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Het is zover, de tweede editie van de nieuwsbrief speciaal voor onze projectleiders. Ook in deze 

versie nemen we jou mee in wat er op dit moment allemaal speelt rondom Wolk en geven we een 

inkijkje bij andere organisaties.  

 

Eerst even dit... 

Begin maart was de landelijke afsluiting van de Slimme Zorg Estafette, die volledig in het teken 

stond van innovatie in de zorg. En voor Conny Helder, de nieuwe minister voor Langdurige Zorg en 

Sport, is innovatie een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En ze benoemde de Wolk als voorbeeld. 

En dat is een groot compliment voor jou! Want dankzij jullie wordt Wolk goed ingezet om 

kwetsbare ouderen te beschermen. Jullie informeren en enthousiasmeren je collega’s. Ga zo door! 

 

 

WOLK BIJ ANDERE ORGANISATIES 

 

Video: KwadrantGroep  

KwadrantGroep zet de Wolk intramuraal en extramuraal in om heupfracturen bij cliënten te 

voorkomen. Verzorgende Annet vertelt in deze video over de heupairbag en de voordelen voor de 

cliënten. Klik op de afbeelding om de video te bekijken. 

 

 

 

  

https://www.wolkairbag.com/kennisbank/nieuws/conny-helder-een-heupairbag-moeten-we-dus-eigenlijk-overal-in-nederland-beschikbaar-hebben/
https://www.wolkairbag.com/kennisbank/klantverhalen/video-ervaringen-met-de-wolk-bij-kwadrantgroep/
https://www.wolkairbag.com/kennisbank/klantverhalen/video-ervaringen-met-de-wolk-bij-kwadrantgroep/
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Een inkijkje bij ... Treant! 

In elke editie van deze update vragen we een projectleider naar zijn of haar ervaringen en 

uitdagingen. Deze keer is Corien van Eijk (regie verpleegkundige i.o.) van zorgorganisatie Treant 

aan de beurt. Sinds maart is daar gestart met de implementatie van Wolk. 

 

Wat vind jij het leukst in je werkzaamheden als projectleider van Wolk? 

“Ik vind het leuk om te kijken of deze interventie multidisciplinair bijdraagt aan het verbeteren 

van bewegingsvrijheid van onze bewoners en om evt. heupfracturen te verkleinen / te voorkomen. 

Ik ben heel benieuwd wat dit met het gevoel doet van mijn zorg collega’s”.   

  

Waar word jij blij van tijdens de implementatie van Wolk binnen Treant? 

“Persoonlijk word ik er blij van als ik zie dat mijn zorg collega’s actief bezig zijn met het inzetten 

van de Wolk heupairbag en door samen te kijken wat bij welke bewoner passend is als val-

interventie. Het voordeel van de Wolk vind ik dat er geen extra administratief werk bij komt voor 

de zorg collega’s en dat ze de voortgang kunnen rapporteren binnen de huidige werkzaamheden”. 

 

Welke uitdaging heb jij overwonnen? 

“Voor mij is het de eerste keer dat ik projectleider mag zijn van een pilot binnen locatie 

Weidesteyn. Vooral in het begin vond ik dit spannend maar met goede begeleiding vanuit Wolk en 

de werkplek is dit goed gekomen en vind ik het erg leuk om te doen!” 

 

Nieuw gestarte organisaties  

Ook de afgelopen periode zijn er weer nieuwe zorgorganisaties gestart met de inzet van Wolk.  

 

  

 

 

Tip! Bij zorgorganisatie Carinova mochten de zorgmedewerkers zelf ervaren hoe het is om te 

vallen met de Wolk. Klik hier voor de video.  

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6911630740589817856
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ONTWIKKELINGEN BIJ WOLK 

 

Poster ‘Ik draag de Wolk heupairbag’ 

Sinds kort is er een poster beschikbaar voor op de kamer of in de 

zorgmap van cliënten die de Wolk dragen. Middels vier korte 

checks kunnen zorgmedewerkers kort controleren of de Wolk goed 

gedragen wordt. Ook kan de poster dienen als geheugensteuntje 

dat een cliënt de Wolk draagt. Op deze manier wordt het 

makkelijker cliënten op de juiste manier te beschermen en de 

zorgmedewerker wordt hierbij ondersteunt! De poster is te vinden 

op onze instructiespagina en kun je zelf downloaden, printen en 

ophangen.  

 

Defecten check  

Het komt voor dat een Wolk defect raakt en naar Wolk teruggestuurd moet worden. Na een 

analyse van alle defecten van de laatste maanden blijkt dat daar ook niet-defecte heupairbags 

tussen zitten. Deze Wolk heupairbags blijken dan eigenlijk helemaal in orde! Dit is erg vervelend en 

zonde, want het terugsturen en contact met de klantenservice kost jullie veel tijd!  

 

Om het aandeel 'niet defecten' te reduceren zal vanaf nu gebruik worden gemaakt van een 

stroomschema. Deze bevat een aantal checks die je kunt uitvoeren om te beoordelen of de Wolk 

daadwerkelijk defect is, voordat deze wordt aangemeld bij en teruggestuurd naar Wolk. Weet je 

het niet zeker? Neem contact op met de klantenservice, dan zal het schema gezamenlijk doorlopen 

worden.  

 

Het stroomschema is te vinden op onze instructiespagina en kun je zelf downloaden, printen en 

ophangen. Deel deze met je collega’s, zodat we gezamenlijk het aantal niet-defecten en de tijd die 

het jou en je collega’s kost kunnen reduceren.  

 

 

https://www.wolkairbag.com/instructies?utm_medium=email&utm_source=close&utm_campaign=nieuwsbrief_pl
https://www.wolkairbag.com/instructies?utm_medium=email&utm_source=close&utm_campaign=nieuwsbrief_pl
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PRAKTISCHE ZAKEN 

 

Update leveringsproblemen maten S en XL  

Zoals jullie weten zijn de heupairbags maten S en met name XL al een tijd minder goed leverbaar. 

Naar verwachting is dit na de zomer verholpen. We verwachten al eerder stapsgewijs verbetering, 

maar kunnen dit helaas niet garanderen. We houden jullie op de hoogte. 

 

Testresultaten van de nieuwe Wolk Shorts 

In de maand februari zijn een 80-tal Wolk Shorts getest door cliënten verspreid over Nederland. 

Hierbij lag de focus op het model, de vergelijking van Shorts met de Belt, de gebruikservaring en 

een aantal algemene zaken. De Shorts is veel gedragen en getest en de resultaten zijn 

veelbelovend: 

 

+  De Wolk Shorts wordt aanbevolen door 92% van de respondenten 

+  Cliënten ervaren de Shorts als comfortabel en fijn 

+  Zorgmedewerkers ervaren dat, in vergelijking met de Belt, de Shorts beter ingezet 

kan worden bij cliënten die zelfstandig naar het toilet gaan. Dus de Shorts vergroot de 

zelfredzaamheid 

+  Er is betere acceptatie op GRZ en Somatiek vanwege behoud van zelfstandigheid 

± Bij regelmatige verschoning van incontinentie materiaal adviseren zorgmedewerkers inzet van 

Belt i.p.v. Shorts 

-  Cliënten die zichzelf aankleden en moeite hebben met fijne motoriek kunnen de Shorts 

als stug ervaren bij het aankleden. 

-  Bij cliënten met een dikke buik en dunne benen zakt de Shorts soms af. Bretels kunnen 

hiertegen helpen. 

 

We hebben de testresultaten samengevat, zodat deze doorgestuurd kunnen worden naar collega’s. 

Je kunt de testresultaten hier downloaden. 

 

 

https://www.wolkairbag.com/wp-content/uploads/2022/04/Testresultaten-Wolk-Shorts.pdf
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De Shorts worden op dit moment in grotere getalen geproduceerd en zullen eind zomer 

beschikbaar zijn om in te zetten. Meer informatie over hoe en wat zal nog volgen.  

 

 

AANKONDIGINGEN 

 

Webinar ‘Wie is de Wolk-drager’ op 10 mei 

Op 10 mei geeft Wolk een webinar voor klanten van Wolk. Dit keer gaan we weer in op ‘Wie is de 

Wolk-drager’. Schrijf je in en leer over hoe andere organisaties dat zien! En nodig ook de Wolk 

kartrekkers en collega fysio’s uit! Deze week ontvang je ook nog een officiële uitnodiging. 

 

 

 

Klantonderzoek 

Wolk is continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Hierin is jullie mening erg 

belangrijk! Begin juni ontvangen jullie daarom, net als vorig jaar, een uitnodiging voor ons 

klantonderzoek. Alvast bedankt voor je feedback.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Schrijf je in! 

https://www.wolkairbag.com/instructies?utm_medium=email&utm_source=close&utm_campaign=nieuwsbrief_pl
https://www.wolkairbag.com/webinar-wie-is-de-wolk-drager/?utm_medium=email&utm_source=close&utm_campaign=nieuwsbrief_pl
https://www.youtube.com/watch?v=ZOItm_kpvsA

