
 
 

Zorg inhoudelijk vragen of over het project:   
Mail leerlab-ehealth@ribw-nr.nl 
Technische vragen:  
Bel: 088-3822410 (service desk) of mail Servicedesk@ribw-nr.nl   
www.tinybots.nl/helpcenter 

Inzetwijzer voor Tessa 
RIBW 
Tessa ondersteunt mensen met een Psychische kwetsbaarheid. Tessa is een zorgrobot en geeft verbale begeleiding. 
Tessa spreekt herinneringen uit, activeert mensen door hen te motiveren een activiteit uit te voeren en geeft structuur 
aan de dag. De dingen die Tessa uitspreekt worden op afstand ingesteld. Zo wordt de cliënt ondersteund op afstand. 
Dit document helpt om de Tessa in te zetten in de juiste situatie bij de juiste cliënt. 

Wanneer kan ik Tessa inzetten? 
De cliënt bepaalt samen met de persoonlijk begeleider of Tessa de beste interventie is voor een hulpvraag 

Kaders voor de inzet van Tessa: 
● De inzet van Tessa draagt bij aan het herstelproces van de cliënt, hierdoor behaalt hij of zij zijn of haar doel met 

minder fysieke zorg 
● De cliënt moet een eigen voordeur hebben en minimaal begeleiding van 8 uur per maand 

Vraag Tessa aan via leerlab-ehealth@ribw-nr.nl 
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Inzetwijzer voor Tessa 3.0 
RIBW – Hoe zet ik Tessa in? 
De inzet van Tessa is net als de inzet van andere zorg. Via deze stappen kunnen begeleiders en clienten gemakkelijk 
Tessa inzetten. Bij elke stap is ook aangegeven waar je hulp kan vinden mocht er een probleem zijn.  

 

Waar kan ik uren registreren? Onder begeleidingsuren 
Hoelang kan Tessa blijven? De inzet is bekostigd vanuit het project tot november 

2021, daarna wordt geëvalueerd. 
De inzet van Tessa stopt, wat moet ik doen? Mail leerlab-ehealth@ribw-nr.nl  
Wat zijn de kosten? Er zijn geen kosten aan verbonden tijdens het project 
Moet je Tessa’s bloemetje water geven? Het bloemetje op Tessa hoeft geen water, je kan het er 

ook uithalen 
Zijn er andere pakjes voor Tessa? Nee maar je kan Tessa anders aankleden, bijv. met een 

pet, zie voorbeelden link 
Hoe maak ik Tessa schoon? Tessa kan worden afgenomen met hygiënedoekjes en 

het mantelpakje kan je wassen 

Selecteer Tessa als hulpmiddel voor het herstelproces 
Mogelijke momenten: 

- Client stelt Tessa voor 
- Doornemen van case-load  
- Intake van een nieuwe cliënt 
- Nieuwe hulpvraag bij bestaande cliënt 
- Evaluatie van herstelplan 

1 

Cliënt en begeleider bespreken Tessa en vragen Tessa aan 
Spreek af hoe Tessa het herstelplan ondersteunt 2 

Introduceer en plaats Tessa bij de cliënt thuis 
De e-held (van leerlab eHealth) neemt contact op met de 
begeleider en komt Tessa instaleren op afspraak. Client 
tekent de bruikleen overeenkomst   

3 

De e-held stelt samen met de cliënt (en begeleider) de 
doelstellingen op. De begeleider neemt deze op in ONS 
Stuur het team een groepsmail dat Tessa wordt ingezet 

-  

4 

Tessa wordt ingesteld door de cliënt (en begeleider) 
Zodat Tessa het herstelplan ondersteunt 
 

5
3 

Monitor de inzet van Tessa, het verloop van de hulpvraag 
en stuur bij 6 

Inzetwijzer (z.o.z) helpt om de 
hulpvraag van je cliënt te 
matchen met Tessa 
 
Twijfel? Neem contact op met 
leerlab-ehealth@ribw-nr.nl   

 

Je vindt filmpjes op Youtube 
Vraag Tessa aan via  
leerlab-ehealth@ribw-nr.nl  

 

Voorbeeld hoe je Tessa 
opneemt in ONS: link 

Voorbeelden op 
www.tinybots.nl/training  

Even overleggen? mail 
leerlab-ehealth@ribw-nr.nl 
of kijk op 
www.tinybots.nl/training  

 


