
Kom eHealth zien en beleven: 27 januari in de Veldspaat in Groningen 

 

Graag nodigen we u van harte uit voor het eHealth Open Huis in de Veldspaat: u kunt 

zelf zien en ervaren hoe slimme technologie in de praktijk werkt. 

Het Open Huis vindt plaats op vrijdag 27 januari 2017 van 13.00 uur tot 16.00 uur in 

woonzorgcentrum De Veldspaat, Veldspaatstraat 368, Groningen.  

Het gebouw is goed toegankelijk voor rolstoelen en rollators.  

Medewerkers staan klaar om u te informeren onder het genot van een lekker hapje en 

drankje. 

 

Betere zorg met slimme technologie 

Lentis/Dignis ouderenzorg organiseert dit evenement om de vele mogelijkheden van 

slimme technologie breder bekend te maken. Technologie vindt steeds beter de weg naar 

de woonkamer, maar wat betekent dit voor onze gezondheid, zorg of langer thuis 

wonen? Hoe maken we zinvol gebruik van de technologische mogelijkheden en hoe gaan 

wij daar binnen Lentis mee om? Tijdens de eHealthweek 2017 openen wij onze deuren 

om te laten zien wat wij doen op het gebied van eHealth. 

 

 

 

 

  

 

 

Menselijk contact – betrokken en deskundig – blijft de kern van onze zorg. Technologie is 

een onmisbaar hulpmiddel om de zorg te verbeteren. U kunt dan denken aan 

toepassingen voor een veilige omgeving of slimme sensoren. Hierdoor is het mogelijk om 

langer thuis te blijven wonen en mensen zolang mogelijk de regie te geven over hun 

eigen leven. 

 

Wat kunt u verwachten 

Binnen Lentis/Dignis ouderenzorg hebben we vele toepassingen op het gebied van 

slimme technologie. En dat willen we u laten zien, daarom worden al onze eHealth 

toepassingen op één middag samengebracht in de Veldspaat. U kunt dan knuffelen met 

de Paro, een fietstocht maken op de Di-fiets, aanschuiven aan de tovertafel en de wereld 

beleven door een virtual reality bril en nog veel meer! 

 

 

 

Dit initiatief van Lentis/Dignis Ouderenzorg maakt onderdeel uit van de landelijke eHealth week, die het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert van 21 tot en met 27 januari. Meer 

informatie vindt u op de website www.dignis.nl/ehealth  
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