Aan de leden van de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief 68
Helmond, 4 oktober 2017

Zaaknummer: 33530998

Telefoon.: 587297

Onderwerp: STOP & GO

Uw kenmerk:

Uw brief d.d.:

Graag informeren wij u dat wij deze maand starten met een pilot om mensen met dementie en/of hun
mantelzorger te kunnen ondersteunen met technologische innovaties. Hiervoor hebben wij op 25 september
2017 een overeenkomst ondertekend met KPN, namens KPN en partners. Met deze pilot bieden we mensen
de mogelijkheid om hun woning uit te rusten met technologie voor leefstijlmonitoring en/of
personenalarmering. KPN en de gemeente Helmond onderzoeken in de pilot of het mogelijk is om te komen
tot een businessmodel voor structurele financiering van deze oplossingen.
Aanleiding
In de afgelopen 10 jaar zijn vele op dementie gerichte (technologische) innovaties ontwikkeld. Het betreft
innovaties die mensen met dementie en/of hun mantelzorger kunnen ondersteunen, soms al vóórdat een
diagnose aan de orde is. Maar in de praktijk vinden deze innovaties onvoldoende hun weg naar potentiële
gebruikers. Om hierin een doorbraak te realiseren, hebben we een innovatieve aanbesteding gevolgd. Deze
manier van aanbesteden is mogelijk gemaakt door deelname aan het internationale project STOP&GO
(Sustainable Technologies for Older People - Get Organised). Hiermee werd de markt uitgedaagd om niet
alleen hun technologische producten en diensten aan te bieden, maar ook om zich ook sterk te maken om
deze producten en diensten wél structureel hun weg naar gebruikers te laten vinden.
Overeenkomst
In de overeenkomst met KPN en partners hebben we onderstaande zaken vastgelegd:
 KPN en partners bieden de technologie voor leefstijlmonitoring en personenalarmering aan bij
mensen met dementie. Hiermee worden mantelzorgers ondersteund bij hun taken, kunnen mensen
met dementie langer zelfstandig thuis blijven wonen en kunnen ze meer zelf oplossen.
 Op basis van de informatie uit de monitoring kan vroegtijdig gesignaleerd worden of er
veranderingen in gedrag zijn, waardoor andere begeleiding of zorg tijdig kan worden ingezet.
Monitoring gebeurt met voelers en sensoren op deuren e.d. Hiermee kan een mantelzorger met een
app op een smartphone of tablet op afstand bepaalde patronen in de gaten houden en zo op tijd
signaleren of de situatie van iemand verandert. Denk bijvoorbeeld aan een signaal of de koelkast
wordt geopend, wat een teken kan zijn dat er gegeten wordt.
 Er wordt (onafhankelijk) onderzoek uitgevoerd naar de effecten en wijze van inzet van de
hulpmiddelen, waarmee gezocht wordt naar mogelijkheden voor structurele financiering van de inzet
van de middelen. Wanneer hiervoor een businessmodel ontwikkeld kan worden, met betrokken
partijen, dan biedt dat mogelijkheden om in de toekomst zorgkosten te verlagen. Ook als gemeente
plukken we daarvan dan de vruchten.
Aanpak
De pilot bestaat uit verschillende fases. In eerste instantie worden via (de casemanagers van) Zorgboog en
Savant Zorgt mogelijke gebruikers van de leefstijlmonitoring en personenalarmering benaderd voor
deelname aan de pilot. Het is de bedoeling om in oktober 2017 de technieken bij de eerste 20 mensen te
installeren. Voor april 2018 willen we vervolgens de woningen van nog eens 170 mensen uitrusten met de
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toepassingen. In deze periode starten we ook het onderzoek naar de effecten en wijze van de inzet van de
hulpmiddelen met als doel te komen tot structurele financiering. We monitoren hierbij de ervaringen van
gebruikers, hun naasten en zorgaanbieders. Wanneer structurele financiering voor deze hulpmiddelen is
gevonden, kan de pilot nog verder worden opgeschaald, naar uiteindelijk alle thuiswonende mensen met
dementie in Helmond.
Met dit project zetten we een belangrijke stap naar betere ondersteuning van mensen met dementie en hun
mantelzorgers. In dit project komt de samenwerking tussen zorgverleners (Savant Zorg en Zorgboog),
leveranciers van technologie (in het consortium verenigd) en gebruikers van die technologie tot stand.
Hopelijk zal dat op lange termijn ertoe leiden dat Helmonders als eerste profiteren van vernieuwingen in de
zorg in en om het eigen huis, doordat wij een goede proefomgeving kunnen bieden.
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