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Sport and health Toegankelijke en inclusieve zorg 
 

 

Immersive room 
 
 
 
 
Varianten van 
dit onderzoeksdomein: 

 
• Care in/at home 

 
• Effective assessment & intervention 

 
• E- (mental) health 

 
• Preventie Healthcare & Health 

Education 

• Sport & Coaching Innovation 

 
• Toegankelijke & inclusieve zorg 

 
•  Zorg op het snijpunt van technologie  

 
en welzijn 

 
• Professionalisering 

 
• Duurzame HRM 

De opleiding Verpleegkunde van Thomas More-hogeschool in Mechelen beschikt over een 
innovatieve Immersive Room.  Deze bestaat uit een simulatieruimte met 360°-projectie, een 
regiekamer, een debriefingslokaal en een materiaalbibliotheek.  De Immersive Room wordt vooral 
ingezet voor het trainen van zogenaamde ‘soft skills’ zoals communicatie met patiënten en artsen, 
het omgaan met emoties en crisissituaties. 

Het gebruik van hedendaagse technologie bij simulatietraining biedt bijzondere leerkansen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat hoe echter de simulatie is, hoe gemakkelijker deelnemers leren, ook 
uit hun fouten. In de Immersive Room sta je, dank zij projecties op zowel de muren als de vloer, 
midden in de actie.  Binnen de veilige omgeving van deze nagebootste situaties leren (toekomstige) 
verpleegkundigen theoretische kennis en praktische vaardigheden geïntegreerd toe te passen.  

De hogeschool stelt deze hoogtechnologische ruimte ook ter beschikking van zorginstellingen die 
hun professionals levensecht willen bijscholen. Aan de hand van waarheidsgetrouwe simulaties 
worden zij geconfronteerd met onverwachte, complexe situaties. Voor elke sessie is een scenario 
uitgeschreven, dat gericht is op het trainen van specifieke vaardigheden. Zo kan, bijvoorbeeld, de 
stress die eigen is aan de job of de werkplek op een veilige manier gesimuleerd worden. 
Simulatietrainingen kunnen zowel geschreven worden op maat van de jonge verpleegkundige als op 
die van de ervaren professional.  

Investeren in technologie is investeren in mensen, de mensen aan het bed en de mensen in het bed. 
Een goed getrainde professional geeft betere zorg en dat kan mensenlevens redden. 

 Hecht je als zorginstelling belang aan het voortdurend bijscholen van medewerkers? 
 Wil je jouw professionals de kans geven om in een veilige omgeving te oefenen op omgaan 

met crisissituaties, stress en emoties? 
 Droom je als (onderwijs)instelling van een eigen Immersive Room en zoek je advies?  

Op het vlak van Immersive-technologie bieden we zowel advies als simulatietrainingen. Zo’n sessie 
kan alleen op aanvraag en wordt altijd begeleid door speciaal opgeleide professionals.  
Geïnteresseerd? Neem contact op met Tim Vanhoomissen. Meer info: www.zalsa.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thomas More 

Zandpoortvest 60 

B-2800 Mechelen 

  

Tim Vanhoomissen 

+32 03 241 08 29  

tim.vanhoomissen@thomasmore.be 



Toegankelijke en inclusieve zorg 
 

 
 

Varianten van 
dit onderzoeksdomein: 

 
 

• Care in/at home 

 
• Effective assessment & intervention 

 
• E- (mental) health 

 
• Preventie Healthcare & Health 

 
Education 

 
• Sport & Coaching Innovation 

 
• Toegankelijke & inclusieve zorg 

 
• Zorg op het snijpunt van technologie 

en welzijn 

• Professionalisering 

 
• Duurzame HRM 

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 wetenschappelijke 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 bij deze breed geformuleerde missies 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 van de zorgvrager 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 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 
 

 


