


 

 

  



Agenda 

 

 



Welkomstwoord POM Limburg 



Regionale Meerwaarde 

 

Ria Bollen 

Directeur Onderzoek & Dienstverlening KHLim 

 



Regionale meerwaarde via  
onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten  

 

Europese en regionale 
subsidieprojecten 

Contractopdrachten voor 
bedrijven en organisaties 

Permanente vorming op maat 
of open aanbod 

 



Regionale meerwaarde 
verwezenlijken via expertisecellen 

Complementairiteit in team: onderzoekers, 
dienstverleners, docenten die zich specialiseren 
in domeinen 

 

 



Regionale meerwaarde  
uitdagende leeromgeving  

Aanbod relevante projecten vanuit het werkveld 

Multidisciplinair samenwerken  

- Departementsoverschrijdend 

- Instituutoverschrijdend 

- Grensoverschrijdend 

 

Focus : participatief design , technologie, zorg, 
ondernemen 

 



 
MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK BIEDT KANSEN 

Co-thinking 

Co-create 

Co-learn  

Co-innovate                                                        James Powell, Pi conference 2014  



Voorstelling traject Techniek in de 
Zorg 

 

Bart Jacobs  

Onderzoeker / Lector - Departement IWT (KHLim)
 Projectleider Techniek in de Zorg 

 



Overzicht 

• Techniek in de Zorg is een multidisciplinair 
opleidingstraject van studententeams in samenwerking 
met bedrijven, zorgactoren en zorgbehoevenden. 

 

• Hogeschoolstudenten van alle KHLim departementen 

werken samen met leerlingen secundair technisch 
onderwijs van TIHH Hasselt. 

 



Prioriteiten 

1. Implementatie van techniek in zorgomgevingen en vice 
versa 

2. Leerlingen van het secundair onderwijs koppelen aan 
bachelor- en masterstudenten 

3. Verbindingen tussen alle niveaus maken 

4. Multidisciplinaire teams 

 



Opdracht 

• Co-creatie, participatief design, ondernemen en 
kruisbestuiving tussen zorg en technologie staan 
centraal. 

 

• SALK actieplan: 

 
“Via het platform zorglandschap partnerschappen tussen 

onderwijs,zorgorganisaties, bedrijven, VDAB, … om in te spelen op de vraag naar 
arbeidskrachten in de zorgsector.” 

 

 



Stuurgroep 
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Chronologisch 

• Eerste gesprekken najaar 2013 

 

• april 2014 -> oktober 2014: 

 

• Oproep cases + selectie 

• Afstemming tussen KHLim departementen, TIHH en 
projectpartners 

• Werving studenten 

• Werving begeleidende docenten 

• Integratie in de opleidingen (projectvakken/bachelorproeven) 

 

 



Chronologisch 

• oktober 2014 -> mei 2015: 

 

• Uitwerking van de verschillende cases 

• 5 terugkom-momenten 

• Terugkom-moment 1 = voorstelling projectplan 

• Begeleiding door team docenten van de verschillende 
departementen 

 

 

 



Chronologisch 

• mei 2015 -> augustus 2015: evaluatie 

 

• Beleving van studenten, docenten, zorginstellingen, 
bedrijven 

• Ontwikkeling van een draaiboek over de aanpak van het 
opstellen van een multidisciplinair opleidingstraject 

 

 

 



Duurzaamheid van het project 

• Opstellen van vervolgtrajecten, i.s.m. onze 
internationale partners 

 

• Valorisatie van projectresultaten in het onderwijs en 
het werkveld 

 

 

 

 



Dankwoord 

• Studenten 

• Begeleidende docenten van KHLim en TIHH 

• POM Limburg 

• SALK, provincie Limburg 

• RTC 

• Internationale partners: 

   - Zuyd HS 

   - Zorgtechniek Limburg 

 



Contact: 

bart.jacobs@khlim.be 



Voorstelling Cases 

Case 1:  Sint-Gerardusinstituut Diepenbeek 

Case 2:  Skilpod 

Case 3: KIDS / De Dageraad 

Case 4:  MENOS 

Case 5:  Familiehulp / Back to Basics 



Case 1: Sint-Gerardusinstuut 

Chris Maes 



Case 1: Sint-Gerardusinstuut 

Projectleider: Koen Naelaerts (KHLim) 

Studenten:  

 - Alessio Piredda  (KHLim, IWT) 

 - Yanick Knaepen  (KHLim, IWT) 

 - Gwen Engelen  (KHLim, LER) 

 - Andreas Gysemberg (KHLim, LER) 

 - Jordy Moors  (TIHH) 

 - Kobe Claesen (TIHH) 

 

 

 



                Case       

Kunstgroep Uiter@art ontstond in september 
2012 uit een samenwerkingsverband tussen de 
dienstencentra ’t Klavertje en Sint-Gerardus.  
 
  

Sint-Gerardus 

Wie zijn wij: 



                Case       

 

Wij willen aan de samenleving laten zien 
dat volwassenen met vooral motorische 
beperkingen betekenisvolle, mooie en 
humoristische kunst kunnen scheppen.  
 
Dit naar buiten komen is voor ons als 
kunstgroep Uiter@art een belangrijke 
doelstelling.  
  

Doel: 



Het Hart en de ziel van  



Een impressie van ons toneelproject Ter Trouw 1/2 



Een impressie van ons toneelproject Ter Trouw 2/2 



Een impressie van 
ons project rond  
beeldende kunst:   

Hemelen 1/2 



Een impressie van ons project rond beeldende kunst:  

Hemelen 2/2 



Wij ontvangen vanuit de overheid geen 
subsidies voor deze projecten. 

Dus zonder steun van vrijwilligers, scholen en 
sponsors zouden onze wensen slechts dromen 
blijven.  

 

Daarom zijn wij heel blij  dat we voor ons project 
Fanfare Uiter@art op jullie  steun kunnen 
rekenen. 

Steun: 



Wij willen met Fanfare Uiter@art optreden op 
schoolfeesten, straattheater festivals, 
markten…  

Een stoet van 5 muzikanten trekt voorbij en 
houdt halt. Eén van de muzikanten doet zijn 
act, bijvoorbeeld een liefdesserenade voor een 
mooie dame uit het publiek. 

Dit wil de Fanfare zijn: 



“Kunnen jullie ervoor zorgen dat uit de 
verschillende instrumenten klaroen, 
trompet, bugel, schuiftrombone, 
euphonium, (of tuba), hoorn en trom enkel 
die melodie en klank komt, die bij dat 
instrument hoort? “ 

Onze vraag voor jullie: 





Wil je ons beter leren kennen? 
 

Ga naar onze Facebook pagina via de zoekopdracht: 

“Uiteraart”. 

Je vindt er  foto’s  en filmpjes van onze activiteiten. 



Zijn er nog vragen? 



Case 2: Skilpod 

  

 

 

Filip Timmermans 



Case 2: Skilpod 
Projectleider: Niels Hendriks  (KHLim) 
Studenten:  
 - Kevin Cardinaels  (KHLim, IWT) 
 - Jondar Schumann  (KHLim, IWT) 
 - Ben Boesten    (KHLim, IWT) 
 - Wout Winters    (KHLim, LER) 
 - Joachim Houben  (KHLim, LER) 
 - Ilse Verkoyen   (KHLim, HB) 
 - Gijs Forier   (KHLim, HB) 
 - Chris Digneffe   (KHLim, HB) 
 - Jente Colling   (TIHH) 
 - Jeroen Zontrop  (TIHH) 
 
  
 
 



Case Skilpod Case: Skilpod 

www.skilpod.com 



Rij 1 Rij 2 Rij 3 Rij 4
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Kolom 2

Kolom 3

CASE: Techniek in de zorg 

- Technieken  

- Koppeling aan woning 

- Interactie  

- Situatie 1, 2, 3, ... 

- ... 
 

Connectiviteit 



Verwachtingen: Techniek in de zorg 

WORKS 

VISION 

NU  
Realistisch? 

Bestaande technologie 

TOEKOMST 

Autarkisch 

 

Aanpasbaar 



www.skilpod.com 

Vragen? 



Case 3: KIDS / De Dageraad 

Elke Istas / Raf Tournel 



Case 3: KIDS / De Dageraad 

Projectleider: Annemie Winters (KHLim) 

Projectleider a.i. Laurent Voets (KHLim) 

Studenten:  

 - Tom Boelen    (KHLim, IWT) 

 - Tom Hillen    (KHLim, IWT) 

 - Annelien Kellens   (KHLim, LER) 

 - Steve James    (KHLim, LER) 

 - Elaura Peeters   (KHLim, SAW) 

 - Leendert Gerlings  (KHLim, SAW) 

 - Stig Hermans   (TIHH) 

 - Bjorn Massoels   (TIHH) 

 

 



Voorstelling bedrijven 

De Dageraad  
Buitengewoon secundair onderwijs 
Type 1 – 2 – 3 – 4 
Separate en geïntegreerde autismewerking 
Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar 

KIDS 
MFC 
Doelgroep: STASS & DSH 
Leeftijd: 0 tot 21 jaar 



Probleemstelling 

• Agenda-tool / App 

– Grote nood 

– Brede doelgroep (uitbreiding) 

– Ondersteuning 

– Veel keuze / geen afstemming 

– Flexibiliteit / multifunctioneel 

– Gratis 



Verwachtingen 

• Synchronisatie 

• Flexibel aanpasbaar 

• Doelgericht inzetten 

• Herinneringen en meldingen 

• Uitbreiding doelgroep 

• Zelfredzaamheid 

 



Vragen? 



Case 4: MENOS 

Sigrid Haenraets 



Case 4: MENOS 

Projectleider: Jesse Verschuren (KHLim) 
Studenten: 
 - Yannick Vliegen   (KHLim, IWT) 
 - Tom Schouteden   (KHLim, IWT) 
 - Jordy Thys    (KHLim, LER) 
 - Pasquale Miglionico   (KHLim, LER) 
 - Cindy Van de Paar   (KHLim, GEZ) 
 - Martine Vos   (KHLim, GEZ) 
 - Catherine Meyssen  (KHLim, GEZ) 
 - Laura Hermans  (KHLim, HB) 
 - Evert Van Loo    (KHLim, HB) 
 - Wouter Billen   (TIHH) 
 - Sam Houben   (TIHH) 
 
 
 
 



Case MENOS  

• Menos vzw is een woon-zorgcentrum dat 
ouder wordende mensen met dementie en/of 
een psychiatrische problematiek een thuis wil 
bieden.  

• Accent ligt op de begrippen 

 Normalisatie, integratie en participatie 

-> Persoonsgerichte zorg  



Case MENOS 

Snoezel - badruimte 

 

• Het prikkelen van zintuigen bij mensen met 
dementie is erg belangrijk 

 

-> door de zintuigen te prikkelen komen er 
emoties naar boven en kunnen we in contact 

komen en rust creëren 

 



Case MENOS 

Badkamer waarin zintuigen geprikkeld worden 

 

Badkamer waarin verschillende activiteiten 
kunnen plaats vinden (kapper, pedicure, 
manicure, snoezelbaden) 

 

Badkamer die toegankelijk is voor ouder 
wordende persoon met dementie 

 

 



Case 5: Familiehulp 

Cypers Ellen 



Case 5: Familiehulp 

Projectleider: Roel Biesmans (TIHH) 

Studenten: 

 - Bart Bastiaens   (KHLim, LER) 

 - Bernd-Jan Nulens   (KHLim, LER) 

 - Karel Schepmans   (TIHH) 

 - Tijs Vangeneugden (TIHH) 

 - Bram Houben   (KHLim, HB) 

 - Evelyn Bijnens   (KHLim, HB)  

 

 



Voedingsopportuniteiten bij verschillende 
kansengroepen via technologische toepassingen 

• Familiehulp, Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg  

• Actief in Vlaanderen en Brussel 

• Meer dan 12.000 medewerkers 

• Meer dan 80.000 cliënten 

• Gezinszorg, ouderenzorg, kraamzorg, nachtzorg, opvang ziek kind, 
zorg voor psychisch zieke cliënten, poetshulp, karweihulp,… 

• 4 kinderdagverblijven 

• 5 opleidingscentra 

• Een van de grootse dienstverleners in het kader van de 
dienstencheques (PIT) 

 

 



Voedingsopportuniteiten bij verschillende 
kansengroepen via technologische toepassingen 

• Doel:  
• Preventie 
• Eerste behandelingsstrategie  

van onder/overvoeding in verschillende kansengroepen 

• 2 doelgroepen: 
– Ouderen 

• Relatie gezonde voeding -gezond blijven 
• Ondervoeding een onderschat probleem 
• Opvolgmethode door weegschaal  

– Gezinnen in kansarmoede 
• financiële moeilijkheden  
• beperkte kennis 
• Leiden tot slechte voedingsgewoonten 



Voedingsopportuniteiten bij verschillende 
kansengroepen via technologische toepassingen 

• Verzorgenden –zorgtijd: 
– boodschappen doen 

– klaarmaken eten met de cliënt.  

– advies geven over en motiveren tot gezonde voeding  

• Samenwerkingsverband met KUL / UZL Prof Matthijs, Katholieke 
Hogeschool Kempen, KHLim, VTI Hasselt en POM Limburg  

• Ontwikkelen van een app met 2 doelstellingen:  

– De zorgvrager, mantelzorgers en zorgverstrekkers kunnen het 
voedingspatroon zowel qua  volume als kwaliteit opvolgen 

– Het is een vorm van dashboard waarmee de dagelijkse  evolutie kan 
opgevolgd worden en wetenschappelijk onderbouwde interventies 
doen 



Case 5: Back to Basics 

Inge Schepers 



Case 5: Back to Basics 

Projectleider: Roel Biesmans (TIHH) 
Studenten: 
 - Bart Bastiaens   (KHLim, LER) 
 - Bernd-Jan Nulens  (KHLim, LER) 
 - Jarne Gregoire  (TIHH) 
 - Thomas Vandebriel (TIHH) 
 - Bram Houben   (KHLim, HB) 
 - Evelyn Bijnens   (KHLim, HB)  
  
 
 



 

Gedrags-
verandering 

Open staan 
nieuwsgierigheid 

Bewustwording 

Wil 

Doen 

Herhalen 

Gewoonte 





Waarom? 

Coaching & Motivatie 
 - Vereenvoudiging  

 - Automatisatie 
 - Verbetering 

  



Verwachtingen 

 
Een eenvoudig bruikbare tool ontwikkelen die  

 
de motivatie bij de klant maximaliseert  

& 
de werkdruk bij de coach minimaliseert 





Partner: Zuyd Hogeschool & 
Zorgtechniek Limburg 



Ministerie van Onderwijs 
 

3 regionale Opleidingscentra (mbo) Zuyd Hogeschool (hbo) 

• Bedrijfsleven 
• Zorginstellingen 
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Onderzoek – Ontwikkeling - Onderwijs 



Uit de projectdoelstellingen ‘Hasselt’: 
 

1. Technologische innovaties in de zorg sensibiliseren… 
2. Knelpuntvacatures opvullen… 
3. Nieuwe technologische mogelijkheden bieden in de zorg… 
4. Ondernemerschap in Limburg verhogen… 

Gezamenlijkheid ‘Hasselt’ – EIZT/ZTL 

Doelstellingen EIZT/ZTL: 
 

• We willen bijdragen aan een toename van het aantal 
zorgprofessionals die in staat zijn om nieuwe zorgconcepten, met 
techniek ondersteund, te ontwikkelen en uit te voeren.  

• We willen met onderzoek bijdragen aan een 
toekomstbestendige, met technologie ondersteunde zorgpraktijk. 

• We willen het aantal geslaagde, geïmplementeerde 
vernieuwingen in de zorg verhogen.  

• We willen innovatie tot op de werkvloer laten doordringen.  



Wat doen wij? 

• Zorg op Afstand 
• Wijkgerichte Zorg en Samenwerking 
• Zorgrobotica 
• Meten in de Zorg 
• Hulpmiddelen en Ondersteunende 

Technologie 
• Stimuleren van een gezonde en actieve 

leefstijl 

• Techniek-modules in het Zorgonderwijs 
• Opleiding Zorgtechnicus 
• Bijscholen zorgpersoneel en docenten 
• Ontwikkelen van nieuwe 

begeleidingsvormen 
• Nieuwe leer-werkvormen  
• Beeldvorming m.b.t. werken in de zorg 

van de toekomst 

• Ontwikkeling van Associate degree ‘Zorgtechniek’ (niv. 5) 
• Opzet doorlopende leerlijn niv. 4-5-6-7 
• Ontwikkeling en opzet van Living Labs (Limburg en 

Euregio) 
• Maatwerktrajecten voor zorginstellingen 
• Samenwerking tussen studentengroepen mbo-hbo 
• .…. 



Partner: RTC Limburg 

 

 

 

Liesbeth Schraepen 



 Wat is een RTC   



VZW - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

 

Beheersovereenkomst 2011tot 2015- Decretale 

opdracht 

 

5 RTC’s in Vlaanderen 

 

Netoverschrijdend 

 

 

 

 

  

 

 



 Rol RTC binnen Techniek in de Zorg   



Tal van knelpunten rond T van Techniek en 
Technologie in de zorg. 

 

Nood aan andere mindset om in te spelen op 
toekomstige noden. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 Onze verwachtingen   



 

We moeten evolueren naar een studiegebied 

overschrijdende werking binnen en samen met andere 

secundaire scholen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Partner: TIHH 

 

 

 

Luc Van Doninck 













Benieuwd naar projectvoortgang? 

http://www.techniek-in-de-zorg.be/ 



Vragen 



Bedankt 

We nodigen u allen vriendelijk uit op de 
receptie in Zaal Luxemburg (refter KOC) 

 


