
Spondylitis Ankylosans of de ziekte van Bechterew is een chronische reumatische ontstekingsziek-
te. Ze staat bij ons ook bekend onder haar oude naam: de ziekte van Bechterew. Deze vorm van 
artritis treft in de eerste plaats de gewrichten van de wervelkolom, waardoor de ruggengraat steeds 
stijver wordt. Ook andere gewrichten en zelfs organen kunnen aangetast worden.
Het is van belang dat personen met de ziekte van Bechterew voldoende beweging hebben. Hier-
voor krijgen ze vaak oefenschema’s mee van de arts maar door opstoten van de ziekte en de te 
hoge pijnbeleving wordt het oefenschema niet dagdagelijks uitgevoerd.
Via de app worden verschillende oefenschema’s aangeboden, alsook indicaties van gevoel en pi-
jnbeleving bij de patiënt. De dagboekfunctie laat de arts toe in één oogopslag te zien hoe vaak een 
patiënt zijn oefeningen doet en wat zijn gevoel hierbij is. Tegelijk wordt met de app ook een sociale 
component toegevoegd door een forum waarmee lotgenoten met mekaar in contact kunnen komen.
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www.blikopener.vlaanderen 
info@blikopener.vlaanderen

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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