
11

Drie vragen aan…  
Marjolein van Houten

Waarom de keuze voor dit 

 beroep? 

Ik heb 20 jaar in de wijkverple-

ging gewerkt. Tijdens mijn werk 

zag ik dat er veel potentie ligt in 

het gebruik van technologische 

hulpmiddelen. Helaas wordt 

hier nog maar mondjesmaat 

gebruik van gemaakt, wat in 

mijn ogen zonde is. Mensen 

kunnen zoveel gemak en ple-

zier hebben van deze hulpmid-

delen. Het kan de zelfredzaam-

heid vergroten waardoor zij 

langer zelfstandig kunnen blij-

ven. Daarnaast kan het mantel-

zorgers en zorgverleners ont-

lasten. Hier is het idee voor mijn 

bedrijf uit ontstaan. Mijn missie 

is om technologie in de zorg 

een positief beeld te geven. 

 

Wat doet een adviseur? 

Mensen worden vaak door 

ziekte en/of beperking gehin-

derd in hun zelfstandigheid. 

Dat is natuurlijk heel vervelend. 

Voor mantelzorgers levert dit 

zorgen op over hun geliefde. Er 

kàn zo veel, zowel op zorg en 

welzijnsgebied als op het 

gebied van (technologische) 

hulpmiddelen. Het is alleen niet 

altijd even overzichtelijk wat er 

nou precies mogelijk is.  

 

Ik kan hierbij helpen. Ik ga op 

huisbezoek en kijk samen met 

de klant naar de problemen 

waar men tegenaan loopt. 

Vervolgens ga ik op zoek naar 

een passende oplossing. Te 

allen tijde zal ik eerst kijken naar 

oplossingen die liggen op het 

gebied van (technologische) 

hulpmiddelen zodat de klant zo 

lang mogelijk zelfredzaam kan 

blijven. Mocht dit niet passend 

zijn, kan ik verwijzen naar wel-

zijns- en zorgorganisaties. Ook 

hierbij bied ik hulp.  

 

Hoe komen klanten bij je  

terecht? 

Veel mensen komen bij mij 

terecht via zorgverleners die 

mij vragen om langs te gaan. 

Maar mensen kunnen mij ook 

direct benaderen. Hoe eerder 

er advies gevraagd wordt hoe 

beter. Preventie, gezondheids-

bevordering en vroeg-signale-

ring is een belangrijk onderdeel 

van mijn takenpakket als wijk-

verpleegkundige.  

 

De huisbezoeken worden 

daarom vergoed uit de basis-

verzekering van de zorgverze-

kering.
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