
Mensen met dementie raken snel gedesoriënteerd waardoor ze geen zin meer hebben om 
naar buiten te gaan. Bovendien hebben familie en medewerkers van een woonzorgcentrum 
angst dat bewoners verloren lopen.  
 
In een woonzorgcentrum hebben de medewerkers ook niet altijd de tijd om de bewoners te 
begeleiden bij een wandeling. Alhoewel keer op keer wordt aangetoond dat beweging goed is, leid-
den al deze elementen ertoe dat sommige bewoners hun kamer bijna niet meer verlaten.
Hiervoor werd een wandelparcours voor personen met dementie ontwikkeld om de bewoners met 
dementie te stimuleren meer te bewegen én hen meer vrijheid te geven binnen het woonzorgcen-
trum. Het systeem maakt het mogelijk om de persoon met dementie elektronisch te volgen, zodat 
de medewerkers of familie kunnen zien waar de bewoner zich binnen het woonzorgcentrum bev-
indt. Om het blijven wandelen voor de bewoner aantrekkelijk te maken zijn er rustpunten: kiosken 
waar mensen iets kunnen beleven, bijvoorbeeld een persoonlijk filmpje, hun lievelingsmuziek of een 
foto van vroeger.
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Zorgtechnologie

Via het project Techniek in de Zorg ontwikkelen multidisciplinaire studententeams samen met zorgorganisaties 

en bedrijven innovatieve zorgtechnologische oplossingen.  Deze innovaties zijn steeds gestoeld op vragen van 

de zorgbehoevenden.  Jaarlijks is er een projectoproep waaraan bedrijven en zorgorganisaties kunnen partici-

peren.   Dankzij deze samenwerking dragen we bij aan het welzijn en de gezondheid van de zorgbehoevenden 

en kunnen bedrijven en zorgorganisaties de prototypes verder ontwikkelen en in de markt plaatsen.

Doelstellingen:

• Multidisciplinariteit versterken en bestendigen

• Technologische zorginnovaties stimuleren

• Euregionale mobiliteit bevorderen

• Doorstroom leerlingen secundair naar hoger onderwijs verhogen

• Studenten opleiden voor euregionale arbeidsmarkt

Studenten van de verschillende departementen van de deelnemende scholen kunnen intekenen op het oplei-

dingstraject en werken aan cases uit het werkveld. De cases  voldoen aan specifieke criteria zoals innovatief, 

user centered design, multidisciplinaire uitvoerbaarheid en impact.

Doelgroepen:

• Bedrijven en zorginstellingen die een technologische innovatie willen ontwikkelen en implementeren in de 

zorg.

• Studenten en leerlingen , docenten en leerkrachten

• Eindgebruikers van de producten die op basis van participatief design ontwikkeld zijn en dus beantwoor-

den aan hun behoeften.

• Zorgverleners die technologische innovaties leren kennen en implementeren.

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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