
De vergrijzing neemt alsmaar toe. Ondernemingen ontwikkelen tools ten behoeve van de zelf- 
redzaamheid van zorgbehoevenden, waaronder dementerende personen.
Een aantal technologiebedrijven geven aan dat hun producten moeilijk of niet verkocht en gebruikt 
worden binnen de zorg. De producten zijn niet voldoende afgestemd op de noden van de gebruiker.

Het project heeft tot doel bedrijven advies te geven i.v.m. noden en behoeften van personen met 
dementie en via co-creatie producten te ontwerpen. Het project richt zich tot technologiebedrijven en 
zorginstellingen.

Vragen van de verschillende bedrijven werden gebundeld. Er werden partners gezocht binnen de zorg 
en de vraag werd uitgewerkt binnen een TETRA-project.

De onderzoekers inventarlseren de noden van personen met dementie en vertaling naar functionele 
vereisten zodat bedrijven hiermee aan de slag konden gaan samen met de zorginstellingen. Bedrijven 
leren de meerwaarde van user-centred design in de praktijk ontdekken.

Vervolgens kunnen bedrijven met deze informatie aan de slag binnen het eigen bedrijf om hun 
producten aan te passen aan de effectieve noden. Binnen de productontwikkeling hebben ze de 
meerwaarde van een partnerschap vanuit de zorg ervaren zodat ze de zorginstellingen in toekomst 
opnieuw kunnen meenemen bij de productontwikkeling.
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Evidence based ontwikkelen en valideren van producten 
en processen in de zorgsector

Het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie biedt innovatieve en technologische oplossingen aan voor 
vraagstukken uit de gezondheids- en welzijnssector. PXL Zorginnovatie werkt steeds in cocreatie 
met zijn werkveldpartners en zet in op drie grote uitdagingen in de zorg: zorgeloos wonen, arbeid 
en participatie en zorgprofessionalisering. Stakeholders uit de zorg- en welzijnssector kunnen bij 
PXL Zorginnovatie ook terecht voor expertise om de zorgefficiëntie in hun organisatie te verbeteren.

PXL Zorginnovatie benadert zorgvraagstukken vanuit de disciplines verpleegkunde, ergotherapie en 
vroedkunde en bundelt praktijkgericht onderzoek, dienstverlening en vorming op maat.

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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