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Vrijheid in gebondenheid via de smartwatch

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het  actieprogramma lokale initiatieven voor 
mensen met verward gedrag. 
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Om wie gaat het?



Om wie gaat het nog meer?

• Nederland telt 

ongeveer 280.000 

GGZ-cliënten met 

ernstige psychische 

aandoeningen 

(EPA). 

• Dit is 1,7% van de 

bevolking in 

Nederland.

• Meer dan 20.000 

cliënten woont niet 

zelfstandig.



Onbegeleide vrijheden



Wat is het gevolg?

Er waren 90.605 

E33 meldingen bij 

de politie in 2018.
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cliënt smartwatch
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Van idee tot oplossing



bestaande 
informatie-
systemen

tonen alarmmeldingen bij 
meldkamer met te bellen 
afdeling/zorgprofessionals

smartphone met app voor 
de zorg-professional die de 
cliënt ophaalt

cliënt smartwatch in 
gebruik door cliënt

opslaan en verwerken van 
gegevens ontvangen van 
cliënt smartwatch, initiëren 
alarmen, opslag smartwatch 
profielen cliënten, etc.

cliënt smartwatch 
instellen voor gebruik via 
app op de computer

www

www

www

www

www

ICT: smartwatch en apps



Functies: smartwatch en apps



Vrijheid in gebondenheid

Perspectieven:

• Cliënt

• Zorginstelling

• Naaste familie (en wettelijke 
vertegenwoordigers)

• Maatschappij (inclusief politie)



Perspectief cliënt: 
dragen cliënt smartwatch

• Eerbiedigt de 
onaantastbaarheid van 
het menselijk lichaam 
(Grondwet)

• Disproportioneel t.o.v. 
“ernstig nadeel” criterium 
(Wvggz; WGBO)

• Schending privacy 
(Grondwet, AVG)

• Eigen keuze voor middel 
om meer vrijheid te 
kunnen krijgen

• Acceptatie van functies 
voor het versterken van 
zelfredzaamheid

• Versterkt gevoel van 
onvrijheid, “ik moet daar 
verblijven en nu draag ik 
dat ook om mijn pols”.

• Schaadt de autonomie

met toestemming zonder toestemming

ethisch

juridisch



Perspectief zorginstelling
gebruiken cliënt smartwatch

Vrijheid, 
tenzij …

Doseren 
vrijheids-
beperking

Zorg en 
veiligheid 
op maat

Herstel-
gerichte 

zorg

Ernstig 
nadeel 

criterium



Perspectief zorginstelling:
ethiek en waarden zorg

• Respect voor autonomie

• Niet schaden

• Weldoen

• Rechtvaardigheid



Vragen



Introductie interactieve deel

• Vier stellingen

• Eén open vraag



Stelling 1

De cliënt smartwatch moet gratis 
toegankelijk zijn voor alle cliënten in 
de zorg.



Stelling 1

De cliënt smartwatch moet gratis 
toegankelijk zijn voor alle cliënten in 
de zorg.



Stelling 2

Een cliënt is suïcidaal. De behandelaar 
wil de cliënt alleen onbegeleide 
vrijheden geven wanneer deze een 
smartwatch draagt met suïcide sensor.



Stelling 3

De verzamelde locatiegegevens 
zouden geanonimiseerd beschikbaar 
moeten zijn voor “big data” analyse.



Stelling 4

Wanneer er geen mensen zijn om je te 
begeleiden naar activiteiten is het 
goed als de smartwatch een functie 
heeft om dat te doen.



Open vraag

Welke functies zouden nog meer 
beschikbaar moeten zijn in de cliënt 
smartwatch?



Wil je betrokken worden?

Wil je meedenken, meedoen of op de hoogte blijven?

Stuur dan een email naar: info@clientvinder.nl

mailto:info@clientvinder.nl


Meer op bewegend beeld

Documentaire

De Weg Kwijt
voorjaar 2020

Op de hoogte blijven?

vul je emailadres in het witte vlak 
en doe deze in de glazen pot,

of doe je visitekaartje daar in.


