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Sport and health Toegankelijke en inclusieve zorg 
 

 

CommuniCare 
 
 
 
 
Varianten van 
dit onderzoeksdomein: 

 
• Care in/at home 

 
• Cultuursensitiviteit en inclusie 

 
• Effective assessment & intervention 

 
• E- (mental) health 

 
• Milieu & menselijke gezondheid 

 
• Preventie Healthcare & Health 

Education 

• Toegankelijke & inclusieve zorg 

 
• Wellbeing en vitaliteit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thomas More 

Zandpoortvest 60 

B-2800 Mechelen 

  

Marlies Tierens 

+32 03 241 08 29  

marlies.tierens@thomasmore.be 

In de klinische praktijk ligt de focus op persoonsgerichte zorg: de patiënt en de 
zorgprofessional communiceren samen over een behandeltraject op maat. Om dit echt 
‘samen’ te doen, heeft de patiënt de juiste woorden nodig om zijn ideeën te duiden én 
voldoende taalbegrip om de ideeën van de zorgprofessional juist te begrijpen. Voor iemand 
met afasie (een taalstoornis) is dit complex. Het gevolg is dat deze mensen de regie over hun 
eigen behandeltraject verliezen. Ze ondergaan de communicatie en laten de behandelkeuzes 
over aan de zorgprofessionals en hun naasten (zoals hun partner, familieleden of vrienden). 

Met dit project heeft Thomas More-hogeschool, in samenwerking met enkele Nederlandse 
kennispartners, een ondersteuningspakket ontwikkeld waarbij we de persoon met afasie de regie 
terug in handen willen geven door zowel zorgprofessionals als naasten te leren om bewust samen 
met hen te communiceren. We zetten daarvoor in op communi-care, d.w.z. communiceren met zorg 
of samen keuzes aftoetsen, samen beslissingen nemen en samen gezellig keuvelen.  

Hiervoor hebben we een vormingspakket uitgewerkt voor zowel zorgprofessionals als naasten. Wat is 
samen communiceren? Welke concrete communicatietips kan je gebruiken? Welke impact heeft dit 
op iemand met afasie?  

Dit vormingsaanbod omvat: 

1. een e-learningmodule op maat van de naasten. Deze informatievideo is vrij beschikbaar via 
www.afasienet.com en te vinden in het ‘informatiepunt voor naasten’.  

2. een e-learningmodule op maat van de zorgprofessional. Beschikbaar vanaf mei 2020 
3. een workshop (2 x 1 uur) waarin zorgprofessionals (verpleegkundigen, fysiotherapeuten, 

voedingsassistenten…) via rollenspellen leren om communicatietips doelbewust toe te 
passen en ze zich eigen te maken. 

 Komen je medewerkers binnen de zorginstelling regelmatig in contact met personen met afasie?  
 Hecht je als zorginstelling belang aan efficiënte communicatie?  
 Zoek je een opleiding die je medewerkers helpen om de communicatie met personen met afasie 

te verbeteren en te versterken? 

Geïnteresseerd in ons vormingsaanbod? Neem contact op met Dorien Vandenborre
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Het expertisedomein Health & Care Challenges van Thomas More-hogeschool verenigt experten uit 
de verpleegkunde, de psychologie, logopedie, audiologie en onderwijskunde. Via multidisciplinair 
onderzoek reiken we oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen die zich binnen onze 
gezamenlijke perimeter voordoen. Dit doen we vanuit een centrale missie die het gezamenlijk DNA 
vormt van de onderzoekers in dit expertisedomein: het streven naar een zorgzame samenleving.  

Het streven naar die zorgzame samenleving vertalen we naar vier concretere doelstellingen: 

1. Het bevorderen van laagdrempelige en inclusieve zorg en welzijn 
2. Het versterken van zowel de veerkracht als individuele en sociale ontwikkeling van individuen 

en gemeenschappen 
3. Het verhogen van effectiviteit en impact van preventie en interventiemethoden 
4. Het optimaal benutten van mogelijkheden van digitalisering 

Aansluitend specifiëren we zes speerpunten, waarin we focussen we op concrete maatschappelijke 
uitdagingen, die we aanpakken vanuit multidisciplinair perspectief. 

1. Cognitief functioneren 
2. Zorg voor Meertaligen 
3. Zorg voor Talent in Onderwijs 
4. Forensische Psychologie 
5. E-health & E-care 
6. Toegankelijke Zorg 

Binnen het speerpunt Toegankelijke Zorg staan thema’s als vermaatschappelijking van de zorg, 
integrale zorg, mantelzorg en diversiteit in de zorg centraal. Via advies en vorming willen we elke 
zorginstelling tools in handen geven om het zorgaanbod voor te bereiden op de toekomst en om 
kwaliteitsvolle zorg op maat te kunnen blijven bieden.  

De door ons aangereikte oplossingen zijn wetenschappelijk gegrond en getoetst op hun effectiviteit. 
Waar nodig, vergroten we onze slagkracht door beroep te doen op de expertisedomeinen Creative & 
Innovative Business en Smart Tech & Design, of op externe partners. 

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. 
 
 
 

www.blikopener.vlaanderen 
info@blikopener.vlaanderen 

 

 


