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ProbeerService
Zorgtechnologie helpt een zorgvrager om zelf standiger te leven. Dankzij de vele (digitale) ontwikkelingen 

kan de zorg professional kan het werk beter inrichten. Maar wat is er allemaal verkrijgbaar? En wat past 

het beste bij je cliënt? Daarvoor is de ProbeerService:

INFOTRUCK

 Een open dag of themaweek? Een bijeenkomst of training voor (aanstaande)  

zorgprofessionals? Boek nu de grote expositie- en workshopruimte in een oplegger. 

Met allerlei producten om te testen. 

INFOSTAND

 Kleine demonstratie-unit die op je locatie geplaatst kan worden. In de unit vind je 

uitleg en producten op het gebied van Zelfredzaamheid, Communicatie & Contact, 

Welzijn en Veiligheid. 

INFOTHEEK

 Wil je direct een product uitproberen voor een van je cliënten?  

Kijk dan in de Infotheek van de online ProbeerService en bestel direct een  

plug-and-play product. 

PROJECTEN

Samen met anderen vorm je een ‘learning community’ om de werking en de effecten 

van meer complexe producten en diensten te testen en in kaart te brengen.

facts probeerservice

Neem contact op met de Coördinator Living Lab voor meer informatie over kosten en mogelijkheden 

voor leden en niet-leden, of kijk op www.tza-achterhoek.nu/probeerservice 



Strategische sessie
In overleg organiseren wij een strategische sessie van een dagdeel, over het belang en de plek van zorg-

technologie in uw organisatie. Aan de hand van een businessmodel en (omgeving)analyse wordt er zowel 

in groepen als plenair gewerkt aan de totstandkoming van een blauwdruk voor implementatie.  

Deze sessie kan gebruikt worden om een gezamenlijke strategie of beleid op dit onderwerp te ontwikkelen.

facts strategische sessie 

•  Inleiding d.m.v. een presentatie waarin de actualiteit en toekomst kort worden geschetst aan de 

hand van (markt)ontwikkelingen en trends.

• Groepsgewijs invullen van modellen door deelnemers.

• Plenaire toelichting, uitwisseling uitkomsten van het ingevulde model. 

• Het gezamenlijk maken van keuzes voor een veranderstrategie. 

Duur: 3 uur

Aantal personen: maximaal 12

Kosten: 500 euro exclusief BTW, 1 kosteloze sessie voor leden.

Informatie en aanmelden: info@tza-achterhoek.nu
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Kenniskring
De TZA heeft een on- en offline kenniskring 

voor de professionals van de aangesloten leden; 

onderwijs, (zorg)ondernemers en overheidsorga-

nisaties. De kenniskring brengt de professionals 

bij elkaar voor inspiratie en innovatie. Er wordt 

gewerkt met interactieve sessies, presentaties 

en discussies. De organisaties informeren elkaar 

over lopende of van start gaande pilots met 

zorgtechnologie. Samen kunnen ze innovatieve 

producten testen op gebruiksvriendelijkheid en 

gebruikservaring in een realistische zorgsetting.

facts kenniskring 

Kosteloos voor leden.

Informatie en aanmelden: 

info@tza-achterhoek.nu

facts inspiratiesessie 

• Presentatie

• Rondleiding 

• Workshop

Duur: 3 uur

Aantal personen: maximaal 12

Op locatie TZA

Kosten: 375 euro exclusief BTW,

1 kosteloze sessie voor leden.

Informatie en aanmelden: 

info@tza-achterhoek.nu

Blended learning Modules 
Zorgtechnologie
De Technologie & Zorg Academie (TZA) biedt een  

tweetal blended learning modules: Module 1 Intro-

ductie Zorgtechnologie en Module 2 Ethiek &  

Zorgtechnologie. Een aantal uren online leren wordt  

afgesloten met een bijeenkomst bij de TZA of op  

locatie. Module 1 is een goede eerste kennismaking 

van wat zorgtechnologie kan betekenen binnen zorg  

en welzijn. Bewustwording staat hierbij centraal.  

In Module 2 staat ethiek centraal en verken je onder andere je eigen waarden, standpunten en kennis 

op deze thema’s aan de hand van diverse cases.

facts module 1, introductie zorgtechnologie

Online leren en 1 bijeenkomst

Accreditatie V&VN: 9 punten

Kosten: Leden 75 euro excl. BTW /  

niet-leden 150 euro excl. BTW.

facts module 2, ethiek & zorgtechnologie

Online leren en 1 bijeenkomst

Accreditatie V&VN: 7 punten

Kosten: Leden 125 euro excl. BTW /  

niet-leden 250 euro excl. BTW.

Inspiratiesessie
De TZA biedt een inspiratiesessie aan over de adoptie  

en acceptatie van zorgtechnologie voor teams.  

Het programma duurt drie uur. Hierin staan de  

implementatie en acceptatie van zorgtechnologie 

centraal. Vanuit praktijksituaties bekijken we wat  

technologie kan betekenen en gaan we ook zelf brain-

stormen over een nieuw zorgtechnologisch product.

Informatie en aanmelden: info@tza-achterhoek.nu
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Schrijf je in voor het laatste nieuws via onze website of volg ons op:


