten en hun 

naasten tijdens de 
Covid-19 pandemie

Door de acuut stijgende zorgvraag die door de 
Coronapandemie wordt veroorzaakt en de beperkte 
beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel die deze 
gespecialiseerde zorg moeten leveren komt de begeleiding 
van patiënten en hun naasten voor, tijdens en na het 
intensieve zorgtraject in het gedrang.

Daarom is men een Virtual Reality traject voor begeleiding 
van patiënten na een intensive care-opname gestart.

Door de huidige Covid-19 pandemie wordt het duidelijk dat 
om post-IC gerelateerd trauma te voorkomen, patiënten beter 
moeten worden voorbereid op de ervaringen op de Intensive 
Care. Die begeleiding is essentieel gezien de grote toename 
van post-IC zorg en gerelateerde problemen. Men richt zich 
op twee doelgroepen: 

Patiënten met Covid-19 die op een intensive care 
opgenomen worden/liggen/gelegen hebben;

Patiënten met Covid-19 die mogelijk met een IC in 
aanraking kunnen komen.



Beweegtuin voor 
Sonneburgh

Stichting Sonneburgh is een woonzorgcentrum met drie 
locaties. Op de locatie Groene Kruisweg (Hoogvliet) wonen 
160 bewoners variërend in leeftijd tussen 75 en 95 jaar. Zij 
zien dat de bewoners te weinig bewegen en dat dit nog is 
verergert door de Covid-19 pandemie.

Beweging is voor de bewoners van cruciaal belang omdat het 
positieve effecten heeft op de gezondheid en het risico op 
valincidenten en depressie verkleint. Met de beweegtuin 
willen zij de levenskwaliteit van hun bewoners verhogen.

De tuin wordt ingericht met dementievriendelijke 
beweegtoestellen voor oefeningen voor kracht in de handen, 
coördinatie, vitaliteit en nog veel meer.

Al hun activiteitenbegeleiders krijgen een 4 uur durende 
cursus van Olga Commandeur waar zij en de leverancier van 
de toestellen een samenwerking mee hebben om zo te 
zorgen dat de bewoners op een goede manier worden 
begeleid.
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