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Orbis Medisch & Zorgconcern
Netwerkorganisatie in Cure en Care

üOrbis Medisch Centrum (ziekenhuis)
üOrbis Geestelijke Gezondheidszorg
üOrbis Revalidatie
üOrbis Zorgcentra

üOrbis Hospice Daniken
üOrbis Hospice Mariaveld
üOrbis Thuiszorg
üOrbis Huishoudelijke Hulp
üOrbis Jeugdgezondheidszorg

5.500 medewerkers



(Orbis) in transitie

ü Thuiszorg: uitdaging gezien toename zorgzwaarte
en complexiteit > Méér (cliënten helpen) met
minder (mensen en €)
- wijkverpleegkundige positioneren
- cultuurverandering naar zelfredzaamheid

ü Intramuraal: zorgzwaarte en complexiteit neemt toe
(beperkte afbouw)



Missie & Visie Orbis Thuis

Ondanks de transitie uitdaging
“De cliënt helpen zo goed mogelijk

zijn eigen leven te laten leiden”.

Vraagt om creatieve en nieuwe oplossingen!
-> Daar past technologie, leidend tot meer zelfredzaamheid,

heel goed bij.
-> Orbis Thuis is vooruitstrevend op het gebied van

technologische innovaties: Innovaties die:
• Zelfredzaamheid van cliënt vergroten
• Bottom-up en top-down ontstaan
• Maximale verspreiding mogelijk maken



Innovatie Strategie Orbis Thuis
Hoogstaete is de experimentele omgeving voor innovaties

Methodiek
• Input behoeftes, wetenschap, beleid
• Funding en management (o.a. rol PAG)
• Training medewerkers en cliënten
• Uittesten prototypes
• Evaluatie project en verspreiding strategie
• Uitrol naar proeftuin, vervolgens breder
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Lopende EU cliënt projecten

Voorbeelden lopende projecten (AAL, 7th Framework, Horizon 2020):

1. Co-Living/Orbis Actief       Tablet voor ouderen

2. CaMeLi Avatar op tablet

3. Miraculous Verdieping Avatar

4. Grow Me Up       Robot

Total budget: ongeveer € 15 mil (80% subsidie)



Onvrijwillige zorg en beleid Orbis Thuis

• Intramuraal: Non-fixatiebeleid sinds 2005
(scholing, ABC (omgang probleemgedrag), adviesteams, MDO, wet
en regelgeving).

• Extramuraal: voorkomen van onvrijwillige zorg
constante aandacht.

Dilemma medewerker:
Verzoeken familie en cliënt
Veiligheid cliënt
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