
In dit onderzoek werd de invloed nagegaan van geluid op deze gedrags- en psychologische 
problemen. Vervolgens werden akoestische verbeteringen aangebracht in de woonzorgcentra om 
tenslotte te kijken of ‘soundscapes’ (geluidslandschappen) een effect hadden op de gedrags- en 
psychologische problemen. Deze soundscapes kwamen via co-creatie met bewoners, familie en 
medewerkers tot stand en werden geëvalueerd in vijf living labs. Vijf woonzorgcentra toonden zich 
namelijk bereid om testomgeving te zijn. Naast de woonzorgcentra, bestaat de gebruikersgroep ook 
nog uit 13 bedrijven.

•	Care	in/at	home

•	E-	(mental)	health

•	Geïntegreerde	en	patiënt-

gerichte	zorg

•	Integrale	zorg

•	Interprofessioneel	samen-

werken	in	zorg	en	welzijn

•	Toegankelijke	en	inclusieve	

zorg

•	Zorgeconomie

•	Zorginnovatie

•	Zorg	op	het	snijpunt	van	

technologie	en	welzijn

•	Zorgtechnologie

Arteveldehogeschool
Hoogpoort	15
B-9000	Gent
	
	
Mandy	Claessens	
mandy.claessens@arteveldehs.be

Acusticare - benutting van soundscapes in de zorg

Zorginnovatie

www.blikopener.vlaanderen

Varianten van 
dit onderzoeksdomein:

Zorgtechnologie

Be
st

 p
ra

ct
ic

e:
18

_0
8_

AH
S-

vb
2-

19
vs

1



www.blikopener.vlaanderen 
info@blikopener.vlaanderen

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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