
Bij het MyFoodlog project was de vraag of een mobiele applicatie obesitas patiënten kan 
helpen in hun therapie. 

Via een user centered design proces konden we de noden van zowel patiënten & diëtisten in kaart 
brengen om tot een gebruiksvriendelijke applicatie te komen die een extra ondersteuning biedt 
naast de consultaties. Dit optimaliseert de continuering van de zorg, van de diëtistenpraktijk tot en 
met thuis en vice versa.

Het user centered design proces is toepasbaar op elke digitale applicatie en website om de exacte 
vereisten in kaart te brengen, om de noden van de gebruikers te weten te komen en om de gebrui-
ksvriendelijkheid te testen en te optimaliseren. 
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Care in/at home

Over het thema ‘care in/at home’ hebben wij verschillende experten in huis die inhoudelijk advies kunnen geven 

over onderwerpen zoals ouderenzorg (zie ook ons expertisecentrum ouderenzorg op https://www.odisee.be/nl/

expo), simulatietrainingen (zie ook http://www.sitca.be/), zwangerschap en vroeggeboorte (zie o.a. https://www.

neoparent.be/), radioprotectie en welzijn en stressreductie bij patiënten en hun mantelzorgers, en nog 

veel meer.

Wij volgen de laatste nieuwe trends in de zorg, met bijzondere aandacht voor zorg waarbij de cliënt centraal 

staat en die continue is van de zorginstelling tot en met thuis en omgekeerd. Hierover communiceren we via 

onze mensen, onze website (https://www.odisee.be/nl/onze-onderzoekscentra) en sociale media, in de hoop 

social profit organisaties en bedrijven aan te moedigen om met deze innovaties aan de slag te gaan.

D.m.v. praktijkgericht onderzoek kunnen wij praktijkvragen vanuit het werkveld vertalen naar een onderzoeks-

vraag en op zoek gaan naar evidence based benaderingen van dergelijke problemen. Resultaten van dit onder-

zoek zijn implementeerbaar, door voortdurend in co-creatie te gaan met werkveld, onderzoek en onderwijs.

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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