Assisted Living
Een noodzaak
voor onze
ouderenzorg?

Uitnodiging MIConnect

Uitnodiging MIConnect
Onze bevolking vergrijst. Indien we elke hulpbehoevende senior straks
willen verzorgen, dan is het volgens sommige studies nodig om elke week
een nieuwe organisatiestructuur voor minimum 100 zorgbehoevenden op te
starten. Ondoenbaar én onbetaalbaar.
Assisted living biedt een mogelijk antwoord. Assisted living houdt de
verbetering van de levenskwaliteit in door ouderen in staat te stellen zo lang
mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. Vaak dankzij nieuwe modellen
van sociaal-innovatieve dienstverlening en aangepaste woonfaciliteiten met
technologische innovaties.
Samenwerking tussen overheden, onderwijs, ondernemingen, gedragen
door een verantwoord burgerschap, dringt zich op.
Hoe duurzaam samenwerken in de zorg? Hoe faciliteren onze gemeentes
vandaag en in de toekomst de groeiende behoefte? Hoe vandaag sociaal
en technologisch innoveren om een antwoord te bieden aan onze
zorgbehoeftes van morgen?
Ontdek het op MIConnect op 21 oktober om 17u.30 in het provinciehuis van
Oost-Vlaanderen. Experten delen er hun visie op slimme toepassingen voor
de toekomstige ouderenzorg. Een panel van lokale besturen uit de
stadsregio Gent en rondom Gent deelt een aantal bezorgdheden en
uitdagingen. Bezoek ook de mini-beurs met ondernemers die vandaag al
innovatieve oplossingen voor onze zorgtoekomst voorstellen.
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Presentatie
'Hoe innoveren in de zorg met co-creatie?'
Dr. Ann Ackaert, senior research engineer, iMinds/UGent
Hoe kunnen we slimme toepassingen ontwikkelen op vlak van wonen en zorg die zo zinvol, nuttig en
betaalbaar zijn zodat iedereen er ook voor wil en kan betalen?
Dienen we te focussen op zorg, op energie-efficiëntie, op veiligheid of op comfort? Of dient het een
combinatie te zijn van al deze functionaliteiten?
De co-creatie methodiek brengt alle actoren samen om op gelijkwaardige basis nieuwe ideeën uit te
broeden, uit te werken en af te toetsen aan mogelijke toekomstige uptake in het complexe domein van
zorg en wonen. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. De voordracht richt zich naar het delen van 10j
hands-on ervaring.

Presentatie
‘Voorstelling Onderzoeksinstelling Cretecs’
Joke Dessin, coördinator van de onderzoeksinstelling Cretecs (VIVES)
Zorgtechnologie, een meerwaarde voor een zorgorganisatie op vandaag en voor de toekomst? De
belangrijkste valkuilen op een rijtje. De kracht van een gestructureerde aanpak en onafhankelijk advies
aangetoond via een tastbaar voorbeeld uit de praktijk.

Presentatie
“Curricula domotica:
Hoe toekomstige medische professionals vertrouwd maken met technologische zorginnovatie?”
Sylvie De Muynck en Joachim Goeminne, Odisee (HUB-KAHO)
Studenten nu zijn onze dienstverleners morgen. Toekomstige ingenieurs én zorgverleners vertrouwd maken met innovaties binnen
zorgtechnologie is van cruciaal belang voor de juiste omkadering van de zorgbehoevenden. Odisee (HUB KAHO) schetst hoe ze, in
samenwerking met haar studenten energietechnologie, online materialen en zorgboxen heeft ontwikkeld over het thema
‘zorgdomotica’. Deze kunnen, op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier, geïntegreerd worden in de curricula van diverse
zorgopleidingen.
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Of via http://bit.ly/MICAssistedLiving

20u.00 – 21u.00
Netwerken met een
hapje en een drankje
tijdens de
innovatiebeurs

Provinciehuis
Provincie OostVlaanderen

Klik hier voor
bereikbaarheid en
routeplan

Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Of via
http://bit.ly/MICALroute

