
Het Zorglab van VIVES speelt in op het toenemende belang van interprofessioneel samenwerken 
bij de ondersteuning van (zorg)technologie in de woon- en leefomgeving.

Er heerst een interprofessionele visie, een cliëntgerichte aanpak en de sterke samenwerking met 
het werkveld. De interprofessionele aanpak van het Zorglab en de cocreatie met eindgebruikers, 
hulpverleners, bedrijven en studenten verkleint de kloof tussen praktijk en theorie. Het Zorglab 
verdiept en verbreedt de expertise over zorgtechnologie en interprofessioneel samenwerken en ver-
taalt deze kennis via kennisvalorisatie naar eindgebruikers, zorgverleners, bedrijven en het onder-
wijs. Het Zorglab is een plek waar studenten de kans krijgen om concrete vragen uit de praktijk te 
beantwoorden. Het Zorglab kan via samenwerkingsakkoorden met technologische bedrijven en 
de zorgsector snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en op zoek gaan naar haalbare oplossin-
gen voor concrete praktijkproblemen. Dit biedt ook mogelijkheden op het vlak van onafhankelijke 
adviesverlening, opleidingen en navormingen. Levenslang leren staat er centraal.

•	 Care	in/at	home

•	 E-	(mental)	health

•	 Evidence	based	ontwikkelen	en/of	

valideren	van	producten	en	produc-

ten	in	de	zorgsector

•	 Geïntegreerde	en	patiëntgerichte	

zorg

•	 Toegankelijke	en	inclusieve	zorg

•	 Zorgeconomie

•	 Zorg	en	welzijn	in	grootstedelijke	

text

•	 Zorginnovatie

•	 Zorg	op	het	snijpunt	van	technologie	

en	welzijn

•	 Zorgtechnologie
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Varianten van 
dit onderzoeksdomein:

Zorg organisatie en 
innovatie integrale 
zorg
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Zorgtechnologie

Zorgtechnologie is een ruim begrip dat gebruikt wordt als verzamelnaam voor het aanwenden van technologie 

binnen de zorg. Zorgtechnologie zijn alle technologische ondersteunende toepassingen die een bijdrage leveren 

aan het zorgproces en maximaal worden afgestemd op een specifieke doelgroep met als doel de arbeidsinzet te 

verlagen, de zorg (kwalitatief) te verbeteren, de werkomstandigheden van de zorgverleners te optimaliseren én 

de kwaliteit van leven van een zorgbehoevende te verhogen.

  

In de eerste plaats dient zorgtechnologie als ondersteuning om de veiligheid en zelfredzaamheid van zorgbe-

hoevenden te verbeteren en de levenskwaliteit in het algemeen te verhogen. Een tweede niet onbelangrijk doel 

is de hoeveelheid werk voor de zorgprofessionals te verminderen en de werkomstandigheden te optimaliseren. 

Dit moet een efficiëntere inzetten van de beschikbare arbeidskrachten tot gevolg hebben. Een derde objectief 

is de zorg voor iedereen betaalbaar te houden. Met de groeiende tekorten aan zorgprofessionals en de steeds 

toenemende vergrijzing in het vooruitzicht wordt gezocht naar alternatieven om zorg vanop afstand mogelijk te 

maken. Op die manier kunnen meer cliënten in een kortere tijd worden geholpen. Voor de zorgorganisaties kan 

dit kosten besparen doordat de beschikbare (arbeids-)middelen op een efficiëntere manier worden gerealiseerd 

en toch een groter zorgcliënteel kan worden bediend.

 

De laatste jaren is de interesse voor het gebruik van zorgtechnologie in de thuisomgeving sterk toegenomen. 

Dit komt enerzijds door steeds toenemende technologische ontwikkelingen die meer mogelijkheden biedt om 

zorg op afstand aan te bieden of een woonomgeving ‘intelligent’ te maken (zorgdomotica). Anderzijds wordt het 

gebruik van zorgtechnologie gezien vanuit een socio-economische noodzaak, die mede innovatieve oplossingen 

moet bieden voor het probleem van de toenemende zorgvraag en een afnemende arbeidsmarkt.

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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