
Pilot

Doelstelling

Stakeholders

juni augustus september oktober november december

project Tessa afgesloten, advies 

op zoek te gaan naar device met 

meer mogelijkheden

10 cliënten geselecteerd die de 

Compaan willen gaan testen, 

samen met mantelzorgers

zorgmedewerkers & vrijwilligers 

gezocht die betrokken willen 

worden bij deze pilot

09: zorgmedewerkers en 

vrijwilligers getraind in gebruik van 

de Compaan

Start pilot bij 10 cliënten

1 cliënt valt af omdat familie zelf 

de Compaan heeft aangeschaft - 

nieuwe deelnemer aangemeld

oriënterend gesprek met bedrijf om 

na te gaan wat de Compaan voor 

Patyna kan betekenen

    

10 t/m 31: gegevens verzameld 

van deelnemers; 

familie/mantelzorgers; Compaan 

gekoppeld aan cliënt; Vrijwilligers 

hebben de Compaan bij cliënt 

geïnstalleerd en uitleg gegeven

gemeente Súdwest-Fryslân biedt aan 

om pilot met 10 Tessa's in te zetten 

bij WMO cliënten, later omgezet in 

de Compaan

Compaan kan vanaf nu meldingen 

uitspreken bij binnenkomst van een 

foto, bericht of agenda melding

zoektocht naar belangstelling via 

portaal van thuiszorg/WMO zorg

12: Gebruik van de Compaan in 

het programma van omrop Fryslân 

'soarch oer de takomst, takomst 

fan de soarch'

januari februari maart april mei juni

uitwerken 0-meting

1 cliënt langdurig opgenomen in 

ziekenhuis - overwegen andere 

cliënt te kiezen

tussenmeting 

uitwerken resultaten tussenmeting

in samenwerking met Sytse 

Rijpkema (HBO stagiaire)

30: werklunch met medewerkers 

en vrijwilligers om eerste 

ervaringen uit te wisselen

cliënten geven aan erg tevreden 

te zijn met de Compaan; niet 

moeilijk te hanteren en vooral 

contact met familie wordt als zeer 

positief ervaren, met name het 

ontvangen van foto's en 

beeldbellen
start iedere 3e vrijdag van de 

maand met online bingo via 

Compaan

20: Beeldbellen wordt nu meer als 

gewoon  ervaren, daarnaast wordt 

het sociale netwerk vergroot. 

Toegang met de buitenwereld 

wordt meer gewaardeerd. 

Belangrijk eerste indruk: het 

aantal momenten dat er direct 

contact is door zorgverleners lijkt 

af te nemen.

conclusie: beeldbellen als 

zorgmoment vereist een andere 

werk- en denkwijze bij 

medewerker en bij cliënt - fysiek 

contact mag er niet onder lijden

juli augustus september november/december

Compaan past abonnementsprijs 

aan van € 23,95 naar € 12,95 per 

maand

eindmeting
uitwerken eindmeting en 

eindrapportage maken

Patyna geeft een vervolg aan digitale 

dagbesteding

Aanbod naar cliënt: zelf 

maandabonnement betalen; eigen 

wifi realiseren; tablet gratis 

overnemen

bij alle 10 cliënten eindmeting 

gerealiseerd

presentatie resultaten bij 

management Patyna; 

medewerkers en gemeente 

Súdwest-Fryslân

5 cliënten kiezen om door te gaan

5 cliënten zijn gestopt 31-10: EINDE PILOT

FINANCIEN inclusief 21% BTW

 €                                     2.990,00 

 €                                        726,00 

 €                                        250,00 

 €                                        664,00 

 €                                     2.748,00 

488,0 uurtarief  €                                          45,00  €                                   21.960,00 

 €                          29.338,00 

 €                            7.378,00 Bijdrage gemeente Súdwest-Fryslân vanuit WMO innovatieproject

Totale kosten pilot

2020

2019

Medewerkers hebben 0-meting gedaan bij deelnemers op:

GFI (Groninger Frailty Indicator)

Omaha (op welk gebied(en) ingezet

Inzet geïndiceerde zorg(tijd)

on hold i.v.m. COVID-19 crisis

oktober

Totaal inzet aan uren pilotbegeleiding binnen Patyna

Features:

* Bingo iedere vrijdag om 15.00 uur, eerst aanmelden, tevoren bericht 

op scherm

* Live Quiz: elke laatste vrijdag van de maand

* Radio: NPO Radio 1; NPO Radio 4; NPO Radio 5 of Seniorenradio

10 x Compaan abonnement met onbeperkte toegang tot Compaan Portaal (van 01-11-2019 tot 31-10-2020)

Kosten Compaan voor implementatie en begeleiding

2 x Aanschaf Mi-Fi router

10 x tablet Samsung (uitgevoerd in duurzaam hout) Compaan Klassiek à € 299,--

2 x 4G-abonnement t.b.v. Mi-Fi (van 01-11-2019 tot 31-10-2020)

Compaan in de WMO

arbeidsondersteunend: JA

kwaliteit verbeterend: JA

financieel haalbaar:  JA NEE

ervaringen van cliënten: 

* makkelijk in gebruik;

* netwerk vergroot en constant ook tijdens lbezoekbeperkingen;

* toevoegen van Bingo werd enorm gewaardeerd en gebruikt;

* kerkdienst kon goed gevolgd worden.

De doelstelling: ‘Inzet van WMO 

geïndiceerde zorg realiseren met 

minder fysieke contacten vanuit 

de zorgaanbieder met als gevolg 

een efficiënter zorgproces vanuit 

de voorliggende voorziening 

Preventie’ is niet behaald. Daar 

waar dit wel het geval is, heeft dit 

vooral te maken met het minder 

nodig hebben van zorg.

Zelfredzaamheid is bevorderd

Inzet van WMO geïndiceerde zorg realiseren met minder fysieke contacten banuit de zorgaanbieder met als gevolg een efficiënter zorgproces vauit de voorliggende voorziening 

'Preventie'.

Toename digitale vaardigheid van de cliënt

Toename van sociale (digitale) contacten met familie/mantelzorgers 

Minder fysieke contactmomenten

Afname kwetsbaarheid van cliënt 

Gewenst resultaat

Familie/mantelzorgers zijn niet overbelast geraakt

Patyna; gemeente Súdwest Fryslân; LCR; mdw. thuiszorg; cliënt en familie
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