
Zorgzame dorpen. Handvatten voor de praktijk. 
Lokale besturen en woonzorgorganisaties worden in dorpen, wijken en gehuchten geconfronteerd 
met een aantal tendensen: nieuwe gezinssamenstellingen, veranderingen in basisvoorzieningen, 
mobiliteitswijzigingen, eenzaamheid… . Dit geldt des te meer voor het platteland dat gekenmerkt 
wordt door een beperkter aanbod aan voorzieningen. Daarnaast is er de sterke vergrijzing en 
de focus om, zowel op regionaal als lokaal niveau, sterk in te zetten op zorg in de samenleving. 
Zorgzame buurten en mantelzorg zijn hierbij kernwoorden. Lokale besturen, woonzorgorganisa-
ties, thuiszorgdiensten … zijn dan ook volop zoekende hoe ze in de praktijk kunnen bouwen aan 
zorgzame dorpen vanuit die brede kijk op buurtzorg. 
Met dit project komen we tegemoet aan deze nood. In januari 2019 startten Thomas More, KULeu-
ven en Provincie Antwerpen met de uitwerking van een ondersteuningspakket ‘zorgzame dorpen’ 
met concrete handvatten en methodieken voor lokale besturen om zelf op een onderbouwde wijze 
zorgzame dorpen vorm te geven.
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Zorgzame dorpen

Zorg op het snijpunt van technologie en welzijn
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Zorg op het snijpunt van technologie en welzijn

De zorg op het snijpunt van technologie en welzijn voeren we van experienced based naar evi-
dence based care en dit omdat: ‘we care!’. 
Dit team legt de focus op inclusie/welzijn én levenskwaliteit en niet op acute zorg (cure). Onze pro-
jecten ondersteunen de persoon in de eigen leefomgeving en de samenleving op vlak van preven-
tie, revalidatie en permanente ondersteuning. Om dit concreet te realiseren zetten we wetenschap-
pelijk en/of technologisch onderzoek op dat steeds innovatief van aard is. Multidisciplinariteit zit in 
ons DNA. Daarnaast zetten we als kenniscentrum in op inhoudelijke expertise en kennisversprei-
ding.
Onze thema’s zijn: Buurtgerichte zorg, Mantelzorg, Sensoren/wearables in de zorg, (Onder)Voeding 
bij slikproblemen, Orthesen/prothesen/EKSO, Eenzaamheid, Gepersonaliseerde geneeskunde/
digitalisering, Inclusie (voor mensen met een beperking), Nieuwe zorgmodellen, Assistieve (commu-
nicatie)technologie, Gang/houding/druk  
Wij pakken dit aan via het opzetten en uitvoeren van Metingen, (Bio)mechanische ontwerpen, 3D 
scan/printen, (Simulatie)testen, klinische validatietesten, het ontwikkelen van een prototype (soft-
ware/hardware), Literatuurstudie, evaluatieonderzoek/co-creatie/focusgroepen. 
Hierdoor kan u steeds via ons toegepast praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek volgende eind-
producten verwachten: Methodiek/handleiding/gids, Prototype, Ontwerp, Proof of concept, (Weten-
schappelijk) Rapport, Tool/APP, Model, Advies

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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