
UPDATE VOOR PROJECTLEIDERS  
 Februari 2022 

 

 

1 

 

Tweemaandelijks stellen we jou, als projectleider Wolk, op de hoogte van het belangrijkste 

nieuws, inspirerende verhalen van andere zorgorganisaties en andere nuttige informatie. 

 

Deze eerste editie starten we met een groot compliment! Ondanks de aanhoudende Corona 

perikelen zien we de afgelopen maand binnen alle organisaties weer een stijging van het aantal 

beschermde cliënten. Zo hebben we met z’n allen bijna 1 heup per dag gered! Onze complimenten 

hoe je in deze lastige tijd toch de Wolk blijft inzetten!  

 

 

WOLK BIJ ANDERE ORGANISATIES 

 

Wolk test in de thuiszorg 

Samen met de Gemeente Den Haag en zorgorganisatie Eykenburg zijn we bezig met een 

verkennende pilot met het inzetten van de Wolk Shorts bij thuiswonende ouderen. Er is een korte 

video gemaakt over het product en de stappen die tot nu toe gezet zijn. 

 

 

 

Pagina ‘klantervaring’ op onze website 

Op www.wolkairbag.com/klantervaringen zijn de belangrijkste ervaringen en resultaten van onze 

klanten met de Wolk gebundeld. Nuttige en inspirerende verhalen over Wolk die je kunt delen 

binnen jouw eigen organisatie. En heb je zelf een ervaring of resultaat dat je graag met anderen 

wilt delen, dan geven we die natuurlijk graag een plekje op deze pagina. Neem dan contact op met 

jouw contactpersoon. 

  

Bekijk video 

http://www.wolkairbag.com/klantervaringen
https://www.youtube.com/watch?v=ZOItm_kpvsA
https://www.youtube.com/watch?v=ZOItm_kpvsA
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ONTWIKKELINGEN BIJ WOLK 

 

Team Wolk is versterkt! 💪 

Hoi! Ik ben Marije en sinds januari begonnen bij Wolk als 

Implementatie Manager. Voorheen heb ik als geriatriefysiotherapeut 

gewerkt bij verschillende zorgorganisaties, zowel intra- als 

extramuraal. Vanwege mijn interesse in innovatie en zorgtechnologie 

ben ik dit jaar begonnen met een master innovatie in zorg en welzijn.  

Tijdens mijn werk als geriatriefysiotherapeut heb ik gezien hoeveel 

leed cliënten ondervinden bij het breken van een heup. Daarom wilde ik graag bij Wolk aan de slag 

om bij te kunnen dragen aan deze mooie innovatie, en zoveel mogelijk heupfracturen te 

voorkomen! Naast mijn werk vind ik het leuk om te sporten, te reizen, hou ik van lekker eten en 

ben ik graag in de tuin aan het werk. Wie weet zien en spreken we elkaar in de toekomst! 

 

 

PRAKTISCHE ZAKEN 

 

Verschillende versies elektronica 

De elektronica in de nieuwste Wolk heupairbags is aangepast. Deze nieuwe elektronica wordt 

naast de oude elektronica gebruikt. Bij vervanging (in verband met het omruilen van een maat of 

onderhoud) kun je beide ontvangen. 

 

Wat is er anders bij de nieuwe elektronica? Het lampje gaat aan zodra de Wolk wordt bewogen en 

niet meer alleen als het klittenband gesloten is. 

 

De werking van de Wolk blijft verder hetzelfde. Controleer, zoals je gewend bent, altijd of het 

lampje groen brandt nadat de cliënt de Wolk om heeft gedaan/gekregen. Brandt het lampje niet? 

Leg de Wolk dan even aan de oplader. 
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Update patronen 

Zoals aangekondigd konden we de laatste tijd niet iedereen voorzien van extra patronen en 

hebben we alleen noodzakelijke bestellingen kunnen leveren. Vanaf vandaag hebben we gelukkig 

weer genoeg patronen om iedereen te kunnen voorzien. Bedankt voor je begrip en creativiteit!  

 

Update opladers 

Uit feedback is gebleken dat het lastig kan zijn de (oude) laadkabel in de Wolk te steken. Vandaar 

dat we sinds januari werken met een magnetisch oplaadsysteem, wat vermindering van defecten 

en frustratie zal opleveren. Na veelvuldig testen bleek echter dat dit systeem tijdens het wassen 

problemen kan veroorzaken; het magnetische opzetstukje kan kapot gaan.  

 

Tot nu toe hebben we helaas nog geen oplossing gevonden. Advies blijft om het opzetstukje te 

verwijderen voordat de Wolk gewassen wordt en na het wassen weer terug te plaatsen. En 

desnoods tijdelijk de oude oplaadkabels te gebruiken. Zodra we een oplossing hebben horen jullie 

het direct.  

 

 

Op wolkairbag.com/instructies vind je alle praktische zaken rondom de Wolk. 

Je vindt hier alle instructies, instructievideo’s en andere nuttige documenten 

overzichtelijk op een rijtje. 

 

Testfase Wolk Shorts 

De maand februari staat in het teken van de Shorts. Een 80-tal Shorts worden getest onder 

cliënten verspreid over Nederland. Begin maart verzamelen we informatie over: 

- gebruikservaring tot nu toe; 

- het model; 

- de Shorts in vergelijking met de Belt; 

- en een aantal algemene zaken. 

 

https://www.wolkairbag.com/instructies?utm_medium=email&utm_source=close&utm_campaign=nieuwsbrief_pl
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Met deze input kunnen we de laatste punten op de i zetten. Daarna zullen de Shorts in grote 

getalen geproduceerd gaan worden. Zodra deze ingezet kunnen worden horen jullie het. 

Verwachting is halverwege dit jaar, maar dat is helaas onzeker i.v.m. onzekerheid/schaarste bij 

onze toeleveranciers. 

 

 

AANKONDIGINGEN 

 

Save the date: Webinar 10 mei 2022 

Zet 10 mei om 10:00 uur alvast in je agenda, want dan organiseren we opnieuw een 

implementatie-webinar. Binnenkort vertellen we je meer over de inhoud! 


