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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Technologische en sociale innovatie in de ouderenzorg. : de impact van COVID-19 / Harry Woldendorp. Amsterdam : UitgeverÐ SWP, [2021]. - 138 pagina's : illustraties ; 24 cm.
Een studie over de noodzakelijke transformatie in de ouderenzorg. Door Covid-19 is een versnelling
opgetreden in het denken over de mogelijkheden van digitalisering in de ouderenzorg. Toepassingen als
beeldbellen en monitoring op afstand zijn op grote schaal ingezet. In dit boek wordt antwoord gegeven op de
vraag welke randvoorwaarden nodig zijn om in een digitale omgeving tot een effectieve interactie te komen
tussen de cliënt en de zorgprofessional. De interactie vindt plaats in een context die snel transformeert. Kern
van het boek is om digitalisering van de zorg zo te ontwerpen dat de autonomie en regierol van de cliënt
worden versterkt en het vakmanschap van professionals wordt ondersteund en daarmee versterkt. De auteur
werkt sinds 35 jaar in de zorg met daarin verschillende rollen. Hij richt zich de laatste jaren op de
toepassingsmogelijkheden van platformtechnologie in de ouderenzorg. met uitgebreide lijsten van literatuur
en beleidsdocumenten.
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