
Mede gefinancierd doorDeelnemende organisaties

Meer dan 1900 zorg- en welzijnsmedewerkers uit regio Utrecht en Amersfoort-Eemland 
hebben in de zomer 2021 een vragenlijst ingevuld als onderdeel van het project 

‘Zorgtechnologie’. De resultaten daarvan hebben we samengevat in deze infographic. 

De 14 VVT-organisaties gaan nu met de resultaten van deze nulmeting aan de slag om 
zoveel mogelijk zorg- en welzijnsmedewerkers kennis te laten maken met zorgtechnologie. 

We stimuleren het gebruik van zorgtechnologie op de werkvloer door o.a. inspiratie, 
opleidingen en het werk van ruim 60 ambassadeurs!

Dit is niet afhankelijk van de leeftijd van de medewerker 
of hoe vaak de medewerker zorgtechnologie gebruikt.

Zorgtechnologie in 
VVT-organisaties 

Meningen over zorgtechnologie Evaringen met zorgtechnologie

Zorgen over zorgtechnologieErvaren voordelen van zorgtechnologie

medewerkers is het (helemaal) 
eens met de volgende stelling:

“De zorg wordt beter van 
zorgtechnologie.”

Voordelen die vaak genoemd 
worden door een specifieke 
functiegroep:

Helpenden:
“Het maakt mijn werk 
makkelijker”

Verpleegkundigen:
“Betere preventie voor
de cliënt”

Behandelaren en medewerkers 
zonder cliëntcontact:
“De cliënt heeft meer regie 
over zijn gezondheid”

van de medewerkers is 
bezorgd dat de zorg 
minder persoonlijk wordt.

van de medewerkers maakt 
zich zorgen over privacy.

Medewerkers die direct 
met cliënten werken 
hebben meer bezwaren 
tegen zorgtechnologie.

De cliënt kan 
langer thuis 
blijven wonen 
(56%)

De bewoner 
heeft meer 
vrijheid (51%)

Wil je meer weten over het 
Project Zorgtechnologie?
Vraag een ambassadeur Zorgtechnologie uit jouw orga-
nisatie, kijk op www.utrechtzorg.net/zorgtechnologie 
of scan de QR-code.
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7% van de medewerkers vindt 
zorgtechnologie een bedreiging 

voor de zorg. 

Meer dan de helft van de 
medewerkers (56%) gebruikt 
zorgtechnologie één of 
meerdere keren per week.

Medewerkers die zorgtechno-
logie vaak gebruiken (> 1 keer 
per week), noemen meer 
voordelen van zorgtechnologie 
dan medewerkers die zorgtech-
nologie weinig gebruiken.

Virtual reality en Apps 
voor zorgverleners vinden 
medewerkers het moeilijkst 
in gebruik.

Zorg op afstand 
en gamification 
vinden mede-
werkers het 
gemakkelijkst
in gebruik.

Makkelijk en snel 
communiceren met 
cliënten en collega's   
    (63%)

Informatie en ondersteuning

“Mijn organisatie 
ondersteunt mij bij 
het gebruiken van 
zorgtechnologie”

47% van de medewerkers is 
neutraal over deze stelling, 
11% van de medewerkers is het 
(helemaal) oneens met deze 
stelling.

47% van de 
medewerkers geeft 
aan informatie over 
zorgtechnologie 
te kunnen vinden.

Wist je dat...

57% van de medewerkers het 
belangrijk vindt zorgtechnologie 

in te zetten om een tekort aan 
personeel tegen te gaan?

66% van de medewerkers met
'neutraal' reageert op de vraag:

Zijn jouw cliënten positief of
negatief over zorgtechnologie?

Wist je dat... medewerkers die niet (direct) met cliënten werken 
het vaker belangrijk vinden zorgtechnologie in te zetten om 

een tekort aan personeel tegen te gaan (74%)?

66%57%

Onderzoek door:

69% van de medewerkers
gaat graag aan de slag met zorgtechnologie


