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Samenvatting project
Voor u ligt de eindrapportage van Patyna voor de challenge “verpleeghuizen van de toekomst”. Na een
bewogen jaar waar Covid-19 met name de aandacht heeft gevraagd van de organisatie kan, met gepaste
trots, dit rapport met u gedeeld worden.
In 2019 zijn wij als Patyna begonnen aan deze challenge met als initieel doel “opschalen van de Air1
tandenborstel ter verbetering van de mondhygiëne.” Helaas werd na enkele maanden geconstateerd dat het
beoogde doel niet gehaald ging worden, omdat de Air1 niet geleverd kon worden door de leverancier.
Ondanks deze tegenslag is de focus verlegt maar alsnog binnen de kaders van de challenge gebleven.
Een belangrijke vraag die beantwoord diende te worden voor zorgorganisaties, was wat de impact van de
Air1 tandborstel is. In de pilot fase bij Patyna was dit niet onderzocht, waardoor een businesscase voor de
inzet van de tandenborstel ontbrak. In overleg met de betrokkenpartijen is besloten om een businesscase te
schrijven voor een duurzame inzetbaarheid van de Air1.
In het verdiepende onderzoek zijn verschillende zorgverleners betrokken. Dit werd gedaan door o.a. een
survey en een focusgroep. Deze verdieping heeft gezorgd voor de volgende kwalitatieve inzichten op het
thema; impact van de Air1:
Client
Ø Verhoging zelfredzaamheid
Ø Prettigere handeling
Ø Minder vatbaar voor ziekten
Medewerkers
Ø Simpelere handeling
Ø Minder tijd kwijt
Ø Meetbaarheid
Familie en relaties
Ø Participeren in de zorgverlening
Management en organisatie
Ø Visie vorming
Ø Excellerend werkgeverschap
Ondanks deze positieve inzichten blijkt uit de conclusie van het onderzoek, dat er op dit moment
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om tot een duurzame businesscase te komen voor de Air1. Met
name zorgt het ontbreken van kwantitatieve gegevens, zoals: kosten van het product en de werkelijke
tijdsbesparing, voor het ontbreken van een kosten- en batenanalyse.
Aan de hand van de huidige uitkomsten kunnen we constateren dat de kosten voor de inzet van de Air1
gelijk moet zijn aan alternatieve producten, zoals een elektrische tandenborstel. Vervolgonderzoek is nodig
om tot een andere conclusie te kunnen komen.
Wel kunnen we stellen dat de challenge voor Patyna als zorgorganisatie waardevol is geweest. Door de
challenge heeft Patyna kunnen reflecteren op het eigen handelen en daarmee nieuwe inzichten opgedaan,
die in de toekomst gebruikt kunnen gaan worden om het innovatieproces te verbeteren. Met deze inzichten
hoopt Patyna bij te kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van technologie in de ouderenzorg.
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Beschrijving van het implementatieproces
Hoofdstuk 1 De inleiding
In dit eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het proces is verlopen. Voordat het proces
wordt besproken wordt kort de doelstelling herhaald van het project en de technologie toegelicht.
Vervolgens wordt dieper ingegaan op de oorzaak, waarom het project niet is verlopen zoals vooraf was
beoogd. Het hoofdstuk sluit af met de nieuwe onderzoeksrichting voor dit project en de interventies die zijn
ingezet.

1.1.1 Initiële doelstelling
Het project had als initiële doelstelling het opschalen van de Air1 tandenborstel ter verbetering van de
mondhygiëne. Gedurende de challenge werd bekend dat de initiële doelstelling niet gehaald ging worden. In
de tussenevaluatie is dit uitgebreid gesproken en besloten om de doelstelling aan te passen. In paragraaf 1.3
wordt dit verder beargumenteert.

1.1.2 de technologie
De Air1 is een tandenborstel, die doormiddel van luchtdruk, een borstelkop opblaast en weer leeg laat lopen.
Hierdoor kan het gehele gebit binnen 30sec worden gereinigd. Dit idee is ontstaan bij Dental Robotics, een
jonge start-up vanuit Yes!Delft. Zij hebben samen met o.a. Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
(ACTA) onderzoek gedaan naar deze nieuwe innovatie en aangetoond dat het product een beter alternatief
is voor andere producten.

1.1.32 Doelgroep
De doelgroep voor wie Dental Robotics de Air1 heeft ontwikkeld, is in eerste
instantie dementerende ouderen. De professionals van Patyna hebben echter de
verwachting dat de Air1 ook een meerwaarde zal zijn voor ouderen die slechts
somatische zorg nodig hebben. Dit moet nog onderzocht worden.
De doelgroep ouderen groeit exponentieel hard de komende jaren vanwege de
vergrijzing en verbeterde gezondheidszorg. Ook het percentage ouderen met een
natuurlijk gebit stijgt vanwege de verbeterde tandheelkundige zorg, waardoor er
weinig twijfel bestaat over de vraag naar de Air1 als het werkingsprincipe en de
besparingen zijn aangetoond. De hypothese van Patyna is dat 30% van de
extramurale cliënten belang zou hebben bij de Air1.

1.2 Bijstellen focus
Nadat Patyna was geselecteerd om de innovatie op te schalen binnen de organisatie, liepen zij tegen het
probleem aan dat de initiële doelstelling niet kon worden waargemaakt. De oorzaak hiervan is onder te
verdelen in drie categorieën; technology readiness level, het uitstellen van meer grootschalige productie
door Dental robotics en het lange termijn denken.
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1.2.1 Technology Readiness Level (TRL)
Toen het project startte konden we spreken van een product dat tussen TRL 4/51 zat, wat betekent dat het
initiatief in een experimentele fase zat. Met de kortdurende pilot uitgevoerd bij Patyna zit het product op
TRL-5 en met de beoogde opschaling binnen Patyna zou het initiatief op TRL 6 kunnen komen.

Tijdens de uitkomst van de uitgevoerde pilot werd zichtbaar dat het mondstuk nog niet voldeed aan de
belofte, deze moest worden doorontwikkeld. Uiteindelijk is dit traject vele malen moeilijker en tijdrovender
gebleken dan vooraf werd verwacht. Daarnaast is ook de bedrijfsvoering van Dental Robotics in ontwikkeling:
zie het volgende punt.
1.2.2 Uitstel naar meer grootschalige productie
In de pilot bij Patyna zijn een beperkt aantal prototypen toegepast. Voor de volgende opschalingsstap, zoals
werd voorzien binnen de challenge, waren 300 exemplaren gepland. Dit vereiste een stap naar een
grootschaligere productie.
Om strategische redenen heeft het bedrijf Dental Robots besloten de productie te gaan neerleggen bij een
grotere partner. De belangrijkste strategische reden hiervoor was; de verwachting dat als Dental Robots zelf
als start-up het product op de markt zou brengen, zij binnen korte termijn uit de markt zou worden gedrukt.
Dit door de bestaande en gevestigde partijen op de markt betreft elektrische tandenborstels, die over veel
grotere marketingbudgetten beschikken.
Dental Robots is in onderhandeling met een grotere partij, waarbij waarschijnlijk verdere aanpassingen aan
het product zullen worden geëist voordat productie kan opstarten. De start van deze productie komt
waarschijnlijk uit op januari 2022, dit is ruimschoots voorbij de looptijd van de huidige ronde van de
challenge verpleeghuizen.
1.2.3 Lange termijn denken
Een minder zichtbare reden is dat het project voornamelijk is opgestart vanuit de opdracht die
ouderenzorgorganisaties hadden gekregen van de overheid en het zorgkantoor, waarin mondhygiëne als
belangrijk thema werd uitgedragen. De opdracht wel voortkomend uit een daadwerkelijke behoefte naar
betere mondhygiëne.
Doordat het mondhygiëne een belangrijk thema werd, is dit vooral vanuit organisatieperspectief geïnitieerd.
Hierdoor heeft nauwelijks vooronderzoek plaatsgevonden, waardoor het werkelijke probleem rondom
mondhygiëne niet voldoende helder is geworden.

Doordat vooraf te weinig aandacht is geweest voor de huidige situatie, blijkt het achteraf moeilijk om
evident bewijs te leveren voor de impact die de Air1 binnen de organisatie teweeg heeft gebracht. De inzet
kan nu niet worden afgewogen ten opzichte van andere producten of manieren van werken. Dit staat
momenteel een verdere invoering van de Air1 voor Patyna in de weg. Draagvlak in de vorm van evident
bewijs over de impact is nodig om het product te financieren, wat ontbrak.

1.3 focus verleggen
Door bovengenoemde knelpunten is gekozen om de focus van de challenge te verleggen. Daarnaast wil
Patyna als organisatie gebruik blijven maken van de expertise van de coaches zodat de organisatie kan lessen
kan halen uit het huidige proces. De nieuwe focus richt zich op het schrijven van een businesscase voor de
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De Technology Readiness Level geeft de mate van ontwikkeling van een technologie aan, waarbij TRL1 staat voor technologie aan
het begin van de ontwikkeling en TRL9 voor technologie die technisch en commercieel gereed is. Het volledige overzicht, zoals
bijvoorbeeld de EU die hanteert in het Active Assisted Living-programma (AAL) voor de ontwikkeling van technologie voor
thuiswonende ouderen:
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Air1. Om een businesscase te kunnen schrijven was verdiepend onderzoek nodig. In deze alinea wordt de
nieuwe focus en bijbehorende de stappen weergeven, om te komen tot een goede businesscase.
1.3.1 Nieuwe doelstelling
Met de businesscase wil Patyna aantoonbaar maken wat de opbrengst voor de zorg is, bij de inzet van de
Air1. De businesscase kan helpend zijn bij de besluitvorming betreft vervolg stappen van zorgtechnologie, als
de productie hiervan op gang komt.
Een relatief positieve uitkomst van de aanzet tot een businesscase, kan ook helpend voor het bedrijf Dental
Robotics zijn. Tijdens bijvoorbeeld onderhandelingen met grote marktpartijen of het aantrekken van
investeerders kunnen zij zo de voordelen van hun product aantoonbaar maken.

Daarnaast kan nagegaan worden aan welke strategische doelen van Patyna dit product bijdraagt. In hoeverre
het product van toegevoegde waarde is voor de organisatie hangt af van de impact van het product. Hierbij
wordt het volgende onderzocht:
Impact = ingeschatte tijdsbesparing per cliënt per maand x ingeschatte omvang van de doelgroep.
De aanzet voor een businesscase wordt opgeleverd met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
1.3.2 Onderdelen businesscase
De uit te voeren onderdelen om te komen tot (een aanzet van) een businesscase:
1. Als input voor het opstellen van een effectenkaart, nader onderzoek naar de pilot bij de Flecke in
Joure.
2. Opstellen effectenkaart
3. Onderzoek ten behoeve van het referentie alternatief
4. Onderzoek naar de omvang van de doelgroep op basis van inclusie- en exclusiecriteria
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Hoofdstuk 2 onderzoekuitkomsten
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten uitgewerkt die naar aanleiding van de stappen in paragraaf
1.3.2 zijn geformuleerd. Gedurende het onderzoek zijn extra interventies gedaan om te komen tot een goed
resultaat. Het hoofdstuk sluit af met een eindconclusie.

2.1 Verdiepend onderzoek pilot locatie
Uit het verdiepende onderzoek op de locatie kwamen geen nieuwe inzichten aan het ligt die de businesscase
konden helpen. Dit had verschillende oorzaken, de belangrijkste was de impact van Covid-19, hierdoor was
het contact met de locatie lastig. Ook bleek dat, door het niet kunnen schalen van het product, de energie
binnen de locatie weg was. Hierdoor werd gezocht naar een alternatief om toch te kijken welk effect de
tandenborstel kon hebben voor de ouderenzorg.
Het verdiepende onderzoek leverde een aantal nieuwe inzichten op die gebruikt konden worden om inhoud
te geven aan de survey. De vragen zijn verwerkt in de survey zodat een breder perspectief op mondhygiëne
gegeven kon worden.
• Hoeveel tijd besteden mensen nu aan mondhygiëne?
• Welke oorzaken zijn bekend voor een slechte mondhygiëne?
• Wat zijn alternatieve hulpmiddelen die zorgmedewerkers inzetten?
2.1.1 uitzetten survey
Omdat mondhygiëne een belangrijk thema is (Sunne Mule, 2021) in de ouderenzorg, waren andere locaties
van Patyna enthousiast over het product, zonder dat zij dit zelf ingezet hadden. De belangrijkst punten uit de
survey staan hier beschreven.

Demografie
In totaal hebben 29 personen gereageerd op het onderzoek. Dat is
een kleine 30% van de populatie waar het onderzoek is uitgezet. Een
opvallende conclusie is dat op 1locatie nog geen 10% heeft
gereageerd, terwijl op een kleinere locatie dit 100% was. De gegevens
uit dit onderzoek zijn wel voldoende representatief om enige conclusie te kunnen trekken.
Van de respondenten was bijna 70% werkzaam als zorgkundige (niveau 3) en waren er twee respondenten
die een afwijkende functie hadden dan de drie die werden gevraagd.
We zien dat 12 respondenten korter dan 3 jaar werkzaam zijn binnen
de zorg en 2 nog in opleiding zijn. De overige personen waren meer
dan 5 jaar werkzaam in de zorg waarvan 3 zelf meer dan 30 jaar. In het
aantal dienst jaren van de organisatie zat een grote diversiteit, van
enkele maanden tot meer dan 30 jaar. Hierdoor kunnen we stellen dat
de respondenten een goede afspiegeling zijn van de organisatie.
Huidige mondzorg
45% van de respondenten werkt minimaal 4 diensten in
de zorg. 12% van de reacties gaven niet het aantal keren
per week in de zorg aan maar het aantal uren. Wanneer
we dit analyseren komt dat neer op 3 a vier diensten per
week. De respondenten geven allemaal aan dat ze in elke
dienst in aanraking komen met mondzorg. Gemiddeld
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geven de respondenten aan dat er 3 tot 4 cliënten zijn met hun eigen gebit.
De respondenten geven aan dat het grootste deel van hun werk ligt bij het ondersteunen voor het initiatief
nemen om mondzorg toe te passen. We kunnen
stellen dat iedereen met een eigen gebit enige
vorm van ondersteuning nodig heeft. De
tijdsimpact is gemiddeld 10 minuten per bewoner
volgens de respondenten. Het aantal minuten per
dag varieert met het aantal cliënten die geholpen
moeten worden.
Huidige toepassing van mondzorg
De handtandenborstel is de meest gebruikte tandenborstel volgens de respondenten bij de cliënten. De
kindertandborstel wordt geheel niet gebruik en het overgrote deel kent de tandenborstel niet. Wel zijn er
enkele respondenten die aangeven een elektrische tandenborstel te gebruiken.
De respondenten hebben positieve ervaringen met de
“normale” tandenborstel, zoals makkelijk in gebruik en het
gevoel dat het van vroeger is. Bij de negatieve effecten van
de normale tandenborstel wordt gezien dat het niet
reinigen van het gebit voor de respondenten wel meerdere
malen wordt benoemd. Ook geven de respondenten aan
dat de elektrische tandborstel lastig te gebruiken is, vooral
bij cognitieve problemen.
Kwaliteitsverhoging
45% van de respondenten scoort de huidige mondzorg als
onvoldoende (een 5 of lager). 30% scoort het als voldoende
(een 6) en slechts 12% procent een ruime voldoende (7 of
hoger). Dit betekent dat vanuit respondenten perspectief
het zeker een punt van aandacht is. Reden is dat er meer
aandacht voor moet komen of dat het beter kan, ondanks de
aandacht. Ze geven aan dat het systeem rondom de
mondzorg, werken met aandachtsvelders, ook een positieve
bijdrage heeft.
Verwachting Dental Robotics bij Patyna
Wanneer gekeken wordt naar de verwachte opbrengst van de mondzorg voor Patyna, zien we dat de
respondenten grote verwachting hebben ten aanzien van de Air1. Het overgrote deel ziet bij alle gevraagde
punten een positief effect. Alleen bij de verbetering van eetlust en verminderen onrust geven 8
respondenten aan dat ze hier neutraal in staan.
Dit kan betekenen dat ze niet weten of dit effect
heeft of dat ze hier nog geen mening over
hebben gevormd. Bij tips en ideeën werd de
vraag; hoe gaat de AIR1 de tandvlees
problematiek bestrijden? geplaatst.
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Voorlopige conclusie.
We kunnen stellen dat de respondenten een positieve houding hebben ten opzichte van de Air1. De
respondenten werken in verschillende diensten en geven aan dat de huidige mondzorg arbeidsintensief is en
het dit gemiddeld 10 minuten kost per cliënt, per poets moment, zo lang dit niet over wordt geslagen omdat
het druk is. De medewerkers scoren de huidige mondhygiëne ook laag, 85% een zes of lager. Dat betekent
dat ze zelf ook het probleem erkennen. Naar aanleiding van de survey ontstonden nieuwe inzichten en
vragen;
1.
2.
3.
4.
5.

Kennen mensen de alternatieven voor tandenborstels?
Hoe groot is de groep van cliënten waar de tandenborstel geschikt voor is?
Wat is de oorzaak van slechte mondhygiëne?
Wat zijn de oorzaken waarom collega’s het vergeten?
Wat wordt nog meer aan mondhygiëne gedaan?

Om hier goed antwoord op te geven is er gekozen om met een focusgroep een verdiepende sessie te
plannen, zodat de uitkomsten de effectenkaart verder konden verrijken.

2.1.2 Focusgroep
Twee gesprekken hebben plaatsgevonden; een met de mondhygiëniste en een met een aantal
zorgmedewerkers. De uitkomsten van deze gespreken zijn in huidige alinea verwerkt en komen terug in de
effectenkaart bij paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk.
2.1.2a Mondhygiëniste
Aan de mondhygiëniste is de vraag voorgelegd wat de oorzaak kan zijn voor een slechte mondhygiëne en
wat de relatie is tussen tandplak, gaatjes en tandvleesontsteking. Volgens de mondhygiënist zijn de volgende
punten belangrijk;
Ø Aandacht voor mondhygiëne in het algemeen draagt bij aan goede mondzorg.
Ø Mondhygiëne kunnen vastleggen in het dossier is van belang
Ø Verkeerde voeding een belangrijke oorzaak van slechte mondhygiëne vooral in de ouderenzorg.
Ø De relatie tussen tandplak en gaatjes of tandvleesontsteking is zeker aanwezig.
2.1.2b zorgverleners
Aan de zorgverleners zijn de ander vragen voorgelegd en besproken. De uitkomsten van dit gesprek zijn;
Ø Collega’s weten vaak het nut en belang niet van mondhygiëne. Dit heeft o.a. te maken met kennis
over het onderwerp. Daarom kennen zij de alternatieve tandenborstels ook niet.
Ø Gedacht wordt dat ongeveer 10 tot 15% van de cliënten een eigen gebit heeft die voldoet. Wel werd
erkend dat dit mogelijk kan toenemen in de toekomst.
Ø Aandacht hebben voor de mondzorg is van belang, waarbij zij nu ook hebben geregeld dat het goed
in het dossier wordt vermeld, dit zorgt voor extra bewustwording bij de collega’s.
Ø De collega’s konden geen exacte reden geven waarom mensen geen mondzorg toepassen, zij
verwachten dat het met name met bewustwording te maken heeft.
Ø De collega’s geven aan dat zij nu een werkgroep hebben ingericht en aandachtsvelders per team
hebben aangewezen om de kwaliteit te verbeteren. Aandachtsvelders geven scholingen en zetten
interessante artikelen online. Hiermee wordt verwacht dat de mondzorg verbeterd omdat het meer
is dan alleen tandenpoetsen.
Ø Met de inzet van de Air1 wordt verwacht dat de handeling simpeler wordt waardoor mensen sneller
de borstel gaan gebruiken.
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2.2 Impact Air1
Aan de hand van het verdiepende onderzoek zijn de uitkomsten meegenomen in de effectenkaart (Zie
blijlage1). Met de effectenkaart wordt de impact van de technologie op verschillende stakeholders in kaart
gebracht over tijd. De impact kan onderscheiden worden in kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.
2.2.1 Kwalitatieve effecten
De belangrijkste punten uit de effectenkaart staan in deze paragraaf uitgewerkt. Helaas zijn niet alle punten
gevalideerd omdat dit niet binnen het onderzoek heeft kunnen plaatsvinden.

2.2.1 Impact voor de bewoners
Ø Verhoging zelfredzaamheid
Wanneer cliënten de air1 tandenborstel gebruiken heeft dit een
positief effect op de zelfredzaamheid omdat zij zelfstandig de
tandenborstel kunnen vasthouden. Dit is een effect wat direct
zichtbaar kan zijn.

Stakeholders

ç√

Actie

ç√

Directe effecten

Korte termijn

ç√

ç√

Langer termijn

ç√

ç√

ç√

ç√

instructie,
begeleiding
bij het

ç√

ç√Exposure

ç√

ç√

ç√

ç√

ç√

ç√

vergroten bewustwording en kennis
belang mondhygiene binnen
langdurende zorg

Ø Prettigere handeling
Dit wordt teruggezien in de pilot, cliënten vinden de Air1 in eerste instantie vreemd, maar wennen
hier snel aan. Hierdoor laten cliënten met dementie minder weerstand zien tegen de handeling.
Mogelijk is er een relatie tussen de verhoging van zelfredzaamheid en de weerstand, dit is niet
onderzocht in dit onderzoek. Het effect is dus op langere termijn waarneembaar.
Ø Minder vatbaar voor ziekten
Dit effect treedt op wanneer cliënten een goede mondhygiëne hebben. Dit is niet meegenomen in
huidig onderzoek omdat er verschillende variabelen zijn die de mondhygiëne beïnvloeden. Dit past
niet binnen de scope van de challenge.
2.2.2 Impact voor verplegenden en verzorgenden
Ø Simpelere handeling
Alle respondenten gaven aan dat zij het een zeer simpel product vonden om te gebruiken. Wanneer
we kijken naar de Air1 zien we dat het laag complex is, het gebruik is gelijk aan een elektrische
tandenborstel waardoor het eenvoudig in gebruik is. Dit effect is direct zichtbaar bij inzet. Op langer
termijn kan dit er voor zorgen dat het product ook gebruikt blijft worden.
Ø Minder tijd kwijt
Tijd is een belangrijke factor die gemeten wordt bij het inzetten van nieuwe technologie. Wanneer
de tandenborstel op de juiste manier wordt ingezet kan dit een tijdsbesparing opleveren van 7,5
minuut per cliënt, per poetsbeurt. We kunnen alleen niet inschatten wat de tijdsinvestering precies
is van de reverentie alternatieven. Hierdoor is dit een punt wat verder onderzocht dient te worden.
Ø Meetbaarheid
Met de Air1 kan gemeten worden wat de poets frequentie is. Hiermee kunnen teams inzicht krijgen
in het eigen handelen, dit is direct ook een uitdaging. Het gaat om kwantitatieve gegevens en dit
geeft onvoldoende de context van de situatie weer. Daarnaast is er nog onvoldoende bekend over
de impact die het gebruik van data kan hebben op de zorgverlener. Dit zou een directe impact
kunnen zijn omdat je direct meet, alleen is de vraag hoe je dit presenteert binnen een organisatie.
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2.2.3 Impact voor familie en verwanten
Ø Participeren in de zorgverlening
In gesprekken op de wandelgang met de relatie van cliënten, kwam naar voren dat zij eventueel zelf
wilden ondersteunen bij de mondhygiëne nu zij deze tandenborstel hadden. Een relatie deed dit met
enige regelmaat. Een ander familielid vond het vooral prettig dat de zorg het bleef doen, maar gaf
aan dat zij het fijn vond om inzicht in de gebruiksgeschiedenis te hebben.
2.2.4 Impact voor management en directie
Ø Visie vorming
De inzet van de Air1 kan bijdragen aan de visie vorming en het beleid binnen de organisatie.
Dit is in het geval van Patyna gebeurd omdat het gesprek rondom mondzorg opgang is gekomen.
Hieruit zijn op verschillende locaties nieuwe initiatieven ontstaan die voor extra aandacht voor dit
thema hebben gezorgd. Op langere termijn kan het nieuwe beleid bijdragen aan de kwaliteit van
mondhygiëne.
Ø Excellerend werkgeverschap
Op langere termijn kan gesteld worden dat, door inzet van technologie, mensen beter worden
ondersteund in hun werk waardoor zij minder werkdruk ervaren en het werk langer volhouden. Dit is
een aanname omdat hier geen bewijs voor is op dit moment, het zou een logisch gevolg kunnen zijn.

2.3 Kwantitatieve effecten
Voor de kwantitatieve gegevens zoals tijdsbesparing, kostenreductie etc. zijn cijfers nodig. Helaas zijn er
onvoldoende cijfers om hier enig inzicht in te geven. Niet alleen zijn er geen cijfers bekend over wat het aan
besparing op levert, maar ook zijn de kosten van de tandenborstel niet bekend. Waardoor hier geen
uitspraak gedaan kan worden over de kosten en baten.

2.4 Conclusie
Het onderzoek wat in de afgelopen maanden heeft plaats gevonden, heeft als doel gehad om een
businesscase te schrijven. Aan de hand van dit onderzoeken kunnen een aantal positieve punten benoemt
worden, alleen moet ook geconcludeerd worden dat, voor een businesscase nog gegevens missen. In deze
alinea worden de positieve en negatieve punten beschreven en wordt afgesloten met aanbevelingen.
2.4.1 Positieve punten
Gesteld kan worden dat de Air1 zeker een toegevoegde waarde kan zijn voor cliënten en zorgverleners. Dit
omdat het hulpmiddel het tandenpoetsen vereenvoudigd waardoor de frequentie van het poetsen
toeneemt wat een positief effect heeft op de mondhygiëne. Ook kan het voor cliënten bij dragen aan hun
zelfredzaamheid en daarmee eigenwaarde. Volgens eerste metingen zou de Air1 ook een tijdsbesparing
kunnen opleveren.
2.4.2 Negatieve punten
Helaas kunnen we niet een duidelijk antwoord geven of de tandenborstel een grote impact gaat maken op
de zorg. Omdat de usercase nog niet helder gedefinieerd is en omdat kosten en baten onvoldoende
uitgewerkt zijn. Op basis van de huidige kennis zouden we kunnen zeggen dat, wanneer de prijs voor de Air1
gelijk is aan die van de alternatieven zoals een elektrisch tandenborstel, het een goed product is om te
gebruiken. Wanneer de kosten vele malen hoger zijn dan zal hier een kwantitatief onderzoek naar gedaan
moeten worden.
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2.4.2 Aanbevelingen
In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de aanbevelingen gedaan om verdiepend onderzoek te
verrichten.

Ø

Verdiepend onderzoek doen naar de juiste usercase.
Dit is nodig omdat nog niet duidelijk is wat de exacte doelgroep is voor de Air1. Dit is ook mede
afhankelijk van de kosten, wanneer dit gelijk is aan een alternatief neemt de doelgroep toe.

Ø Exacte tijdsbesparing meten.
Het is moeilijk om exact weer te geven wat de tandenborstel oplevert. Dit is nodig om de impact van
de Air1 te bepalen.
Ø Mondzorg als breder perspectief benaderen.
Niet de technologie als uitgangspunten nemen maar de mondhygiëne. Hieruit bepalen wat de
context is van de locatie op het gebied van mondzorg. De technologie is hoogstens om te
ondersteunen om het de doelen te halen, nooit het doel op zichzelf.
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Hoofdstuk 3 Het leerproces
3.1 Wat hebben we geleerd van het meedoen aan de challenge?
De challenge heeft ons als organisatie een aantal inzichten opgeleverd. De belangrijkste staan in deze
paragraaf beschreven.
1. Verandering van focus
Als innovatieteam ligt onze kracht met name bij het genereren van nieuwe innovaties. Doormiddel
van design research ontwikkelen wij de juiste oplossingen voor de eindgebruikers, daarbij wordt
meestal gebruikgemaakt van de nieuwste technologieën die soms voorlopen in de markt of van
technologieën uit andere domeinen. Door de challenge hebben wij geleerd dat, wanneer wij snel
impact willen maken, beter gekozen kan worden voor technologieën die reeds breder worden
ingezet. Hierdoor krijg je niet gedurende het proces te maken met problemen zoals (nog) niet goed
werkende technologie. Dit heeft een negatief effect op de eindgebruikers omdat zij verwachten dat
producten gewoon werken.
2. Vooraf doelstellingen bepalen
Door vooraf te bepalen wat de doelstelling is van de ingezette innovatie kan beter worden gemeten
wat de effecten daarvan zijn. Ook helpt het om de veranderopgave helder te krijgen. Een
effectenkaart is een bruikbaar hulpmiddel om dit inzichtelijk te maken.
3. Innoveer vanuit het proces.
Als innovatieteam zijn wij bij nieuwe innovaties altijd gericht op wat de behoefte is van de
eindgebruiker en daarbij hebben wij vooral oog voor het vernieuwen en verbeteren van huidige
processen. Wanneer producten geïmplementeerd moeten worden, lijkt de impact op het proces
ineens minder relevant. Het object wordt als het ware het doel, terwijl het juist een middel moet
zijn. Ondanks dat wij denken dat ook meer bewezen technologie ingezet moeten gaan worden, zal
dit vanuit het proces moeten blijven gebeuren. Hierdoor komt de werkelijke behoefte van
eindgebruikers naar boven en wordt het werkelijke probleem, daarnaast hou je een openblik voor
alternatieven die mogelijk ook het probleem kunnen oplossen.

3.2 Toekomstperspectief
Aan de hand van o.a. de lessen uit de challenge heeft Patyna een nieuwe focus bepaald op het gebied van
innovatie
Ø Van radicaal naar incrementeel innoveren
Kijken naar technologie die reeds bewezen is, of bewust kiezen om iets in te zetten als boundary
object. Waardoor gekeken kan worden wat gebeurt met mensen. Het gaat daarbij om de interactie
tussen technologie en de mensen.
Ø Niet vanuit product maar proces
Iets waar wij zelf al lange tijd over uit waren, maar wat nogmaals is bevestigd in dit traject. Niet de
technologie moet de start zijn, maar de knelpunten in het proces. Dat onderzoeken en samen met
eindgebruikers oplossingen zoeken. Daarbij zijn er meer oplossingen richtingen mogelijk om het doel
te bereiken.
Ø Gebruik maken van de effectenkaart
De effectenkaart maakt vooraf helder welk effect je wil bereiken. Door dit te gebruiken kan je ook
makkelijker sturing geven aan je project en kan je doelstellingen verbinden aan je implementatie.
Hierdoor neem je de stakeholders ook beter mee.
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Bijlage

Bijlage 1 Effectenkaart

ç√

Stakeholders

ç√

Actie

ç√

ç√

ç√

Directe effecten

instructie,
begeleiding
bij het

Korte termijn

ç√

ç√

ç√

ç√

ç√

ç√

ç√Exposure

ç√

ç√

ç√

ç√

vergroten bewustwording en kennis
belang mondhygiene binnen
langdurende zorg

Langer termijn
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