
Seminar 
"ICT in de Zorg - Samen Vooruit“

ICT veranderingen in de zorg
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Onderscheid CuraTec

Kenmerken CuraTec

Referenties

Wat verwacht zorginstelling van technologie?

Eerste (en voorlopig enige) wet van Wiebe

(Technologische) trends om ons heen

Missie van CuraTec

Vragen?



CuraTec is een systeem  
integrator voor de zorg en
specialist op het gebied van
Netwerken, Telefonie en
Zorgsystemen.

Wie zijn wij



Specialist op 
het gebied van 
Netwerken, 
Telefonie en 
Zorgsystemen

Onderscheid CuraTec



Kenmerken CuraTec

Merkonafhankelijke systeem integrator
Veel kennis van (zorg)proces en technologie in de praktijk 
Engineering, projectmanagement, implementatie en nazorg 
Service: 24 uur per dag / 7 dagen per week
Ontzorgen! Totale projectverantwoordelijkheid
Wij hebben alle kennis in huis van de gebruikte producten
Voor, tijdens en na het project streven naar dezelfde medewerkers
gekoppeld aan de klant



Referenties



Flexibiliteit, aanpasbaarheid en schaalbaarheid (Pay per use)

Toekomstbestendig

Vrijheid versus veiligheid versus privacy versus comfort

Geeft o.a. antwoord op:
• Zwaardere zorgvraag
• Kortere verblijfsduur
• Wet Zorg en Dwang
• Opmars van allerlei slimme sensoren
• Medische alarmering in verpleeghuiszorg
• Plug & Play
• Personeelscapaciteit
• Administratieve lasten

Wat verwacht zorginstelling van 
technologie?



Eerste (en voorlopig enige) wet van Wiebe

“Adoptie van technologie/innovaties in de ICT 
bewegen zich altijd op dezelfde manier door onze 
vakgebieden”
Wij weten dus waar we op in moeten spelen!

1. Werkplekken/netwerken
2. Telefonie
3. Zorgdomotica

IP technologie

Centralisatie

Cloudtechnologie

Saas/Haas/Dienst

Pay per use

Systeem integratie



(Technologische) trends om ons heen

Concepten:
• Hosting
• Saas/Cloud
• Scheiding gespecialiseerde sensoren en verwerking
• Vertrouwen op technologie (vergelijk: zelf rijdende auto)
• Open systemen

Sensoring:
• IoT
• Geluid analyse
• Intelligente bewegingsdetectie
• Beeld analyse
• Radartechnologie
• Biometrische sensoren (medisch)



Missie van CuraTec

Verwachting zorginstelling

Technologische trends

Klant
Wet van Wiebe
Expertise CuraTec

Beste oplossing 



Vragen?
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