
MINOR ZORGTECHNOLOGIE

EEN ROBOT DIE MEDICIJNEN RONDBRENGT. EEN THERAPEUT DIE DE 
BEHANDELING ONDERSTEUNT MET GEGEVENS VAN SENSOREN.  EEN 
APP WAARMEE IEMAND MET KORSAKOV ZELFSTANDIG KAN KOKEN. 
ZOMAAR DRIE VOORBEELDEN VAN ZORGTECHNOLOGIE. DE GEZOND-
HEIDSZORG STAAT DE KOMENDE JAREN VOOR ENORME UITDAGINGEN. 
VERGRIJZING EN STIJGENDE  KOSTEN VEREISEN EEN NIEUWE AANPAK 
IN ZORG EN WELZIJN. 

De minor Zorgtechnologie richt zich op een interprofessionele samen-
werking voor deze aanpak. Jij als CMD, ICT, technologie-of zorgstudent 
bent hard nodig om concrete oplossingen te bedenken. Je biedt een 
zorgvraagstuk het hoofd met een combinatie van zorg en technologie. 
Binnenkort de gewoonste zaak van de wereld!

FACTS
 ► Faculteit Gezondheid
 ► Locatie: Nicolaes Tulphuis,       

Amstelcampus, (zorg)organisaties 
Groot-Amsterdam

 ► Semester 1 en 2 
 ► 30 ECTS
 ► Propedeuse 60 ECTS en minimaal 

40 ECTS uit de hoofdfase

TECHNISCHE INNOVATIE IN ZORG EN WELZIJN



MINOR ZORGTECHNOLOGIE

Een groot deel van deze minor bestaat uit een uitdagend 
zorgtechnologieproject. Je werkt in groepsverband 
gedurende drie dagen per week in de (zorg)organisatie 
van een externe opdrachtgever. De overige dagen volg 
je onderwijs over uiteenlopende thema’s zoals e-zorg, 
tele-consultatie, designprincipes, sensortechnologie, gami-
fication en ethiek. Je leert innovatieve zorgtechnologieën 
te onderzoeken, ontwikkelen, aanbieden en toepassen.

PROGRAMMA
Naast het werken aan een tweetal projecten volg je 
onderwijs over:

 ► technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
zoals zorgdomotica, sensor-systemen, robotica, VR, 
m-health, tele-consultatie en gaming;

 ► ontwerpmethoden uit de creatieve industrie;
 ► ontwikkeling van websites en apps;
 ► ethiek in de zorg;
 ► toegepaste onderzoeksvaardigheden;
 ► een Agile project aanpak;
 ► in de practica ‘techniek’ en ‘ICT’ leer je het toepasse van 

techniek in een zorg gerelateerd product. 

Voorbeelden van projecten waaraan gewerkt is: 
 ► Persoonlijk op afstand: ontwikkeling van een tele- 

consultatiesysteem om cliënten op afstand zorg of 
begeleiding te geven in een zorgcentrum van een  
Amsterdamse wijk.

 ► Tips tegen dips: ontwikkeling van een mobiele app  
die hulp biedt bij depressie.

 ► Techniek voor behoud van zelfstandigheid:  
onderzoek hoe techniek jongeren met een verstan-
delijke beperking in staat kan stellen om zelfstandig 
activiteiten uit te voeren. 

Toetsing van de projecten bestaat uit een presentatie en 
een schriftelijke onderbouwing van de ontwikkelde 
producten.  

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?
Als (paramedische) zorg en welzijn-student:

 ► Technische producten zijn vaak beperkt ontwikkeld 
vanuit behoeften, capaciteiten of bewegingspatronen 
van (zieke) mensen. Jouw inbreng in onderzoek en 
bedrijfsleven is noodzakelijk voor de toekomst.

 ► Het gebruik van de diverse zorgtechnologieën  
heeft impact op het dagelijks leven van cliënten.  
Dat vraagt om zorgvuldige begeleiding, en om  
nauwkeurige productontwikkeling. 

Als informatica en technologie-student:
 ► Je kunt niet voorbij aan de gebruiker bij de  

ontwikkeling van techniek. Je leert in de minor  
over de mens die zorg nodig heeft, waardoor je  
completere technieken kunt ontwikkelen.

 ► Je maakt kennis met geavanceerde technologieën 
zoals robotica, sensorsystemen en gamification.

TOEGANKELIJK VOOR
Student is in het bezit van propedeuse en tenminste 40 
studiepunten uit de hoofdfase. De minor is toegankelijk  
voor studenten van de faculteiten Gezondheid; DMCI 
(specifiek de opleidingen Media en Communicatie, CMD 
en HBO-ICT); Techniek; Bewegen, Sport en Voeding; 
Maatschappij en Recht. 

Ook studenten van andere opleidingen kunnen worden 
toegelaten na toestemming van de minorcoördinator van 
de examencommissie van de eigen opleiding. 

MEER WETEN?
Neem contact op met minorcoördinatoren Annabeth van 
Stroe (FG- a.e.van.stroe@hva.nl) /Joey van der Bie (FDMCI- 
j.h.f.van.der.bie@hva.nl). Of kijk op minoren.mijnhva.nl.
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