Zorg apps Nederland
Kort geschiedkundig overzicht, ontwikkelingen en een korte blik in de
toekomst.
1. Zorg kwam vooral neer op je familie: kinderen.
Veel kinderen was een vereiste voor je oude dag: kinderen zorgden voor
ouders.
Ontstaan ouderenhuizen: deugdzaam gedragen
o
o
o
o

Verplicht kerkbezoek
Dames/herenbezoek verboden
Dronkenschap verboden.
Sancties: huisarrest of schandpaal

Opkomst industrie: lange werkdagen, meer dan 12 uur
Kinderarbeid
Gevaarlijke werkomstandigheden, veel ongelukken
Geen zorg
2. Regering begon probleem te begrijpen. Touwtjes werden zelf in de hand
genomen.
Kwakzalverij werd verboden
3. 1964 ziekenfondswet. Iedereen verplicht verzekerd. Weten we allemaal
nog.
1990 Opkomst internet
Langzamerhand kwam alles wat in boeken geschreven stond voor iedereen ter
beschikking: gegevens werden gedigitaliseerd, ook de zorg.
Ontstaan van een wildgroei van websites en apps.
Toekomst: zorgrobotica. Ik ben Alice

GGD speelde hierop in: begon een speciale appstore die aan bepaalde criteria
moesten voldoen
GGDappstore.nl
Soorten apps/websites:
 Gezondheid voor je zelf
 Gezondheid voor een ander
 Gezondheid van een ander voor jou.

Over de GGD appstore

1.
2.
3.
4.

a. Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
b. Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie Regio
100.000 apps is teveel
Apps en websites begrijpelijk te maken voor het gewone publiek
Gebruiken een testmethode om dat te onderzoeken
Willen hiervoor de beste apps selecteren:
 Gebruiksvriendelijk – betrouwbaar – veiligheid – onderbouwing
(redenen of argumenten die je ergens voor geeft)

Diverse apps
1. GGD reist mee
Raadpleeg deze app ruimschoots voor vertrek.
Voorbeelden: Indonesië, Libië, Brazilië Spanje (veiligheidsrisico’s)
2. Douane reizen: Wat mag je meenemen: medicijnen bv Australië
3. Thuisarts – onderwerpen, bv artrose of ziekte van Lyme
4. Tekenbeet
5. Apotheek (doet het niet meer)
6. EHBO - reanimeren
7. Reanimatie – menu – instructievideo’s
8. Alzheimer assistent Dagelijkse activiteiten – Huishoudelijke taken

Waar kan ik een app downloaden?
Selecteer een app, klik op Bekijk app >. Onderaan staat waar je kunt
downloaden

