ZORGTECHNOLOGIE,
DE TOEKOMST VAN DE ZORG
Kennisgame FactZ is een educatieve game over
zorgtechnologie die je kunt spelen op je telefoon
of tablet. In de huidige zorg en die van de toe
komst zijn eHealth en zorgtechnologie onmisbare
thema’s. Veel zorgprofessionals zijn helaas niet
opgeleid met zorgtechnologie en hebben nog
weinig kennis over de mogelijkheden die het biedt
voor hun patiënten/cliënten. Tegelijkertijd maken
de toenemende complexiteit van zorgvragen
en het structurele tekort aan medewerkers de
inzet van zorgtechnologie onvermijdelijk. FactZ,
de kennisgame voor zorgtechnologie maakt uw
medewerkers snel vertrouwd met de kansen
die zorgtechnologie biedt voor medewerkers,
patiënten/cliënten en zorginstellingen.

Kennis maken & kennis krijgen

Via FactZ raken zorgmedewerkers snel en eenvoudig
bekend met de nieuwste technologische mogelijkheden.
Ook leren ze hoe je deze mogelijkheden zinvol inzet door
ze te koppelen aan cliëntdoelen. Via korte uitleg, multiple
choice vragen, voorbeelden en toelichting leren deelnemers
wat zorgtechnologie is en hoe het ingezet kan worden als
aanvulling op de warme zorg.

Regie bij de deelnemer

Iedereen in de zorg heeft het druk. Eén of meerdere
dagen scholing passen zelden in het rooster. Met de
kennisgame FactZ is een volwaardige (binnenkort ook
geaccrediteerde) scholing beschikbaar die de deelnemer
op elk gewenst moment volgt. Thuis, in het OV of op het
werk, het is allemaal mogelijk. Zodra de app is gedownload
op de telefoon of tablet kiest de deelnemer met welke
onderwerpen hij/zij wil starten.
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De deelnemer kan alleen aan de slag gaan of in een ‘duel’
met anderen. Een paar korte vragen beantwoorden of één
thema volledig doorlopen. De deelnemer bepaalt waar, hoe,
wanneer en hoe lang hij leert.

2 niveaus, diverse zorgsectoren

FactZ is beschikbaar voor verschillende zorgsectoren en op
twee niveaus: basis en gevorderd.

FactZ Basis, is voor iedereen in de zorg die zijn

kennis over zorgtechnologie wil ontwikkelen. Thema’s
die aan bod komen zijn bijvoorbeeld zorg op afstand,
aansluiten bij doelen uit het zorgleefplan, risico’s en
randvoorwaarden en uiteenlopende voorbeelden van
technologische producten.

Leren via een game is super effectief

Het beginniveau en het vermogen om nieuwe kennis op te
nemen varieert per mens. De game past het leeraanbod aan
aan de individuele leercapaciteit. Er is directe feedback op
fout beantwoorde vragen. Een onderwerp dat de deelnemer
nog niet beheerst wordt opnieuw en in andere vorm
aangeboden, tot de deelnemer het voldoende kent.
Regelmatig herhalen is een voorwaarde om kennis op te
slaan in het lange termijn geheugen. De algoritmen zorgen
er voor dat lesstof opnieuw wordt aangeboden op het
moment dat de speler de kennis dreigt te vergeten.
In een klaslokaal hebben de meeste deelnemers slechts
20 minuten de volle aandacht voor de les. Met deze
kennisgame kan iedere speler zelf de lengte van de ‘les’
bepalen. Het ‘spelend’ leren via de kennisgame is leuk
dankzij afwisseling en uitdaging.

Eenvoudig en afwisselend
FactZ Gevorderd, is voor zorgprofessionals
die al met meerdere zorgtechnologie-producten
werken en er graag nog meer over willen leren. De
basiskennis wordt verdiept en er komen aanvullende
onderwerpen aan bod, zoals implementatie, privacy,
verandermanagement en financiering.

FactZ is erg gemakkelijk te gebruiken. Per onderwerp zijn
er meerdere korte meerkeuzevragen, worden de juiste
antwoorden toegelicht én is er achtergrondinformatie.

Trainingsduur

Een deelnemer kan een jaar lang gebruikmaken van FactZ.
De kennisgame wordt regelmatig geactualiseerd en daarmee
ook de kennis van de deelnemer.
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RESULTAAT
Nog even samengevat: wat levert het op om te leren via FactZ,
de kennisgame voor zorgtechnologie?
• Kennis van de verschillende mogelijk
heden én onmogelijkheden van de
laatste zorgontwikkelingen.
• Inzicht dat zorgtechnologie de mogelijk
heid kan bieden om meer persoons
gerichte zorg te verlenen.
• Kennis en vaardigheden om te bepalen
welke zorgtechnologie het leven van de
cliënt/patiënt kan verbeteren en/of het werk
van de zorgmedewerker kan verlichten.

• Voldoende kennis en vertrouwen om met
cliënten en verwanten de verschillende
technologische opties te bespreken.
• Een certificaat training Zorgtechnologie.
• Eén jaar lang de mogelijkheid om op
speelse wijze kennis bij te houden en
jezelf te blijven ontwikkelen via de
kennisgame.

Certificaat

Aanvullend aanbod

Evaluatierapporten

Een abonnement op FactZ zit bij de prijs van deze trainingen
inbegrepen. Kijk voor informatie over deze trainingen en
prijzen op www.burostrakz.nl/trainingen.

Wanneer alle onderdelen zijn doorlopen, ontvangt de cursist
een digitaal certificaat via de app, zodat aantoonbaar is dat
de deelnemer de training heeft doorlopen en afgerond.
Na afronding van de cursus blijven updates en herhalingen
beschikbaar gedurende de rest van het jaar.

Als organisatie kunt u op groepsniveau inzicht krijgen
in de prestaties van uw medewerkers. Buro StrakZ kan
geanonimiseerde rapportages voor u maken zodat u inzicht
krijgt in de voortgang die de medewerkers boeken.

Investering
Aantal
deelnemers*

FactZ
Basis

FactZ
Gevorderd

1 – 50

€ 139,-

€ 199,-

51 – 100

€ 135.-

€ 192,-

101 – 250

€ 132,50

€ 188,50

251 – 500

€ 130

€ 185,-

> 500

Prijs in overleg

* prijs p.p. excl. BTW

FactZ biedt de deelnemer kennis over zorgtechnologie.
Zorgtechnologie in de praktijk zien en ervaren kan bij een
van de vele innovatielabs. Een combinatie van een klassikale
vaardigheidstraining met zorgtechnologieproducten én
kennisborging via de kennisgame is eveneens mogelijk:

Lezing

Een lezing of webinar over dit onderwerp voor leiding
gevenden is een goede start om dit onderwerp in de
organisatie te agenderen. Ook dit kan worden verzorgd
door Buro StrakZ. Prijs op aanvraag.

Meer info/aanvragen

De kennisgame FactZ is tot stand gekomen naar een idee
en initiatief van Buro StrakZ, met medewerking van partner
TZA (Technologie & Zorg Academie).
Kijk voor meer informatie op www.factzgame.nl
Vragen over een account, de combinatie training
Zorgtechnologie & FactZ of een offerte? Mail naar
kennisgame@burostrakz.nl.
Voor een presentatie over de kennisgame, neem contact op
met Marijke Bult 06 - 4992 9173 of marijke@burostrakz.nl.
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