
Uitleenservice Koraal Digitaal  

Bij de Uitleenservice kunnen cliënten en medewerkers 

meer dan 20 verschillende eHealth-producten lenen die 

ondersteuning bieden bij slaapproblemen, ontspanning 

en meer beweging? Denk hierbij aan een slaaprobot, een 

mobiele snoezeltent of een interactieve knuffelbeer. Door 

deze producten voor een bepaalde tijd te lenen, kunnen 

cliënten en medewerkers in de praktijk ervaren of deze 

aansluiten bij wensen of speciale behoeftes van cliënten.

Heb jij een idee voor een digitaal hulpmiddel dat voor 

meerdere groepen uitgeleend kan worden? Mail het naar 

koraaldigitaal@koraal.nl of gooi jouw idee in de speciale 

robot-ideeënbus tijdens de Zorgtechnologie Markt.  

Ontmoet Ivy!   

Ivy is een robot die binnenkort komt logeren bij cliënten van 

Op de Bies. Ivy kan ondersteunen in de sociale zorg en is 

tevens een buddy voor de cliënt. Tijdens de Zorgtechnologie 

Markt kun je zien hoe de robot wordt ingezet. 

Persoonsgebonden Muziekproducties (PGMP)

Een PGMP is een speciaal voor en met een cliënt 

gecomponeerd muziekstuk. Het nummer bevat vocale 

geluiden van de cliënt, geluiden van verwanten en andere 

muzikale elementen. Een persoonlijk muziekstuk maakt 

blij, actief of juist rustig. Het bevordert de verbinding 

tussen de cliënt en zijn verwant/begeleider. Ook kunnen de 

persoonlijke muziekstukken ondersteunend worden ingezet 

bij activiteiten, zoals verzorging en beweegactiviteiten.

Maak kennis met dagbesteding de ‘Knoppengroep’

Met een meervoudige beperking toch apparaten bedienen 

om een taart te bakken? Of een ronde bingo spelen? Dat 

kan! Bekijk de verrassende demonstratie van de cliënten en 

collega’s van de Knoppengroep: “We kijken naar wat een 

cliënt wél kan en welke interesses hij heeft. Met behulp van 

een computer kunnen cliënten ontzettend veel zelf.”

De Digicoaches Koraal 

Binnen de zorg worden digitale vaardigheden steeds 

belangrijker. De Digicoaches van Koraal ondersteunen 

Koraal-medewerkers bij digitale uitdagingen en helpen 

om digitale vaardigheden te vergroten. Ze spelen een 

belangrijke rol bij de implementatie van digitale middelen 

binnen Koraal. Ook op de Zorgtechnologie Markt staan ze 

klaar om vragen te beantwoorden.  

 

Escape Room Digivaardigheden

De opdracht voor medewerkers? Ontsnap uit verschillende 

ruimtes van jouw zorginstelling waarin je jezelf per ongeluk 

hebt opgesloten, zodat je op tijd bij meneer Welgelegen 

bent die steeds meer in paniek raakt! Dit lukt alleen als je 

daarvoor met je team al je digitale vaardigheden inzet.  

Wie ontsnapt er in de snelste tijd uit de kelder om meneer 

Welgelegen te redden?

Crdl (spreek uit: kredel) 

De Crdl verandert het menselijk lichaam in een 

muziekinstrument. Wanneer twee mensen de Crdl én 

elkaar gelijktijdig aanraken, vertaalt de Crdl hun aanraking 

in geluid. De Crdl herkent variaties in aanraking en vertaalt 

deze naar verschillende klanken. Ervaar zelf verwondering, 

ontroering, ontspanning of plezier en bezoek onze 

muziekagoog!

Quli

Quli is een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)  

voor cliënten. Met een PGO heeft een cliënt toegang 

tot zijn digitale dossier en kan hij dit delen met wie hij 

wil. Denk aan het delen van gegevens van de huisarts 

en fysiotherapeut met de AVG-arts. Het is ook mogelijk 

om andere ondersteunende apps aan Quli te koppelen. 

Daarnaast kunnen medewerkers zich aanmelden bij Quli en 

op die manier bijdragen aan digitale hulpverlening.
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Wat is er allemaal te doen?



Fierit Zorgapp

De Fierit Zorgapp wordt gebruikt door ambulante 

medewerkers in de jeugdhulp. Deze app maakt 

administratie sneller en leuker. Rapportage voor het 

zorgdossier kan worden ingesproken, door de medewerker 

of samen met de cliënt. Ook kan het zorgdossier via de 

app worden ingekeken en kunnen medewerkers snel hun 

urenregistratie invoeren. Onze collega’s vertellen je graag 

meer over de mogelijkheden van de Fierit Zorgapp. 

Tovertafel    

Met de magische activiteiten van de Tovertafel kunnen 

cliënten spelen, leren, herinneringen ophalen en samen 

plezier maken. De Tovertafel is een projectiesysteem 

dat levendige, herkenbare beelden op de vloer of de 

tafel projecteert. Als je eroverheen beweegt, gaan de 

beelden bewegen en veranderen. De tovertafel stimuleert 

beweging, bevordert de taalontwikkeling en zorgt voor 

samen plezier maken. Kom jij de tovertafel ook uitproberen?

BiesFit     

Wist je dat je een virtuele tocht door Azië, Amsterdam of 

het bos kunt maken vanuit BiesFit? Of dat je ook met een 

(lichamelijke) beperking leuke beweegspellen kunt doen? 

Gezond en leuk dus! Breng tijdens de Zorgtechologie Markt 

eens een bezoek BiesFit en laat je verrassen!

Wet Zorg en Dwang

Technologische hulpmiddelen kunnen helpen bij het 

voorkomen van onvrijwillige zorg. Of een bijdrage leveren 

aan het zo licht en zo kort mogelijk toepassen hiervan.

Onze collega’s staan klaar om je te laten zien en ervaren 

hoe technologie een bijdrage levert aan de zorg. Kom vooral 

een kijkje nemen om inspiratie en ideeën op te doen! 

Multimodale communicatie

Wat als je moeilijk of niet kunt praten? Dan zijn er 

ondersteunende technologische hulpmiddelen die ervoor 

kunnen zorgen dat jij toch een stem hebt. Dit noemen 

we ook wel multimodale communicatie. Technologie 

gecombineerd met bijvoorbeeld stemgeluid, (half 

gevormde) woorden, gebaren, oogbewegingen of een 

fysieke handeling zorgt er dan voor dat het tóch mogelijk 

wordt om te communiceren met anderen. De logopedisten 

van Op de Bies laten je graag alle mogelijkheden zien.

Begrijpelijke doelen

Hoe zorg je ervoor dat cliënten de doelen in hun zorgplan 

goed begrijpen en actief kunnen beleven?  Vanuit deze 

vraag hebben medewerkers een pakket met handvatten 

en hulpmiddelen samengesteld voor begeleiders . Zodat zij 

samen met cliënten kunnen werken aan het actief beleven 

van de zorgdoelen.

Zorgdomotica

Zorgdomotica is het verzamelwoord voor alle slimme 

technologische oplossingen die kunnen worden ingezet om 

zorg en ondersteuning verder te verbeteren en bewoners 

meer woongenot, privacy en veiligheid te bieden. Binnen 

de centrumlocatie Op de Bies wordt in 2023 nieuwe 

zorgdomotica in gebruik genomen, afgestemd op de 

individuele hulpvragen van cliënten. Benieuwd naar wat 

er allemaal mogelijk is? Bezoek dan de demoruimte 

Zorgdomotica. Medewerkers laten je de zorgdomotica zien 

en ervaren. Ook geven zij je een kijkje in de nachtzorg op 

locatie Kerkrade, waar de nieuwe zorgdomotica al wordt 

gebruikt.

Qwiek.up

De Qwiek.up is een apparaatje dat beelden op de muur 

en het plafond projecteert en tegelijkertijd geluiden 

afspeelt. Door de bijna levensechte beleving worden 

cliënten cognitief geprikkeld om rustig te worden, maar ook 

gestimuleerd om te gaan bewegen, te genieten van mooie 

concerten of herinneringen op te halen.

Selfie!

Altijd al eens op de foto willen gaan met de Eiffeltoren? Of 

de Mount Everest? Of heb je een andere wens? Kom dan 

poseren voor het green screen van Koraal Media en laat je 

verrassen door de mogelijkheden!

 Laat je 
verrassen!


