
VuzixM

Samenvatting
Er hebben zes organisaties deelgenomen aan 
de pilot. Bij de deze organisaties zijn  
verschillende use cases getest. Vilans voerde 
verschillende onderzoeksactiviteiten uit om 
inzichten op te halen. Tijdens 16 bijeenkomsten 
bij zes organisaties, zijn er 56 verschillende 
medewerkers gehoord. Specialisten gaven aan 
potentie te zien in het feit dat meekijken op 
afstand een interpretatie slag voorkomt, zoals in 
het schrijven van een dossier wel het geval is. 
Directe tijdswinst is in de huidige ‘In gebruik’ 

fase nog niet ervaren. De 
technische uitdagingen blijven 
een punt van aandacht. 

Pilot

Doelgroep

Lees hier het onderzoek van West-Brabant in 
samenwerking met Vilans over de inzet van 
VuzixM300XL/VuzixM400

Samenvatting 
In het onderzoek is geen besparing 
waargenomen. Het kostte meer tijd dan normaal 
om te werken met de VuzixM. Dit kan te maken 
hebben met de randvoorwaarden (juiste 
verbinding, accu opgeladen, weten hoe je moet 
werken met de meekijkbril). De bril is te weinig 
echt in de praktijk ingezet om te concluderen dat 
de bril geen besparing kan opleveren. Hier is 
meer onderzoek voor nodig. 

De prijslijst van 1Minuut vind je hier.
Gemvision brengt de volgende prijzen in 

rekening

Er is tijdens de pilot onvoldoende informatie 
verzameld om een positieve businesscase te 
ontwikkelen. Hier is meer onderzoek voor nodig. 

Businesscase

Gemvision is een softwarebedrijf. Gemvision
levert communicatieplatformen als een service 
(CPAAS).
Telefoon: +31 (0)85 0074 165
E-mail: info@gemvision.io

1Minuut is een bedrijf dat zich richt op 
innovaties in de zorg. Dit is de productfolder 
van 1Minuut
Telefoon: +31 (0)10 3167700
E-Mail: info@1minuut.com

Leveranciers
Er zijn meerdere leveranciers die de VuzixM smartglass
aanbieden. De leveranciers waar de sprekers van de 
conferentie ervaring mee hebben zijn uitgelicht. 

Samenvatting
Zorgorganisatie Volckaert heeft deelgenomen 
aan het onderzoek. De Volckaert zet het product 
in voor wondzorg en om leerlingen te 
begeleiden. 
In het projectplan wordt op een hele praktische 
manier invulling gegeven aan de taken die 
voltooid moeten worden.
Het projectplan legt de focus op het inregelen 
van een pilot. Gezien de resultaten uit West-
Brabant is de verwachting dat meerdere 
organisaties eerst zelf ervaringen op willen 
doen. Daarom is deze vorm zo  aangehouden. 

Projectplan

• Dit is de informatiefolder van Gemvision

• Dit is de informatiefolder van 1Minuut

• 1Minuut legt hier uit hoe de Smartglass
ingezet wordt in de Coronacrisis

• Dit is het procesverslag van Volckaert over 
de pilot met 1Minuut

• Dit is de evaluatie van Volckaert over de 
pilot met 1Minuut

• Whitepaper Vilans over anders werken

Artikelen

Een smartglass, beter bekend als meekijkbril, is een 
bril die door de gebruiker opgezet kan worden zodat 

derden op afstand mee kunnen kijken. De smartglass
is van origine niet ontwikkeld voor de zorg, maar hier 
wordt wel de meerwaarde van meekijken op afstand 

gezien. De smartglasses VuzixM wordt al door 
meerdere organisaties ingezet. Er zijn verschillende 
types die worden ingezet: VuzixM300XL, VuzixM400  

en Vuzix4000. 

Om te communiceren met de bril zijn er verschillende 
leveranciers die een communicatieplatform aanbieden. 

Regio West-Brabant werkt samen met 1Minuut. 
Careaz werkt samen met Gemvision. Beide 

leveranciers  worden hier meegenomen omdat ze 
hetzelfde product aanbieden en er zo vergeleken kan 

worden. 

VuzixM

Samenvatting

Een smartglass is van origine niet ontwikkeld om 
in te zetten in de zorg. Toch zien verschillende 
zorgaanbieders meerwaarde om een smartglass
in te zetten. Dit gebeurt voor de doeleinden:
• Scholing 
• Observatie bij onbegrepen gedrag
• Wondzorg 
• 24/7 specialistische zorg
• Samenwerking met ziekenhuizen

Het projectplan van de Volckaert 

vind je in deze bijlage.

1Minuut heeft verschillende user-

cases opgesteld. Deze cases vind 

je hier. 

De artikelen die hier zijn weergegeven helpen 

je op weg. Vind je nieuwe inzichten, deel deze 

dan met ons!
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