
We analyseren de 

concrete NODEN

in het werkveld 

van de thuiszorg

We onderzoeken welke 

bestaande en nieuwe 

OPLOSSINGEN in 

aanmerking komen

We zoeken 

PARTNERS bijeen 

rond case-studies

We zetten PROEF-

IMPLEMENTATIES op 

en begeleiden die van 

A tot Z

We INSPIREREN zorgverleners en bedrijven 

om ook te INNOVEREN

We bundelen ervaring 

tot RICHTLIJNEN,  

ADVIES & OPLEIDING

Activiteiten
Innovatie-project

OMKADERD THUISWONEN

Rol van de projectpartners

Gesteund 

door

Onderzoek noden v.zorgspelers & dienstenbedrijven,  Case-studies & proef-

implementaties,  Kennistransfer naar Zorgsector

Bedrijven sensibiliseren,  Technologie-aanbieders engageren, technische 

ondersteuning bij implementaties.

Case-studies uitvoeren bij gebruikers (thuis /in WZC), Haalbaarheidsonderzoek 

van geavanceerde monitoring-oplossingen (Mobilab)

Bouwberoepen sensibiliseren,  Zorgnoden vertalen naar bouwrichtlijnen,  

Bouwtechnische ondersteuning bij implementaties

Onderzoek van ondersteunende telecommunicatie-infrastructuur

Rol van de projectpartners

Dit project ondersteunt 

zorgondernemingen, dienstenbedrijven en technologie-aanbieders

om de nodige technologische omkadering te creëren

voor zorgverleners, zorgbehoevenden en hun mantelzorgers

zodat mensen met een groeiende zorgbehoefte

zo lang mogelijk in eigen thuisomgeving 

kunnen blijven wonen

Contact:

Bart Neels, projectleider bart.neels@in-ham.be

Bernard Pauwels, adviseur zorginnovatie bernard.pauwels@in-ham.be

Lisa Wastiels, adviseur bouw lisa.wastiels@bbri.be



Huishoudhulp & 

Thuiszorgdiensten

� Minder administratief werk

� Advies geven over thuishulpmiddelen

� Klusjesdienst opzetten voor woningaanpassing

� Ontluikende problemen signaleren aan zorgverleners

Thuis-

verpleging

ICT-

Producenten 

van (zorg-) 

producten
� Online zorgplanning & coördinatie

� Meer tijd voor echte verpleegtaken

� Interventies kunnen doen van op afstand

� Monitoring van gezondheidstoestand vd.klant

� Preventie-advies aan mantelzorgers

� Mainstream comfortproducten  inzetbaar 

maken voor zorgtoepassingen

� ‘plug&play’ integratie met gebouw & infrastructuur

� zorgproducten inpassen in ‘total care’ concepten 

(via allianties met zorgverstrekkers )

Innovatie-project OMKADERD THUISWONEN : ook voor U ?

Zorg-

verzekeraars

WoonZorg-

Centra

ICT-

bedrijven

� Meer totaal-oplossingen aanbieden

(bvb.verzekering incl.diensten aan huis

en assistieve hulpmiddelen)

� Zorgcentrale: dispatching v.personeel ifv.aard vd.oproep

� Diensten binnen WZC ook voor omwonenden aanbieden

� Monitoring tijdens lage personeelsbezetting (nacht, weekeind)

� Pooling van wachtdiensten samen met andere zorgspelers

Vandasin

� Woningen upgraden om zorgtechnologie toe te laten

� Uniforme standaard voor installatie & onderhoud

� Totaalpakket voor connectiviteit tussen woning en 

serviceproviders

� Meer ICT-bedrijven die zorg-

toepassingen maken

� Betere samenwerking

All deze ondernemingen zijn reeds lid van onze gebruikersgroep. 

Ook interesse? Contacteer ons !

Gebouwbeheerders, 

Projectontwikkelaars, 

Aannemers,

Installateurs


