
 

Slimme Nobi-Lampen 

Slimme Lamp, Slimme Zorg 

Implementatie van de NOBI- Lampen. De Nobi -lamp is een slimme 

lamp die ingezet kan worden, zowel residentieel alsook in de 

thuissituatie bij ouderen.  Zorgtechnologische applicaties in de 

lamp zijn  in staat om medische, mentale en sociale parameters 

van de ouderen te monitoren, door te stromen en te analyseren. 

Het geeft ons een 360° view (data) teneinde de ouderenzorg te 

gaan hertekenen. 

  
Door het uittekenen van een  roadmap worden verschillende 

toepassingen progressief gepland, op basis van: 

• Mapping (zorg)vraag  gebruiker(s) & zorgprofessional 

• Evaluatie van Technische/ technologische 

mogelijkheden 
 

Operationeel gaat een werkgroep de timing en haalbaarheid van de  

roadmap bewaken en bijsturen (Uitproberen – in gebruik) 

In samenwerking met de ontwikkelaar zoeken we naar het meest  

efficiënte traject om het doel te bereiken (verkennen) 

Periodiek worden er terugkoppelingen voorzien tussen stakeholders 

 

 

Het toepassen van deze zorgtechnologie weet  tal van uitdagingen 

binnen sector aan te pakken en laat ons grote stappen vooruitzetten in 

de kwaliteit van zorg: 

• Kwaliteit van zorg significant verbeteren (aangepaste zorg) 

• Zorgvraag van gebruiker beter begrijpen  (data-analyse) 

• Anticiperen op complexe medische uitdagingen (prediktief) 

• De zorgorganisatie efficiënter maken (personeelsinzet) 

• Workload verlagen van zorgprofessional (meer bedside tijd) 

• Veiligheid verhogen van zorgvrager en zorgprofessional 

• Real time datacaptatie voor betere outcomes 

 

De doelgroep betreft hier de zorgvrager (in ruime zin): Resident, 

familielid,… alsook de zorgprofessional (Zorgverlener, artsen, 

organisatie,…).  

De technologie bezorgt ons data die relevant is voor alle 

stakeholders. Het zorgt voor meer gericht werken of de echte zorg 

op maat. Bovendien voorziet de technologie heel wat gemoedsrust 

én kwaliteit van  leven voor alle betrokken partijen. De Nobi-lamp is  

de 13e man binnen de zorgploeg, het extra paar ogen op het terrein. 

Een gamechanger die de ouderenzorg naar een nieuw niveau tilt en 

bovendien attractiever maakt op de arbeidsmarkt.  

 

 

De pilot is zo opgesteld dat de impact en adoptie van de zorgtechnologie wordt gemeten bij alle stakeholders. Het doel is hier een significante 

verbetering op te tekenen van de criteria, beschreven in het ‘waarom’ luik. Uiteraard voorzien wij evaluatie en bijsturing. Om die reden 

voorzien we, parallel aan het lopende project, bevragingen vanuit een wetenschappelijke hoek. (academische werkgroep) 

Concreet betekent een geslaagd project: 

• Dat de implementatie van de NOBI- lampen, op basis van verkregen data, leidt tot een nieuw zorgconcept binnen de ouderenzorg  

• Dat de zorgprofessionals de zorgtechnologie integreert in de dagelijkse werking om te komen tot een betere workload-balans 

• Dat een verhoogde (medische) veiligheid en gemoedsrust gemeten wordt bij de stakeholders 

• Dat de datacaptatie tot betere zorg- en medische outcomes leidt (curatief en preventief)  

 


