
Het Simulatie en TrainingsCentrum Aalst werd opgericht binnen de opleiding verpleegkunde. In het 
aanbod van SiTCA worden momenteel opleidingen aangeboden in het simulatiecentrum en het 
belevingscentrum.
In het simulatiecentrum kunnen diverse hulpverleners uit de acute medische zorgverlening met hun 
eigen teamleden in een realistische omgeving op een patiëntveilige manier oefenen in het omgaan 
met een medische noodsituatie. De combinatie van een gesofisticeerde high-fidelity simulator 
(volwassene, kind of baby), met een realistisch ingerichte ‘patientenkamer’ zorgt voor een authen-
tieke leerervaring. De aanwezigheid van het nodige audio-visuele opnamemateriaal laat toe om een 
kwaliteitsvolle debriefing van het scenario te houden. Vanuit onze expertise werden reeds specfieke 
scenario’s ontwikkeld, die kunnen steeds worden aangepast naargelang de behoeften en wensen 
van de cursisten.. Onze medewerkers hebben, naast hun uitgebreide ervaring als verpleegkundige/
arts in het werkveld, een doorgedreven opleiding genoten in de methodiek van simulatie-onderwijs. 
De combinatie van de modernste technische hulpmiddelen en de didactische kennis van de docent-
en inzake simulatie-onderwijs maakt ons centrum uniek in België
In het belevingscentrum word je als (toekomstige) zorgverlener uitgedaagd om de impact van de 
omgeving op een goede zorg en persoonsgerichte zorg te beleven. Tijdens de sessies bootsen we 
verschillende zorgcontexten na (vb. de oudere in de thuissituatie of in een woonzorgcentrum). Je 
krijgt de kans als zorgverlener in de huid van je gebruiker te kruipen en zo te komen tot ‘dignity in 
care’ en na te denken over de functies van de materialen en van de ruimte waarin je zorg verleent. 
Na een intakegesprek ontwikkelen we enkele scenario’s op maat voor een team van 6 personen. 
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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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