
Zorgtechnologie voor thuis

Schermzorg, domotica, thuismetingen, (zorg)

robotica, digitale portals, sensoren, slimme  

medicijnverstrekkers; het gebruik van zorg

technologie groeit explosief. Professionals en 

zorgorganisaties worden hier steeds vaker mee 

geconfronteerd en maken er meer gebruik van. 

Ook mantelzorgers ervaren dat zorgtechnologie 

de ondersteuning van een naaste makkelijker 

maakt. Om iedereen bekend te maken met de 

mogelijkheden van zorgtechnologie, is de  

Technologie & Zorg Academie (TZA) opgericht.

Doe mee met de  

Technologie & Zorg Academie

De Technologie & Zorg Academie (TZA) 

begeleidt bij bewustwording, acceptatie en 

adoptie van zorgtechnologie in de praktijk. 

De TZA is een coöperatieve vereniging van 

(zorg)ondernemers, overheid en onderwijs. 

In een vernieuwende omgeving kunnen 

zorgvragers, studenten, professionals en 

belangstellenden kennis maken met 

ontwikkelingen gericht op behoud van 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de 

thuissituatie. 



In Enschede heeft de TZA een appartement 

ingericht met allerlei producten op het 

gebied van zorgtechnologie. Het laat je  

beleven welke oplossingen er zijn om zelf

standig en veilig wonen mogelijk te maken. 

Heb je een beperking of word je door 

ouderdom beperkt in je wens om in je eigen 

omgeving te blijven; zorgtechnologie maakt 

comfortabel, veilig en zelfstandig wonen 

mogelijk. In het appartement vind je allerlei 

slimme oplossingen voor de badkamer, de 

keuken en voor het woon en slaapgedeelte. 

Het appartement is op afspraak door ieder

een te bezoeken.

Voor studenten en (zorg)professionals is de  

Technologie & Zorg Academie een plek om een  

innovatieve stage te volgen, kennis te maken  

met zorgtechnologie tijdens themabijeen

komsten of om cursussen te volgen. Ook bieden 

we maatwerktrajecten voor (zorg)professionals 

en inspiratie en strategische sessies voor  

onder nemers, gemeenten en (zorg)organisaties.  

We laten zien hoe je zorgtechnologie in de  

praktijk kunt gebruiken om het leven van je  

cliënt aangenaam of veilig te maken.  

Om iemand op afstand te kunnen helpen.  

Met ons appartement, de studieruimtes,  

eigen opleidingen en mogelijkheden om  

incompanytrainingen te verzorgen is de  

Academie een volwaardig en geaccrediteerd 

leerwerk, test en oefencentrum.

De TZA heeft een on en offline kenniskring voor 

professionals van aangesloten leden; onderwijs, 

(zorg)ondernemers en overheidsorganisaties. 

De kenniskring brengt professionals bij elkaar  

voor inspiratie en innovatie. Er wordt gewerkt met 

interactieve sessies, presentaties en discussies.  

We informeren elkaar over lopende of van start 

gaande pilots met zorgtechnologie. Samen testen we  

innovatieve producten op gebruiksvriendelijkheid 

en gebruikservaring in een realistische zorgsetting.

Voor alle bezoekers, studenten en professionals 

zijn de themadagen, conferenties en open dagen. 

Ga de interactie met ons aan op social media.  

Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via onze  

website www.tza.nu. Samen delen we de kennis 

en het enthousiasme voor zorgtechnologie! 

De Academie

Het Appartement

Het Living Lab

De Kenniskring

Als ontwikkelaar van zorgtechnologie wil je 

het beste product op de markt brengen. Het 

moet goed en gemakkelijk werken en bovenal 

worden gewaardeerd door de gebruikers. De 

TZA biedt met haar laag drempelig Living Lab 

de mogelijkheid om te testen en te innoveren. 

Als netwerkorganisatie van (zorg) ondernemers, 

overheid en onderwijs leveren wij de ruimte, 

de testexpertise en natuurlijk een passende 

groep gebruikers. Ook kunnen we mantelzor

gers, professionals en studenten betrekken bij 

het testen. Neem contact met ons op en we 

doen een vrijblijvende intake. 

Leden kunnen ook gebruik maken van het 

ProbeerService om bestaande of nieuwe  

producten te testen in de werksituatie.  

Producten van bij de TZA betrokken leveranciers 

kunnen gedurende een korte periode geleend 

worden. Test zo of een bepaald product goed 

aansluit bij de behoefte van een cliënt of burger. 

Of ervaar met je team hoe zorgtechnologie je 

werk verlicht. Heb je belangstelling, vraag dan 

naar de uitleenlijst en de voorwaarden via 

info@tza.nu. 

De ProbeerService



Contact
Technologie & Zorg Academie
Wethouder Beversstraat 165
7543 BK Enschede
053  727 10 60

info@tza.nu
www.tza.nu

Geïnteresseerd?

Meedoen kan op verschillende manieren.  

Je kunt lid worden van onze coöperatieve 

vereniging, donateur of klant worden, 

producten testen of deelnemer zijn in  

onze community. Wil je meer weten,  

bel of mail ons dan! 

Schrijf je in voor het laatste nieuws via onze website of volg ons op:


