
Ten gevolge van de vergrijzing wordt geschat dat het aantal personen met dementie tegen 2060 zal ver-
dubbelen. Langer thuis blijven wonen is noodzakelijk want door de vergrijzing, de vermaatschappelijking 
van de zorg en de verschuiving van intra-naar extramurale zorg, is er een tekort aan plaatsen in residen-
tiele opvang. Personen met beginnende dementie worden door meerdere stoornissen in het cognitieve 
functioneren geconfronteerd met problemen in de thuissituatie. Het gebruik van zorg¬technologie kan 
een ondersteuning bieden om de zelfredzaamheid en veiligheid te verhogen. De praktijk toont echter aan 
dat de inzet van zorgtechnologie in een thuissituatie voor de persoon met dementie beperkt is. Dit komt 
enerzijds doordat de zorgtechnologie niet goed afgestemd is op de behoeften en noden van de eindge-
bruiker. En anderzijds omdat er beperkte kennis is van de zorgprofessionals en eindgebruikers over de 
beschikbare zorgtechnologieën en de mogelijkheden daarvan.

Een van de onderzoeksprojecten binnen Hogeschool VIVES, in samenwerking met Hogeschool PXL en 
KU Leuven, heeft als doel bedrijven specifieke expertise bij te brengen om producten en diensten beter 
af te stemmen op de noden van de doelgroep, personen met lichte dementie, zodat ze beter inzetbaar 
zijn. Enerzijds door het ontwikkelen van methodieken, van ontwerp tot vermarkting, en anderzijds door 
deze methodieken toe te passen in de praktijk. Door de probleemactiviteiten van mensen met dementie 
in kaart te brengen, en deze vervolgens te vertalen naar functionele eisen voor zorgtechnologie, hebben 
we middels cocreatie sessies nieuwe producten verzonnen. Deze ideeën zijn vervolgens uitgewerkt tot 
prototypes welke in een iteratief proces getest zijn bij zorgprofessionals, mantelzorgers en in de thuissit-
uatie bij mensen met dementie. Op deze manier hopen we aan het einde van het project marktwaardige 
prototypes te kunnen afleveren.
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Zorgtechnologie

De laatste jaren is de interesse voor het gebruik van zorgtechnologie in de thuisomgeving sterk 
toegenomen. Zorgtechnologie zijn alle technologische ondersteunende toepassingen die een bij-
drage leveren aan het zorgproces en maximaal worden afgestemd op een specifieke doelgroep met 
als doel de arbeidsinzet te verlagen, de zorg (kwalitatief) te verbeteren, de werkomstandigheden 
van de zorgverleners te optimaliseren én de kwaliteit van leven van een zorgbehoevende te verho-
gen. 
 
De praktijk toont aan dat de inzet van zorgtechnologie in een thuissituatie beperkt is. Dit komt ener-
zijds doordat de zorgtechnologie niet goed afgestemd is op de behoeften en noden van de eindge-
bruiker, en anderzijds omdat er beperkte kennis is van de zorgprofessionals en eindgebruikers over 
de beschikbare zorgtechnologieën en de mogelijkheden daarvan. Binnen hogeschool VIVES wordt 
er vanuit het expertisecentrum Zorginnovatie, de bacheloropleiding zorgtechnologie en het Zorglab 
gewerkt rondom het thema zorgtechnologie. De onderzoekers binnen het expertisecentrum Zorgin-
novatie en de docenten betrokken bij de bacheloropleiding hebben een brede ervaring met prakti-
jkgericht onderzoek en met de ontwikkeling en implementatie van zorgtechnologie bij verschillende 
doelgroepen. Het Zorglab verdiept en verbreedt de expertise over zorgtechnologie en vertaalt deze 
kennis via kennisvalorisatie naar eindgebruikers, zorgverleners en bedrijven. 
 
Hogeschool VIVES beschikt over een breed netwerk van eindgebruikers, zorgverleners en bed-
rijven welke voor verschillende doeleinden gecontacteerd worden. Een belangrijk onderdeel van 
onze aanpak is het aanbieden van een cocreatie traject welke ingezet wordt om bijvoorbeeld 
nieuwe zorgtechnologie te ontwikkelen of te verbeteren. Dit gebeurt in samenwerking met eindge-
bruikers, zorgverleners en bedrijven, om zo zorgtechnologie te ontwikkelen welke afgestemd is op 
de behoeften en noden van de eindgebruiker. 

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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