
Communiceren met hulpverleners en zorgverstrekkers gebeurt vooral face-to-face. In onze digitale 
samenleving mag een gezondheids- en welzijnsaanbod evenwel de onlinemogelijkheden niet  
negeren. Integendeel: chatten, e-mailen, onlinedagboeken, zelftests … er zijn zoveel mogelijk-
heden om hulp en zorg te versterken door onlinetools in te zetten. Het inzetten van onlinehulp-     
toepassingen in de welzijnssector stelt ons echter voor tal van uitdagingen, zowel omtrent tech-
nische vereisten als omtrent onlinehulpcompetenties van de hulpverleners en zorgverstrekkers.
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www.blikopener.vlaanderen 
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Zorginnovatie

Dankzij hun zeer praktijkgerichte opleidingen staan de zorggerelateerde opleidingen vanuit de 
Vlaamse hogescholen in nauw contact met de zorgsector en kunnen daarom snel inspelen op 
vragen en noden vanuit de sector. Arteveldehogeschool heeft een ruim aanbod opleidingen binnen 
de gezondheidszorg: podologie, audiologie, logopedie, ergotherapie, vroedkunde, verpleegkunde 
en mondzorg van waaruit met, voor én door studenten evidence-based en praktijkgerichte exper-
tise opgebouwd wordt. Belangrijke doelgroepen voor de ontwikkelde tools en de daaruit volgende 
dienstverlening niet alleen patiënten/cliënten maar vooral ook hun omgeving zoals de (zorg)profes-
sionals, organisaties en de maatschappij.
De focus ligt op innovatie in de brede zorg- en welzijnssector en situeert zich zowel op vlak van het 
ontwikkelen van nieuwe methodieken of producten als het optimaliseren/verfijnen van bestaande 
processen en dit steeds met een centrale rol voor de eindgebruiker. 

Hoe samenwerken?

1. Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

     Ze triggeren bedrijven en social profit organisaties om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan.

2. Bedrijven en organisaties krijgen ondersteuning bij het SMART-definiëren van de vraag– of probleemstelling.   

     De doelstelling, de doelgroep, de planning van de activiteiten en de mogelijke financiering worden besproken.

3. Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke  

     samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

4. Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere  

      leden van het VLAIO Netwerk en over het instrumentarium van VLAIO of andere financieringskanalen.
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