
Het Brussels Integrated Care Simulatiecentrum biedt een omgeving met High Fidelity Patiënt 
Simulatoren (HFPS of patiëntpoppen) waar studenten en professionals geïntegreerd zorghandelen 
kunnen inoefenen in een patiëntveilige omgeving. De computergestuurde poppen hebben onder 
meer hartslag en bloeddruk, ademen en reageren op de handelingen van de zorgprofessional. 
Het simulatiecentrum heeft een real-life verloskamer/kamer voor neonatale zorg en een zieken-
huiskamer die afhankelijk van de inrichting kan worden gebruikt als huiskamer, ziekenhuiskamer, 
intensitieve zorgenafdeling, kamer van een woonzorgcentrum en zo verder. De verschillende zorg-
scenario’s worden bovendien gefilmd door verschillende camera’s waardoor tijdens debriefing- en 
reflectiemomenten dit filmmateriaal kan worden ingezet. In dit simulatiecentrum kunnen niet alleen 
studenten terecht, het is ook een uitgelezen kans voor professionals om hun vaardigheden verder 
aan te scherpen en het teamwerk te verbeteren. 
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Geïntegreerde en patiëntgerichte zorg

Geïntegreerde en patiëntgerichte zorg is nodig om een antwoord te bieden op actuele noden van de 
gezondheidszorg en een adequaat zorglandschap uit te bouwen op het niveau van de zorgvrager 
(microniveau) die centraal staat binnen de zorgverlening. Daartoe worden geïntegreerde zorgpaden 
ontwikkeld voor een doelgroep binnen de verpleeg- en vroedkunde. De nadruk ligt op interdisciplinaire 
samenwerking van de verschillende zorgverleners, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan 
de zorgpaden binnen verpleeg- en vroedkunde. Een voorbeeld is de ontwikkeling van kwaliteitsindica-
toren voor kwetsbare zwangere vrouwen.  
Daarnaast wordt ook gewerkt rond de integratie van digitale technologie in de zorgopleidingen en het 
ontwikkelen van tools ter bevordering van healthy digital ageing skills.  
 
Het kenniscentrum Brussels Integrated Care (BIC) is gekoppeld aan de opleidingen Verpleegkunde en 
Vroedkunde van Erasmushogeschool Brussel. De scope van het BIC-kenniscentrum is om als exper-
tisecentrum een antwoord bieden op de actuele noden van de gezondheidszorg door bij te dragen aan 
een verdere uitbouw van een geïntegreerd zorglandschap op microniveau (niveau van de zorgvrager). 
Binnen dit kenniscentrum staat de zorgvrager centraal, er wordt gericht onderzoek uitgevoerd naar 
bepaalde doelgroepen relevant voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld ouderen, pas 
bevallen vrouwen, zorgvragers uit de geestelijke gezondheidszorg, etc. 

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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