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Dit vraagt om innovatieve oplossingen
Om de ontwikkelingen in de ouderenzorg aan te kunnen 

en kwalitatieve zorg te blijven leveren, hebben wij het 

antwoord gevonden in de Genzõ communicatie-app in 

combinatie met Smart Glasses. 

Met Genzõ is deskundige zorg direct oproepbaar, zonder 

dat de cliënt hiervoor de deur uit hoeft. Of eerst een 

afspraak gemaakt moet worden met een deskundige 

zorgverlener. Op deze manier kan snel en effectief de zorg 

geboden worden die op dat moment nodig is. 

Deskundigheid zonder 
afstand
Een perfecte oplossing om 

de beschikbare zorguren 

effectief in te zetten en 

kwalitatieve zorg te 

garanderen. 

Door de toenemende vergrijzing nemen niet alleen de zorgvragen snel toe, ze worden ook steeds ingewikkelder en 

zorgen voor een toename van de zorglast. Het behouden van enthousiaste zorgmedewerkers komt onder druk te 

staan. Medewerkers hebben het gevoel, er alleen voor te staan en voelen zich soms machteloos omdat ze niet altijd 

de kwaliteit van zorg kunnen leveren, die ze graag willen. Daarnaast wonen ouderen steeds langer thuis en worden 

verzorgd door hun partner of kinderen die vaak onvoldoende medische kennis bezitten. 

Zet kostbare 

zorguren efficiënt 

in met Smart 
Glasses



Veiligheid voorop: 
als organisatie 
voert u de regie
Genzõ voldoet aan de hoogste 

privacy en beveiligingseisen 

binnen de gezondheidszorg.

De informatie die binnen Genzõ gedeeld wordt, blijft 

binnen Genzõ en wordt opgeslagen en bewaakt in de 

Cloud. Toegang tot de gegevens is alleen mogelijk 

na uitvoerige identifi catie en aanvullende verifi catie. 

Hierdoor kan Genzõ veilig op ieder toestel gebruikt 

worden. Vergeten uit te loggen is niet mogelijk.  

Certifi ceringen

1Minuut is ISO27001 en NEN7510 gecertifi ceerd en 

voldoet aan de MedMij standaarden. Dit betekent dat 

niemand, zelfs wij niet, kunnen meekijken. Deloitte 

Assuring Medicals apps is vanaf het begin betrokken bij de 

ontwikkeling van Genzõ. En prijst onze beveiliging, zonder 

daarbij in te leveren op gebruiksgemak en mobiliteit.

AVG, GDPR en verwerkersovereenkomsten zijn voor ons 

vertrouwde onderwerpen en bij ingebruikname van de app, 

is dit dus goed geregeld. Geen problemen achteraf.

Meer weten? We vertellen u er graag over.

Makkelijk
Genzõ is voor én door zorgprofessionals ontwikkeld, 

gebruiksvriendelijk en sluit perfect aan op de behoeften 

op de werkvloer. De zorgmedewerker roept binnen enkele 

minuten de hulp in van een deskundige op afstand.

Mobiel
Genzõ en Smart Glasses zijn op elk gewenst moment te 

gebruiken, via een smartphone of tablet. 

Veilig
Genzõ is superveilig en voldoet aan de hoogste 

veiligheidsnormen. Zo zijn de gegevens alleen binnen 

uw organisatie zichtbaar en zijn er zelfs per persoon 

toegankelijkheidsniveaus in te stellen.

Genzõ 
makkelijk, 
mobiel en 
veilig



Genzõ is de alles-in-1 communicatie-app voor de 

gezondheidszorg, waarmee zorgmedewerkers chatten 

en beeldbellen via Smart Glasses. De perfecte 

combinatie voor deskundige hulp op elk gewenst 

moment. 

Unieke zorgverlening
De zorgmedewerker die de bril draagt kan via een veilige 

online verbinding met een professional op afstand (video)

bellen, chatten en bestanden delen. Via een ingebouwde 

camera kijkt de collega op afstand mee door de ogen van 

de brildrager. 

Doordat de zorgmedewerker de handen vrij heeft, 

kan deze de adviezen en aanwijzingen van de collega 

professional direct uitvoeren. Groot voordeel dat cliënten 

ervaren, is dat ze snel en effectief geholpen worden 

door de vertrouwde zorgmedewerker. Zonder extra 

zorgprofessionals op hun kamer, extra reistijd, of wachttijd 

voor een nog te plannen afspraak. 

Flexibel en afgestemd op uw organisatie
Afhankelijk van de behoeften van uw organisatie zijn de 

mogelijkheden flexibel in te zetten. Zo kan een docent 

op afstand meekijken bij een leerling en een toets 

afnemen. Of kijkt een gedragskundige direct mee tijdens 

onbegrepen gedrag. Zonder dat dit het gedrag of onrust 

van de cliënt beïnvloed.

 

Door het voeren van groepsgesprekken is het mogelijk 

vanuit meerdere disciplines een cliënt te observeren en 

een totaal advies te geven, beoordeeld vanuit meerdere 

expertises. Medewerkers geven zelf aan of ze beschikbaar 

zijn voor contact. Zo worden ze niet onnodig gestoord 

tijdens hun werkzaamheden. 

Makkelijk in beheer
Iedere medewerker heeft een eigen profiel waarmee 

ze makkelijk kunnen chatten en beeldbellen met 

professionals met een Genzõ profiel binnen en buiten 

de organisatie. Het toevoegen of verwijderen van 

werknemers kan eenvoudig in eigen beheer worden 

uitgevoerd. Wanneer er regelmatig multidisciplinair 

overleg plaatsvindt is het aanmaken van subgroepen een 

groot voordeel, dit is gemakkelijk en ongelimiteerd. 

Nieuwe ontwikkelingen
Natuurlijk staan wij niet stil. Achter de schermen blijven 

we doorgaan met nieuwe ontwikkelingen, zoals het 

beschikbaar maken van protocollen, datamanagement 

en een wondzorgmodule. Zo is Genzõ een platform vol 

waardevolle informatie voor uw zorgprofessionals. 

Deskundige zorg zonder afstand

Voorbeeld
Een leerling voert een handeling 

uit onder begeleiding via de Smart 

Glasses. De professional kijkt op 

afstand via de bril mee, beoordeelt 

de uitvoering en geeft advies. 



Enkele 
voordelen van 
Smart Glasses 
en Genzõ
Organisatie
•  Kostenbesparing; reistijd, zorguren

•  Meer specialistische deskundigheid medewerkers, 

doordat ze blijvend ontwikkelen

•  Capaciteitsverplaatsing, een klein team specialisten 

begeleid minder gekwalificeerde medewerker 

•  Kennis blijft behouden bij vertrek meer ervaren 

medewerker, doordat alle medewerkers vaardigheden 

aanleren. 

•  Veilig: gegevens blijven eigendom organisatie

•  Toegevoegde waarde in de ketenzorg, de zorg wordt 

zoveel mogelijk dichtbij de cliënt georganiseerd.

‘Door het dreigend tekort aan zorgmedewerkers 
staan de mensen vaak alleen op de afdeling. Soms 
zorgt dit voor spannende momenten en onzekerheid 
bij de medewerkers. Doordat ze nu direct online hulp 
kunnen inroepen van een deskundige collega, voelen 
ze zich zekerder van hun zaak. En wordt de bewoner 
direct geholpen. Dubbele winst.’

Cliënt/bewoner
•  Altijd een vertrouwd gezicht 

•  Minder zorgmedewerkers aan het bed

•  Minder reizen voor bezoek aan specialist

‘Laatst had ik een wond, waarvoor ik eigenlijk naar 
het ziekenhuis moest. Maar ik zag het reizen niet zo 
zitten. Tot mijn vaste zorgmedewerker met iets nieuws 
kwam. Ik vond het wel een fijne oplossing. Want met 
de aanwijzingen van de wondzorgdeskundige kon zij 
de wond direct goed verzorgen. Terwijl ik lekker thuis 
kon blijven.’

Zorgmedewerker
•  Snelle inzet deskundige ondersteuning

•  Vakinhoudelijke groei door taken uit te voeren, waar 

meer deskundigheid voor nodig is

•  Veilig gevoel, er kan een ervaren collega of specialist 

meekijken bij uitvoeren van handelingen 

‘Ik dacht vooraf dat het me extra tijd zou gaan 
kosten, maar ik had al snel door dat dit niet zo was. 
Het was even wennen, maar het feit dat ik nu de 
hulp kan inroepen van collega’s en specialisten op 
het moment dat het nodig is, heeft zoveel voordelen. 
Ik voel me nu zekerder in de handelingen die ik 
uitvoer. Maar ook ben ik direct op de hoogte van de 
laatste protocollen binnen de organisatie.’

Specialist/deskundigen
•  Minder reistijd

•  Meer tijd voor complexe casuïstiek

•  Verdieping van het werk

‘Doordat ik samen met mijn collega’s 
bereikbaarheidsdiensten draai, kunnen we onze 
expertise veel sneller beschikbaar stellen in het 
voordeel van de cliënt. We hoeven niet meer voor elke 
handeling fysiek aanwezig te zijn en kunnen nu veel 
meer hulpvragen oplossen in minder tijd. Hierdoor 
hebben we meer tijd voor de echt complexe vragen.’

Mantelzorger
•  Deskundige zorg snel beschikbaar

•  Zekerder gevoel

•  Zorg dichtbij huis

‘Laatst moest ik de stoma van mijn vrouw 
verzorgen, ik doe dit nog niet zo lang en vind het 
dan fijn dat ik hiervoor met de Smart Glasses 
contact kan maken met een verpleegkundige. Deze 
kijkt op afstand mee en geeft tips en aanwijzingen. 
Het geeft me een vertrouwd gevoel, dat ik de juiste 
handelingen verricht.’



Wilt u meer weten over de pakketten,  

of een offerte ontvangen? 

Neem dan contact met ons op.  

Wij vertellen er graag meer over. 

010 – 316 77 00

info@1minuut.com

www.1minuut.com

Genzõ heeft een uniek en simpel prijsmodel, u betaalt 

per bril en gebruiker een vast bedrag per maand. 

Voor het aanschaffen en implementeren van de Smart 

Glasses verloopt de financiering intramuraal via het 

reguliere ZZP. Er zijn regelmatig diverse subsidies 

beschikbaar, zoals de SET regeling.

Extramuraal kan de Smart Glasses aangeschaft worden 

via de zorginkoop. Afspraken hierover kunnen worden 

gemaakt via het Zorgkantoor.

Kiest u voor Genzõ dan ontvangt u standaard bij 

implementatie:

•  Smart Glasses volledig gebruiksklaar 

•  full service installatie en netwerktest

•  servicedesk (telefoon, mail en app)

•  (online) training voor beheerder en superuser

•  handleidingen en instructiefilmpjes

Aanvullende services:

•  train-de-trainer programma

•  online trainingsmodules (e-learning)

•  op maat gemaakte modules afgestemd op uw wensen

Smart Glasses
We hebben meerdere brillen beschikbaar en deze zijn 

ongelimiteerd in te zetten binnen uw organisatie. Bij 

meerdere Smart Glasses gelden andere tarieven. Neem 

hiervoor contact op.

Smart Glasses met Genzõ inclusief volledige 

ondersteuning 

€ 450,- per maand bij 1 jaar

€ 350,- per maand bij 2 jaar

Genzõ
Toegang tot de volledige app voor € 1,25 per gebruiker.

Cliënten en mantelzorgers zijn gratis.

Protocollenmodule
Met deze module kunnen (leerling)medewerkers via 

Smart Glasses zelfstandig de protocollen binnen de 

organisatie aanleren. Ook zijn medewerkers direct op de 

hoogte van de laatste wijzigingen, waardoor de kwaliteit 

en veiligheid verhoogt.

Meerprijs €250,- per maand per organisatie.

Genoemde tarieven zijn per maand en exclusief btw.

Financiering Neem contact 

met ons op voor 

de actuele 

financierings-

vormen.



In de praktijk
Bij diverse zorgorganisaties werken de 

verpleegkundigen op verschillende locaties 

waardoor ze niet altijd in de directe nabijheid zijn. 

Met de inzet van de bril kan er snel gehandeld 

worden. De cliënten krijgen direct de zorg die 

zij nodig hebben en hoeven niet te wachten 

tot de verpleegkundig specialist of specialist 

ouderengeneeskunde weer op locatie is. Door 

gebruik van Smart Glasses en Genzõ kan er 

snel geschakeld worden en kan het zorgplan 

gelijktijdig gewijzigd worden.

1Minuut maakt innovatieve technische oplossingen 

voor de gezondheidszorg, met speciale aandacht voor 

de ouderenzorg. Ons speerpunt is Assisted Reality, 

waarmee met Genzõ direct deskundigheid op afstand 

kan worden ingeroepen. De dagelijkse werkzaamheden 

in de gezondheidszorg kunnen hierdoor slimmer en 

efficiënter uitgevoerd worden.

Het is dan ook onze missie het werk van de zorgverlener 

gemakkelijk, mobiel en veilig te maken met behulp van 

innovatieve technologie.

Dit doen we vanuit de visie: 

innovatieve technologie in de ouderenzorg te integreren 

om zo deskundigheid te behouden, integraal beschikbaar 

te stellen en vernieuwing door te voeren.

We handelen hierbij vanuit onze kernwaarden: 

eigenaarschap, ambitie en innovatie.

We geloven in de kracht van het bundelen van expertises 

en werken graag samen met deskundigen in de 

gezondheidszorg. Om zo actuele problemen op te lossen. 

Samenwerkingen
Vanaf het begin werken we samen met diverse partijen 

in de zorg. Zo sluiten onze ideeën aan bij de werkelijke 

behoefte en leveren we échte toegevoegde waarde. 

Uit het samenwerkingsproject Glazz en het project Anders 

Werken in de Zorg zijn de volgende voordelen gekomen:

•  Deskundigheid zonder afstand

•  Meer doen in minder tijd

•  Opleiden en begeleiden

•  Empowerment; krachtiger, zelfverzekerde medewerkers 

•  Zorg rondom de cliënt georganiseerd

•  Verbeterde kwaliteit van zorg

Als overkoepelend resultaat geldt dat het werken met 

Smart Glasses meerwaarde oplevert wanneer de zorgvraag 

complexer is dan het kennisniveau van de zorgmedewerker.

De kracht van het samenwerken



Purchase

Wilt u gebruikmaken van de voordelen van Genzõ in 
combinatie met Smart Glasses voor uw organisatie? 

Of wilt u graag nog meer weten over de mogelijkheden, 
veiligheidsnormen of klantervaringen?  

010 – 316 77 00
info@1minuut.com
www.1minuut.com

Zorg op afstand, altijd dichtbij

Neem dan contact met ons op: 


