
Bereid u vast voor op onze breakout sessie, ga naar:

PollEv.com/rlemmens406



• In België: 202.000 personen met dementie
• 70% woont thuis
• Mogelijkheden van zorgtechnologie

• Autonomie + Veiligheid
• Ondersteuning mantelzorger en 

zorgprofessional

• Beperkt gebruik van zorgtechnologie

• Bedrijven in zorgtechnologie sector

• Advies over de zorgmarkt
• Gebrek aan info over noden gebruiker
• Gebrek aan valorisatie
• Gebrek aan inbedding in zorg
• Complex business model

€
Behoeften
en noden

Zorgtechnologie

Probleemstelling







Bedrijven specifieke expertise bijbrengen om producten en 
diensten beter af te stemmen op de noden van de 

doelgroep van personen met beginnende dementie zodat 
ze beter inzetbaar zijn. 

• Via samenwerking tussen bedrijven, zorginstellingen en 
kennisinstellingen

• via het ontwikkelen van een aantal methodieken voor het 
hele proces van ontwerp tot vermarkting

• via toepassen van deze methodieken in praktijk

Doel van



Concrete doelstellingen

Samenwerking 
stakeholders

COMMUNICATIE/DIALOOG
REELE TESTRUIMTE

ONDERSTEUNING ONTWIKKELPROCES VIA COCREATIE
DISSEMINATIE

Product: demonstrators
OBV EISENPAKKET

TESTING EN VALIDERING
IMPLEMENTATIE
BUSINESS MODEL

Duurzaamheid
ROADMAP

WERKWIJZER ZORGTECHNOLOGIE
WERKWIJZER DEMONSTRATOR 
WERKWIJZER IMPLEMENTATIE

WERKWIJZER BUSINESS MODELLING



Behoefte analyse 
Top-10 activiteiten

• Knelpunten
• Functionele

eisen

Actviteit keuze
Selectie van 

relevante
behoeften, noden

en eisen

Uitwerking van het 
idee van een

zorgtechnologie

Prototype 
bouwen

Testen protypes

SAM
EN

W
ERKIN

G

DISCOVER                               DEFINE                        DEVELOP                             DELIVER

Onderzoek Inzicht Idee Prototypes

Iterative process

Aanpassingen van 
de prototypes

Bevragingen +
Focus groepen

18         72         93 

Co-creatie
User-centered

methoden

Demonstrator teams 
Concept poster

Testen op 
functionele Eisen 
Business model

Meerdere tests 
Gestandaardizeerde

setting en thuis

14          31        44                



Het is zes uur

Het is tijd om te eten

3 Demonstrators



Bedrijven

Zorginstellingen

Kennisinstellingen

Zorg
technologie

• Evidence based methoden
• Inhoudelijke inbreng
• Link tussen de stakeholders
• Communicatie en samenwerking faciliteren 

• Experts mbt dementie
• Link met patiënten en 

mantelzorgers

• Technische inbreng
• Prototypes van 

zorgtechnologie 
bouwen

Personen met dementia 
en hun mantelzorgers

• Ervaringsdeskundigen
• Noden en behoeften



UD Woonlabo: testlocatie voor 
zorgproducten van de toekomst



Voor
delen

• Evidence based practice geïmplementeerd
• Op eerste rij van het innovatie proces (betrekken van 

studenten en docenten)
• gedeelde voordelen zorginstellingen en patiënten

• Betere kwaliteit van zorg
• Invloed en controle bij 

innovaties die zij uiteindelijk 
zullen toepassen

• Inzicht in noden en behoeften 
eindgebruiker

• Betere producten
• Groter afzetmarkt
• Contact met ‘first 

buyer’ al gelegd

• Betere producten afgestemd op 
noden en behoeften

• Betere kwaliteit van leven, veiligheid 
en autonomie

• Ondersteuning van mantelzorgers

“Samenwerking tussen 
bedrijven, zorgprofessionals en 

eindgebruikers resulteert in 
betere producten”

“Het is uniek om in 
direct contact te 
komen met de 

eindgebruikers tijdens 
de ontwikkeling van 

producten. Hun input 
gebruiken is zeer 

waardevol.”

“De complementaire 
expertise is een grote 

meerwaarde” 

Bedrijven

Zorginstellingen

Personen met dementia 
en hun mantelzorgers

Kennisinstellingen



UitdagingenOut of the box denken

Probleem- vs oplossings-
gericht gericht

Tijd om elkaar te
ontmoeten

Sta open voor
feedback

Rol in het 
team

Communicatie

Lange weg van 
start tot de markt

Rekruteren
van 

participanten

     
   



• Betrek eindgebruikers vanaf de start
• Iteratief proces 

• Toets het concept en delen van het 
prototype voor het prototype volledig af 
is 

• Plan alle meetings in het begin van het 
project 

• Bedrijven: empathiseer met de 
eindgebruikers en hun noden 

• Wees bewust van de meerwaarde van 
joint ventures 

• Creëer een businessmodel 
• Zorginstellingen: sta open voor innovatie

Do                      &               Don’t

• Bedrijven: enkel op de eigen 
producten focussen

• Enkel afgaan op eigen 
expertise





Anouk Tuinstra
anouk.tuinstra@pxl.be
Tel: +32 (0)11 77 56 82

Ryanne Lemmens
ryanne.lemmens@pxl.be
Tel: +32 (0)11 77 56 82

mailto:anouk.tuinstra@pxl.be
mailto:Anouk.Tuinstra@pxl.be

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Doel van
	Concrete doelstellingen
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	UD Woonlabo: testlocatie voor zorgproducten van de toekomst
	Dianummer 11
	Uitdagingen
	       Do                      &               Don’t
	Dianummer 14
	Dianummer 15

