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Voorwoord Inhoud

Welkom
Samen innoveren in de zorg: het verhaal van drie jaar InnovAge. Samen 
met de zorgsector, bedrijven, kennisinstellingen, lokale overheden en 
vooral ook samen met de gebruikers van al deze innovaties. Samen, zodat 
innovaties niet alleen inspelen op de noden en behoeften van de zorgvra-
gers, zorgverleners en mantelzorgers, maar ook rekening houden met het 
zorgsysteem en het dagelijkse leven van de eindgebruikers.

Deze brochure vertelt de resultaten van projecten, 'lessons learned' en 
de toekomstplannen van InnovAge. Maar het is vooral ook een leidraad 
om zelf te innoveren in de zorg: Welke stappen kan u nemen? En hoe kan 
InnovAge u hierbij ondersteunen? 

Voor nog eens 3 jaar samen innoveren in zorg!

 (Jessica Hekking - Coördinator InnovAge)

Wat is InnovAge?

Samenwerking, het geheime  
ingrediënt van innovatie in de zorg
• Een netwerk van partners 
• Co-creatie: ontmoeten  

als bron van inspiratie en innovatieInnovAge gaat internationaal
• CrossCare
• ENoLL
• EIT Health
• Leuven MindGate

Een bron van inspiratie:  
7 innovatietrajecten 

• Diabetesmanagement in woonzorgcentra
• Ingenieurs@WZC

• Memopatch en de rol van de apotheker
• Revalidatie van patiënten met een herseninfarct

• Therapietrouw en medicatieveiligheid
• URGENT
• VAL-net
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En nu concreet:  
‘Shaken not spilled’

@ Rob Stevens

30

Het stappenplan:
Innoveer met InnovAge  
in 6 stappen
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De aanloop 
In 2012 deed de Vlaamse regering een projectoproep om in-
novatie in de ouderenzorg te stimuleren en te faciliteren via 
een proeftuin “Zorginnovatieruimte Vlaanderen”, om senioren 
langer en gezonder te laten leven, in hun eigen vertrouwde 
omgeving. 

De zorgpartners uit de regio Oost-Vlaams Brabant (SEL GOAL, 
UZ Leuven) kwamen samen en legden contacten met stad 
Leuven, de kennisinstellingen KU Leuven en imec en onder-
nemers (Voka Health Community, Nextel). Met de komst van 
RVO-Society en Cera was het consortium compleet. 

Experimenteeromgeving
In november 2013 startte het Leuvense InnovAge als een van 
zes zorgproeftuinen in Vlaanderen. Het platform creëert een 
experimenteeromgeving waarin bedrijven en (zorg)organisa-
ties hun innovaties kunnen uitproberen en afstemmen. Het 
platform zal in drie jaar tijd 7 samenwerkingsprojecten voort-
brengen. 

Open innovatie- en interdisciplinair expertisenetwerk
InnovAge is een samenwerking tussen partners uit verschillende sectoren. Elke partner brengt haar eigen expertise en ervaring 
in de proeftuinomgeving. Door de diversiteit van de partners zijn de projecten goed ondersteund en breed  
gedragen en krijgen ze de zogenaamde quadrupel helix structuur: de burger wordt betrokken in innovatie, begeleid door 
publieke instanties, academische wereld en ondernemers (zorg en niet zorg).

Zorginnovaties
Innoveren om ouderen langer in goede gezondheid te laten 
deelnemen aan het maatschappelijke leven, is de uitdaging 
van InnovAge. Innovaties die onderdeel zijn van het dagelijkse 
leven en het zorgsysteem, en die inspelen op de behoeften 
van de gebruikers. Zorginnovaties die uitgewerkt en uitgetest 
worden, en bijdragen aan de kwaliteit van zorg, efficiëntie en 
kosteneffectiviteit. Het gaat steeds om innovatieve producten, 
diensten en/of processen. 

Samenwerking
Het consortium biedt tot op heden toegang tot meer dan 8800 
kwetsbare ouderen maar zet vanaf nu ook in op mensen met 
functionele en cognitieve beperkingen, chronisch zieke per-
sonen, en hun omgeving. De samenwerking tussen verschil-
lende actoren vergroot de innovatieve slagkracht van de regio 
Leuven. De zorginnovaties hebben een grote kans om na een 
InnovAge-traject in een ruimere context gevaloriseerd te wor-
den en te zorgen voor een maatschappelijke en economische 
meerwaarde voor Vlaanderen en meer specifiek de regio. De 
kennis die ontstaat binnen het netwerk en de proeftuinomge-
ving wordt gedeeld tussen de leden. De inzichten die hieruit 
voortkomen worden gebruikt om het beleid te adviseren en te 
beïnvloeden. 

InnovAge

Zorgproeftuin  
of 'care living lab',  
wat is dat?
Een zorgproeftuin of 'care living lab' maakt het mo-
gelijk om een zorginnovatie te ontwikkelen en af te 
toetsen, samen met de uiteindelijke gebruikers, in 
hun vertrouwde omgeving, thuis of op het werk. Dit 
zorgt ervoor dat nieuwe of verbeterde zorgconcep-
ten, – diensten, – processen en – producten echt 
aansluiten bij de behoeften van de zorgvrager en/of 
de zorgverstrekker. De feedback van de eindgebrui-
kers wordt gebruikt voor de bijsturing en ontwikke-
ling van de innovatie. Op deze manier is de kans 
groter dat een zorginnovatie een meerwaarde biedt 
en succesvol op de markt komt. 

“InnovAge wil 8800 kwetsbare ouderen  
en hun omgeving meer kwaliteitsvolle 
levensjaren bieden.”

Government/Public

Industry

Citizen

Academic

InnovAge InnovAge
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Samenwerking Samenwerking

Samenwerking, het geheime ingrediënt 
van innovatie in de zorg
Het belang van de brede samenwerking in InnovAge was direct duidelijk. Door samen te werken met de zorg,  
kennisinstellingen, overheden, bedrijven én de uiteindelijke gebruikers zelf is het mogelijk om ambitieuze  
doelstellingen voorop te stellen en na te streven. 

Een netwerk  
van partners

 

“De stad kan haar uitgebreide veldkennis 
en structurele beleids- en projectnetwer-
ken inzetten om snel te schakelen naar 
de juiste partners. En betrokkenheid van 
burgers bij het uittekenen van vernieu-
wing in processen, diensten en producten 
in de zorg, als neutrale belangenbehar-
tiger van de noden van haar inwoners, 
organiseren. ”

 

“Samenwerken en innoveren vormen  
de kernelementen van de proeftuin  
InnovAge en leveren zo voldoende input 
voor nieuwe vormen van zorgonder- 
nemerschap.” 

 

"De proeftuin met levende  
gebruikers is de ultieme 
gebruikerstest. Wie niet  
' innovAged' gaat achteruit."

 

“Cera wil bewuste en enthousiaste 
vennoten die naast de vennoten-
voordelen ook de verankering 
en de maatschappelijke impact 
belangrijk vinden.” 

 

“Innovatie faciliteren door bruggen te bouwen tussen de werelden 
van technologie en gezondheidszorg is een belangrijk doel van 
LMTC, het Medical Technology Centre van KU Leuven. Het zorginno-
vatieplatform InnovAge is een belangrijk instrument daarbij en on-
ontbeerlijk bij het in de praktijk brengen van onze visie op 'patient 
centric care'. InnovAge is niet alleen de loco-regionale component in 
die visie, maar ook de link met het 'living lab netwerk' in de Europe-
se Knowledge & Innovation Community (KIC) EIT Health.” 

 

“In de eerstelijnszorg werken we vooral met ons hart, 
hoofd en handen. InnovAge geeft ons misschien wel de 
voeten om de zorg gemakkelijker of efficiënter te laten 
verlopen.”

 

“Samen bepalen waar we naartoe willen in 
de gezondheidszorg, waarom en hoe, doen 
we graag bottom-up en patiëntgericht.”

 

“Onze boodschap naar technische  
studenten die innoveren in de  
socialprofit: ‘Ga naar je gebruiker! ”

3  UZ LEUVEN

5  RVO-SOCIETY

2  STAD LEUVEN

6  VOKA HEALTH COMMUNITY

7  NEXTEL

4  KU LEUVEN

 Geertrui Vanloo 

 Ria Binst 

 Joël Schols 

 Franky Depickere 

 Siegfried Jaecques 

 Marleen Vanhees

 Marc Decramer 

 Kristien Rombouts 

8  CERA

1  SEL GOAL
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Co-creatie: ontmoeten als bron  
van inspiratie en innovatie
Innoveren in de zorg vraagt om multidisciplinaire samenwerking tijdens het hele innovatieproces, en om open innovatie. Het 
gaat om samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Dialoog, 'common 
ground', enthousiasme, daadkracht, en focus op resultaat zijn vaste elementen. InnovAge, als voedingsbodem van zorginnovaties, 
organiseert 4 soorten events waarbij partners uit verschillende disciplines elkaar ontmoeten, ideeën elkaar vinden, en kennis 
overgaat.  

DATUM TITEL EN OMSCHRIJVING LOCATIE DOELGROEP

 18 oktober 2013 Projectoproep CM Leuven Quadrupel helix

 10 maart 2014
Bespreken mogelijkheden 
AAL-call 2015 Living Ide-
pendently at Home

imec Zorgactor, Bedrijf,  
Kennisinstelling

 4 april 2014 Rondetafelconferentie  
ouderenzorg Cera Eindgebruiker, zorgactor

 23 april 2014
Gebruikerscommissie 2 
InnovAge - worldcafé met 
doorschuiven

Het Balanske Quadrupel helix

 19 september 2014 Sessie Ingenieurs in het  
woonzorgcentrum SEL GOAL Zorgactor, Kennisinstelling

 16 december 2014 Focusgroep IMV i.o. BAF OCMW kortenberg Zorgactor, Bedrijf

 13 februari 2015 Dialoogtafel mantelzorg Stadskantoor Eindgebruikers, Bedrijf,  
Overheid

 27 februari 2015 Dialoogtafel mantelzorg Stadskantoor Eindgebruikers, Bedrijf,  
Overheid

 13 maart 2015 Dialoogtafel mantelzorg Stadskantoor Eindgebruikers, Bedrijf,  
Overheid

 27 maart 2015 Dialoogtafel mantelzorg Stadskantoor Eindgebruikers, Bedrijf,  
Overheid

 6 april 2015 Co-creatie ingenieurs@wzc 
met personeel WZC Edouard Remy Zorgactor, Kennisinstelling

 29 april 2015 Focusgroep medicatie- 
dispenser Pivotell

Wit-Gele Kruis  
Kessel-Lo Zorgactor, Bedrijf

 20 mei 2015 Co-creatie Nextel  
& Sensolid UZ UZ Leuven Zorgactor, Bedrijf

 16 juni 2015 Co-creatie ingenieurs@wzc 
met bewoners WZC Edouard Remy Eindgebruiker, Kennisinstelling  

Co-creatiesessie en focusgesprek 
Samen constructief nadenken over noden, ideeën, zorgen en oplossingen. In al onze sessies gebruiken we een methodiek om 
het gesprek een creatieve leidraad te geven en hanteren we een aantal basisregels: respect voor elkaars mening, iedereen 
rond de tafel is gelijk, geen enkele mening is goed of fout, alle standpunten zijn belangrijk. 

DATUM TITEL EN OMSCHRIJVING LOCATIE DOELGROEP

 22 september 2015 AAL preconferentie Co-creatie 
belevingsdag Gent Quadrupel helix

 5 november 2015 Co-creatie Nextel  
& Sensolid WGK

Wit-Gele Kruis  
Lubbeek Zorgactor, Bedrijf

 2 december 2015 Co-creatiesessie quantified 
self- ondervoeding WZC Edouard Remy Zorgactor, Kennisinstelling

 5 december 2015 Co-creatiesessie  
dialoogtafel mantelzorg WZC Edouard Remy Quadrupel helix

 14 december 2015 Denkdag toekomst platform Romaanse Poort Quadrupel helix

 17 december 2015 Co-creatiesessie  
met An Jacobs Stadskantoor Zorgactor, Kennisinstelling, 

Overheid

 11 januari 2016 Living well with dementia UZ Leuven Quadrupel helix

 24 februari 2016 Co-creatiesessies Skweezee UZ Leuven Kennisinstelling, Zorgactor

 23 maart 2016 Co-creatiesessie  
Online assesment LDC Ter Putkapelle Kennisinstelling, Eindgebruiker

 22 juni 2016 Co-creatie  
usability test Grace-Age LDC Ter Vlierbeke Eindgebruiker, Kennisinstelling

“Tijdens een brainstorm met de bewoners en familie werden nieuwe toepassingen 
geformuleerd die de onderzoekers meenemen in hun onderzoek. Als iemand 
bijvoorbeeld om hulp roept of kermt van de pijn zou automatisch iemand 
opgeroepen moeten worden om te komen helpen. Verder kan het camerasysteem 
ook gebruikt worden om dwaalgedrag op te sporen. Dit zijn maar enkele van de 
nieuwe toepassingen van het valdetectiesysteem die naar voren werden  
gebracht tijdens de brainstorm.” 

 An Mondelaers van InnovAge

Samenwerking Samenwerking



DATUM AANTAL  
INGEDIENDE IDEEËN

AANTAL IDEEËN  
MET EEN INNOVAGE INNOVATIETRAJECT

 25 juni 2015 9 3

 21 oktober 2015 7 4 

 4 mei 2016 9 4 

Expertengroep 
Enkele keren per jaar organiseert InnovAge een expertengroep die ingediende ideeën grondig evalueert en gratis adviseert. 
Indien de innovatie past binnen het InnovAge platform maakt het idee kans op een innovatietraject met de nodige hulp bij de 
zoektocht naar partnersearch, testsetting, organisatie van co-creatie en focusgroepen en financiering. Sinds de start beoordeel-
de de expertengroep 25 ideefiches.  
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En nog ontmoetingsmomenten 
InnovAge organiseert zelf verschillende activiteiten, maar woont ook vele activiteiten bij.  
Hierbij een greep uit de mogelijke ontmoetingsmomenten:

DATUM TITEL EN OMSCHRIJVING LOCATIE

 3 december 2014 Zaken doen in zorg VAC Leuven

 19 januari 2015 Zorgbeleid ontmoet ondernemer WZC D'Eycken Brug in Bierbeek

 10 maart 2015 Dag Van de zorg: congres  
Angels And Robots Brussel

 13 maart 2015 EIT Health Accelerator Core Team 
meeting Brussel (Regus centre)

 17 april 2015 EIT Health Accelerator Core Team 
meeting Brussel (Regus centre)

 28 april 2015 Reva-beurs (2 dagen) Expo Gent

 29 april 2015 Care Full Technology eindevent RVO-Society

 19 mei 2015 Ledenvergadering Voka Kasteel van Hoen

 9 juni 2015 EIT Health Accelerator Core Team 
meeting Brussel (Regus centre)

 10 juli 2015 Expo 60+ Mechelen

 10 augustus 2015 Innovatiebeurs Eskimofabriek, Gent

 23 augustus 2015 EnoLL Open Living Lab days Istanbul, Turkije

 24 augustus 2015 EIT Health Accelerator Core Team 
meeting Brussel (Regus centre)

 23 september 2015 AAL Living well with dementia Brussel

 26 september 2015 Vier met ons mee: 15 jaar  
Cera Award, 1 jaar CSE KU Leuven, Thermotechnisch Instituut

 1 oktober 2015 Internationale Ouderendag Leuven

 9 oktober 2015 Opleidingsreeks vallen multidisci-
plinair aangepakt UZ Leuven

 27 oktober 2015 EIT Health Accelerator Core Team 
meeting München (Municon centre)

 8 november 2015 Senioren week Stad Leuven

 18 december 2015 Meeting met Commeto: AAL, Exoskel-
etons, Tremor imec

 4 mei 2016 Care Full Technology eindevent RVO-Society

 1 juli 2016 Participatieforum Flanders CareZorg-
proeftuinen als tool voor zorginnovatie Brussel

 1 oktober 2016 'The brightest stars are those who 
shine for the benefit of others' imec

DATUM TITEL EN OMSCHRIJVING LOCATIE

 3 april 2014
Community Service Engineering:  
'The potential of technology in caring 
for elderly people'

KU Leuven, Auditorium De Molen

 27 september 2014 Technologie voor een duurzamere  
en inclusievere samenleving KU Leuven, Thermotechnisch Instituut

DATUM TITEL EN OMSCHRIJVING LOCATIE

 13 november 2013 Gebruikerscommissie:  
hier ontmoeten we elkaar VAC Leuven

 10 september 2014 Gebruikerscommissie:  
hier ontmoeten we elkaar Stadhuis

 28 mei 2015 Gebruikerscommissie:  
brainstorm WZC Edouard Remy

 23 juni 2015 Gebruikerscommissie:  
ingenieurs@WZC WZC Edouard Remy

 4 december 2015
Gebruikerscommissie:  
 co-creatie innovatieve  
ideeën en projecten

LDC Ter Putkappelle

 14 april 2016
Gebruikerscommissie:  
verbeteren van levenskwaliteit  
van mensen met dementie

WZC De Wingerd

Gebruikerscommissie 
Alle stakeholders, ook niet voor de hand liggende partners, ontmoeten elkaar,  
wisselen ideeën uit en toetsen innovaties af. 

Samenwerking Samenwerking
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Uit de ontmoetingen ontstaan noden die de basis vormen voor 
nieuwe thematische ontmoetingen. De focus op de innovaties 
komt steeds letterlijk vanuit het netwerk. InnovAge houdt reke-
ning met alle ideeën en verzuchtingen. Zo kwam onder andere 

naar voren dat in een innovatieproces niet enkel de technolo-
gie belangrijk is, maar zeker ook de emotionele aanvaarding 
van de eindgebruiker. 

Deze wordcloud geeft een overzicht van de kernwoorden  
in de verslagen van alle ontmoetingsmomenten.  
Welke zorgthema’s en noden leven  
in het InnovAge-netwerk?

Welke noden leven in ons netwerk?

Samenwerking InnovAge gaat internationaal

InnovAge gaat internationaal
InnovAge heeft een sterk regionaal karakter, lokale verankering in een lokaal netwerk, maar reikt verder dan de regio Leuven. 
Als lid van de zorgproeftuinen Vlaanderen is InnovAge sterk ingebed in het Vlaamse Zorg- en Innovatie landschap. InnovAge 
weet haar weg ook te vinden op internationaal niveau en kan zo eigen zorginnovaties internationaal in de markt zetten en 
geslaagde innovaties uit het buitenland naar de regio halen.

CrossCare – innoveren  
met de Noorderburen
CrossCare is de grensoverschrijdende proeftuin tussen  
Vlaanderen en Nederland, opgestart in april 2016. Zorginnovators 
krijgen financiële – en proeftuinondersteuning in Vlaanderen en 
Nederland. Innovators met producten, diensten en processen 
krijgen zo toegang tot nieuwe markten, een meerwaarde voor de 
zorg en voor de innovators zelf. InnovAge is partner in CrossCare 
en werkt zo ook innovatieve projecten in onze regio uit.

Wilt u meer weten over CrossCare of zelf gebruik  
maken van de ondersteuning? 
www.crosscare.eu

ENoLL – Europa doet ook mee
Als lid van het European Network of Living Labs is InnovAge op 
de hoogte van de laatste innovaties in het Europese landschap. 
Daarnaast blijft InnovAge in contact met mede-living labs, kan 
het methodieken en ‘best practices’ uitwisselen en staat het 
mee aan de bron van nieuwe Europese projecten. 

Benieuwd naar dit innovatieve  
netwerk, consulteer dan  
www.openlivinglabs.eu

EIT – European Institute of Innovation  
and Technology
InnovAge is als zorgproeftuin en via de partners lid van EIT 
Health, een consortium van meer dan 140 Europese bedrijven, 
onderzoeksinstellingen en universiteiten. EIT Health mikt op het 
verhogen van de competitiviteit van de Europese industrie, het 
verhogen van de levenskwaliteit van Europese burgers en de 
duurzaamheid van onze zorgsystemen.

Meer info op 
www.eit.europa.eu/eit-community/eit-health

 
Leuven MindGate – internationaal  
uitpakken met unieke troeven
Leuven is een Europese topregio voor ondernemers, onderzoe-
kers, creatievelingen en kenniswerkers. Het samenwerkingsplat-
form Leuven MindGate zet onze kennisregio voor gezondheid, 
technologie en creativiteit op de wereldkaart, trekt talent aan 
en bevordert kruisbestuiving tussen de drie sectoren. InnovAge 
werkt mee aan de doelstellingen van Leuven MindGate Health.

Meer info op 
www.leuvenmindgate.be
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Diabetesmanagement  
in woonzorgcentra: InnovAgeD

Realisaties 

1  Een gemeenschappelijk  
diabetesprotocol voor behan-
deling en opvolging van bewoners 
met diabetes in woonzorgcentra.

2  Opleiding van artsen en 
verpleegkundigen/zorgkundigen 
rond diabetes en het nieuwe 
diabetesprotocol. 

3  Communicatierichtlijnen  
over communicatiekanalen  
en uittesten van nieuwe 
communicatietools.

Ronde tafelgesprekken en peilingen met meer dan 400 
huisartsen, verpleegkundigen en zorgkundigen om knelpunten 
rond inhoudelijke kennis en gebrek aan duidelijke afspraken en 
communicatie bloot te leggen, waren het startpunt. Meer dan 
100 verpleegkundigen en meer dan 75 zorgkundigen woonden 
educatiesessies rond diabetes bij. Maar ook vrijwilligers, 
logistieke medewerkers en andere paramedici toonden 

interesse in deze sessies. Bovendien kwam er ondersteuning 
van diabetologen en paramedische diabeteseducatoren 
met ervaring in bijscholing in woonzorgcentra. Zo groeide 
een belangrijke ‘bewustzijnsbeweging’ rond diabetes in 
deze woonzorgcentra bij alle zorgverleners, vrijwilligers, 
bewoners en hun familie, ondersteund door infobrochures, 
websiteteksten en teksten in tijdschriften.

Diabetes is een groeiend gezondheidsprobleem, met vooral een toenemende prevalentie bij ouderen. Internationale cijfers tonen 
aan dat boven de leeftijd van 65 jaar 15% van de mensen diabetes heeft, boven de 80 jaar is dit zelfs meer dan 25%. Men ziet 
een progressieve toename van het aantal mensen met diabetes in woonzorgcentra (WZC) door enerzijds het leeftijdsgebonden 
karakter van type 2 diabetes, maar (een fenomeen van de laatste 20 jaar) ook door het feit dat mensen met type 1 en 2 diabetes 
door de goede zorgen steeds langer leven. Deze patiënten komen met meer en meer complexe therapieschema’s in WZC 
terecht, met steeds grotere moeilijkheden tot leveren van optimale diabeteszorg tot gevolg. Daarbovenop komt het feit dat 
paramedici en artsen gericht zijn op ‘strikte diabetesregeling’ en ‘strikt dieet’ voor diabetespatiënten, wat belangrijke punten 
zijn op jongere leeftijd ter preventie van chronische diabetesverwikkelingen, maar in bejaarde patiënten liggen de accenten 
anders en moet juist aandacht geschonken worden aan de acute verwikkelingen zoals hyper- en hypoglycemie, infecties van 
de urinewegen, etc., redenen van (vaak onnodige) hospitalisaties bij deze bejaarden.

“InnovAgeD wil alle zorgverleners betrekken in een zorgvernieuwingsinitiatief.  
Naast de betere levenskwaliteit voor de bewoners en de opwaardering van  
hun zorgverleners, zullen de vermijdbare hospitalisaties ten gevolge van een 
aangepast diabetesmanagement het federale gezondheidszorg (RIZIV) budget 
aanzienlijk verminderen.” 

 (Carine Corthaut, diabeteseducator UZ Leuven) (Prof. Dr. C. Mathieu, diensthoofd endocrinologie UZ Leuven)

Innovatietrajecten

INNOVATIETRAJECT
Diabetes- 
management in  
woonzorgcentra

01

Looptijd  
1/11/2013 - 31/12/2016

Partners  
UZ Leuven, Vitalsys NV, Remedus 
BVBA, WZC De Wingerd vzw, 
WZC Ter Meeren vzw, WZC Ter 
Vlierbeke (OCMW Leuven), WZC 
Edouard Remy (OCMW Leuven)

Contact  
chantal.mathieu@uzleuven.be

Hoe deze innovatie zelf in praktijk brengen  
in uw woonzorgcentrum?  
Download het diabetesprotocol via volgende link:  www.uzleuven.be/diabetescentrum/InnovAge

Met de steun van  
Vlaamse overheid
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“Het allereerste Europese ingenieurslabo 
in een woonzorgcentrum. Een unicum.”

Drie ingenieurs nemen hun intrek in woonzorgcentrum Edouard Remy in Leuven. Om samen met de bewoners en het 
verzorgend personeel valdetectie, valpreventie en voedselinname te onderzoeken. Een unieke structurele samenwerking!

 

“Dankzij deze samenwerking zijn de resultaten niet alleen beter afgestemd op onze 
ouderen die ermee moeten leven, maar heeft het product ook meer kans op een 
succesvolle marktintroductie.” 

 (Herwig Beckers, Leuvens OCMW-voorzitter)

Valdetectie 
Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en 
betrouwbaarheid van valdetectiesystemen op 
basis van echte vallen.
"Tot nu onderzochten we valdetectiesystemen in een labo. 
Maar die geënsceneerde val is niet dezelfde als een echte val 
van een 80-jarige zorgbehoevende. Vallen in een echte situa-
tie gaat van schuiven uit een stoel tot uitschuiven in de dou-
che. Bovendien is de feedback van het zorgpersoneel en de 
ouderen over de bruikbaarheid van de systemen cruciaal om 
de bestaande oplossingen te verbeteren.” 

 (Greet Baldewijns, ingenieur in het WZC)

Valpreventie 
Kan een Wii Balance Board een inschatting 
maken van het valrisico van de oudere en kan 
het ook de evolutie van het valrisico opvolgen?
We kunnen de mensen indelen in drie groepen, gaande van 
hoog, over gemiddeld, tot laag valrisico en desgevallend maat-
regelen nemen of doorverwijzen naar de arts. Momenteel be-
kijken we met fabrikanten van weegschalen hoe we het door 
ons ontwikkelde algoritme in hun bestaand product kunnen in-
tegreren. We hopen het zo snel mogelijk op de markt te krijgen.

Voedselinname 
Automatische detectie van voedselinname om 
ondervoeding te voorkomen.
“Het eetgedrag van ouderen kan veranderen omwille van ver-
schillende redenen (smaak neemt af, geen sociaal aspect ...); 
wij willen weten waarom. Zo meten we kauwbewegingen met 
een kleine sensor die we op de bril bevestigen. Met senso-
ren in een ‘slim bord’ meten we momenteel ook het aantal 
opgenomen calorieën bij een groep oudere testpersonen om 
nadien een vertaalslag te maken naar detectie van ondervoe-
ding bij ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen. En, 
meer nog, kunnen we deze toepassing ook inzetten om oude-
ren ook te motiveren om beter en gezonder te eten?” 

 (Gert Mertes, ingenieur in het WZC) 

 “Graag camera’s  
op de badkamer!”

 
“Dit onderzoek leert ons ook dat we als onderzoekers vaak uit-
gaan van foute veronderstellingen. We gingen er bij voorbeeld 
van uit dat de oudere bewoners het gebruik van sensoren in hun 
leefomgeving als storend zouden ervaren en dat ze het onder-
zoek zouden vertragen. Verrassend genoeg wilden verschillende 
bewoners graag camera’s in hun badkamer, omdat ze daar het 
vaakst vallen en kan het onderzoek niet snel genoeg gaan of ko-
men ze zelfs met nieuwe toepassingen op de proppen.” 

 (Jessica Hekking coördinator InnovAge,  
zorgproeftuin Leuven)

Innovatietrajecten

INNOVATIETRAJECT
Ingenieurs @ wzc

02

Looptijd  
01/01/2015 - 31/12/2016

Contact  
bart.vanrumste@kuleuven.be en 
patricia.sabbe@ocmw-leuven.be

Partners  
KU Leuven AdvIse en ESAT- 
STADIUS, WZC Ter Vlierbeke 
(OCMW Leuven), WZC Edouard 
Remy (OCMW Leuven), InnovAge

Met de steun van  
Provincie Vlaams-Brabant

“Ik woon hier nog niet lang. Ik was thuis 
gevallen en heb gelukkig niet lang op hulp 
moeten wachten. Het moet verschrikkelijk 
zijn als je ergens ligt en niemand je kan 
horen. Als ik mensen hiermee kan helpen, 
doe ik graag mee.” 
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Memopatch en de rol  
van de apotheker
De MemoPatch® is een pleister die, via een discrete tinteling op de huid, de patiënt eraan herin-
nert om zijn medicatie in te nemen. Deze therapietrouw verbetert niet alleen de levenskwaliteit 
van de patiënt maar zorgt er ook voor dat ouderen langer thuis kunnen leven. 
Patiënten bij wie therapietrouw beter kan, zien dikwijls niet het 
belang van juiste medicatie-inname en bieden zich niet spon-
taan aan voor een studie. Persoonlijke begeleiding door hun 
apotheker kon dit verhelpen. In een klinische studie testten 
een 50-tal patiënten de pleister gedurende enkele maanden. 

Bevragingen van apotheker en patiënt tonen aan dat de the-
rapietrouw effectief toeneemt door het gebruik van de pleister. 
Maar ook omdat de apotheker een rol speelde in de bewust-
making van het belang van medicatie-inname en samen met 
de patiënt het gebruik van de pleister opvolgde.

Innovatietrajecten

INNOVATIETRAJECT
Memopatch en  
de rol van de 
apotheker

03

Looptijd  
01/01/2014 – 30/09/2016

Partners  
Brabants Apothekers Forum (BAF), 
TheraSolve

Contact  
marie.vandeputte@baf.be

Ook de betrokkenheid van huisartsen is cruciaal. Om gefun-
deerde feedback te krijgen van de huisartsen volstaat het niet 
om enkel hén te bevragen over de geobserveerde therapie-
trouw. Het is essentieel om zowel de apotheker en de patiënt, 
als de huisarts en mantelzorger, meermaals te interpelleren.

Door minder fouten in medicatie-innames verbetert de levens-
kwaliteit van de patiënt en hebben ouderen de mogelijkheid om 
langer thuis te wonen in medicatieveilige omstandigheden. 

“Multidisciplinair overleg, tussen de apotheker  
en de huisarts, specifiek over de patiënt,  
is essentieel. Deze nieuwe zorgdienst  
verbetert de therapietrouw.” 

 (Lambda Verdonckt, Brabants Apothekers Forum (BAF))

Met de steun van  
Vlaamse overheid
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Innovatietrajecten

Revalidatie van Patiënten met een  
Herseninfarct in Kort Verblijf:  
Toekomstvisie op Kwalitatieve  
en Betaalbare Zorg
Een nieuw revalidatietraject laat 20 patiënten met een herseninfarct, initieel opgenomen in het 
UZ Leuven, revalideren in het woonzorgcentrum Ter Meeren gedurende een periode van vier 
weken. Zorg op maat en vermindering van hospitalisatieduur staan voorop. Cubigo ontwikkelt 
een interactief platform.
Vele patiënten hebben na het doormaken van een hersen-
beroerte nood aan revalidatie, maar niet zo intens als in een 
traditionele revalidatie-eenheid. Daarom was er behoefte aan 
een nieuwe voorziening, een nieuwe kortdurende, meer op 
basisactiviteiten gerichte, revalidatie. Die kwam er in woon- en 
zorgcentrum Ter Meeren gedurende vier weken. Een nieuw in-
teractief platform ondersteunt een nieuwe (transmurale) zorg-

structuur onder de vorm van educatie, opvolging en evaluatie 
door verschillende zorgverleners of (para)medici. Na deze  
revalidatie werden patiënten geëvalueerd aangaande een  
mogelijke terugkeer naar de thuissituatie, langere termijn 
opvang in een woon- en zorgcentrum, ofwel opname in het  
reguliere, intensieve revalidatie circuit.

Er is een tevredenheidsenquête 
afgenomen bij de werknemers in Ter 
Meeren voor de start van het project. 
Aan het einde – het project loopt tot 
november 2016 - zullen we dat opnieuw 
doen om te evalueren in hoeverre de 
ontwikkeling van een nieuw zorgtraject 
hiervan op invloed geweest kan zijn.

INNOVATIETRAJECT
Revalidatie van  
patiënten met een 
herseninfarct

04

Looptijd  
01/05/2014 – 31/10/2016

Partners  
UZ Leuven, WZC Ter Meeren, 
Cubigo

Contact  
robin.lemmens@uzleuven.be

Interactief platform voor uitwisseling zorginfo vraagt continue aanpassingen
Het ontwikkelen van een interactief platform, met verschillende 
toepassingen, tussen professionals  en zorgverleners, in ver-
schillende soorten van zorgvoorzieningen, is niet vanzelfspre-
kend.  Naast duidelijke afspraken m.b.t. medische verantwoor-
delijkheden, vroeg het gebruik van een generisch platform 
voor de uitwisseling van zorginformatie meer aanpassingen 

dan verwacht. Zowel op het niveau van programmatuur als in 
de implementatie ervan. De hoge gegevensbeveiligingseisen 
om zorginformatie te delen verhoogde daarenboven ook de 
complexiteit. Tijdens de ontwikkeling van de applicaties heb-
ben we hierdoor continue aanpassingen moeten doorvoeren.

“Het platform laten gebruiken door patiënten en hun familie is geen evidentie voor deze doelgroep en het is belangrijk 
om de familie goed te betrekken. Tijdens de ontwikkeling van deze modules en het gebruik ervan moet men hier 
rekening mee houden.”

 (Relinde Alaerts, UZ Leuven)

Functionele én financiële verbetering!
Naast de opvolging van de patiënten die aantoonde dat er een 
verbetering was van de functionele toestand van de patiënten, 
voerden we ook een financiële analyse uit. Deze toonde aan 

dat de ontwikkeling van dit zorgtraject een kostenbesparing 
voor de overheid van 30% zou opleveren (mits terugbetaling 
van dit traject).

“Bijna alle deelnemende patiënten konden na de korte  
revalidatie terug naar huis of naar het klassieke revalidatietraject.  
Dit was ver boven de verwachte doelstelling. Iedereen was zeer 
enthousiast over dit nieuwe traject en deze nieuwe voorziening.” 

 (Robin Lemmens, Prof. Dr. UZ Leuven)

Met de steun van  
Vlaamse overheid
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Hoe therapietrouw en medicatieveiligheid 
bij kwetsbare ouderen thuis bevorderen?

INNOVATIETRAJECT

Therapietrouw en  
medicatieveiligheid

05

Looptijd  
01/11/2013 - 30/04/2015

Partners  
Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant  
(thuisverpleging), BAF (Brabant 
Apothekers Forum), Huisartsen-
kring KHOBRA/MCH

Contact  
jan.meskens@wgkvlb.be

Innovatietrajecten

Resultaten
1  Overzicht van patiëntengroepen die baat hebben  

bij het gebruik van de geautomatiseerde  
medicatiedispenser: 
• Beginnende vergeetachtigheid  

en milde cognitieve stoornis 
• Behandeling met vaste innamemomenten  

(antibiotica, diabetesmedicatie,...) 
• Behandeling die een gelijkmatige verdeling en  

inname vraagt (Prolopa bij de ziekte van Parkinson) 
• Bij niet-intentioneel medicatiemisbruik (overgebruik) 
• Slaapmedicatie die te vroeg wordt ingenomen

2  Een verhoogde medicatiebegeleiding door de  
huisapotheker met geautomatiseerde IMV* doet  
de therapietrouw van kwetsbare ouderen in de  
thuissituatie significant stijgen, vooral bij hen die  
een complex medicatieschema hebben. 

3  Een beslisboom leidt tot een gefundeerde oplossing 
voor een probleem omtrent medicatie i.o.m. het zorg-
team en de patiënt.

“Zowel de geautomatiseerde medicatiedispenser als de 
geautomatiseerde IMV* zijn een meerwaarde voor de 
zorg voor kwetsbare ouderen. Het blijft wel cruciaal bij 
medicatiegebonden problemen dat het zorgteam samen 
met de patiënt overlegt om tot de beste oplossing te 
komen. Een correct en actueel medicatieschema ligt 
steeds aan de basis. En het gebruik van Vitalink** blijkt 
een voorwaarde om informatie met het zorgteam vlot te 
kunnen delen.” 

Stappenplan

1  Vooronderzoek zorgtraject  
medicatieveiligheid  
Beschrijven van bestaande rollen van betrok-
ken zorgverleners en samenwerking in een 
multidisciplinair zorgtraject.

2  Uittesten geautomatiseerde medicatiedispen-
ser en geautomatiseerde IMV* door Wit-Gele 
Kruis Vlaams-Brabant en het Brabants Apothe-
kers Forum. Patiënten werden gedurende 13 
weken begeleid doorheen het zorgtraject.
• Meten van de therapietrouw a.h.v. de  

Eight-item Morisky medication adherence 
scale (MMAS-8)

• Semi-gestructureerde vragenlijsten voor  
en na de studie over: 
- geneesmiddelenkennis en -houding  

tegenover inname van geneesmiddelen;
- het medicatieschema;
- hulp bij het gebruik van geneesmiddelen; 
- evaluatie zorg en begeleiding door de 

verschillende zorgverleners 
- eindevaluatie van de uitgeteste technologie

3  Bevraging zorgverleners  
over hun patiënt over:
• therapietrouw a.h.v. pill count; 
• gehanteerde communicatiemiddelen  

doorheen het project; 
• het medicatieschema van de patiënt 
• welke hulp de patiënt nodig had bij het 

gebruiken van medicatie

4  Organiseren focusgroep met de deelnemen-
de zorgverleners uit verschillende disciplines 
(kwalitatieve analyse)

5  Zorgtraject finaliseren   
a.h.v. bekomen resultaten

6  Aanbevelingen  voor de industrie  
en implementatieplan uitrollen

Christine Costers, mantelzorger van haar twee ouders, stapte 
mee in het innovatietraject van InnovAge. Een paar jaar 
geleden werd bij haar vader Alzheimer vastgesteld. De vader 
nam zijn medicatie niet tijdig of soms zelfs niet. Via apothe-
ker Ann hoorde Christine over het proeftuinproject en ze 
overtuigde haar beide ouders mee in te stappen gedurende 
zo’n 6 maanden.

*IMV= Individuele medicatievoorbereiding
**Vitalink is een systeem waarmee zorgverleners digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen.

“Het is zo gemakkelijk. Als mijn ouders nu worden opgenomen in het ziekenhuis – mijn vader is ook suikerpatiënt - dan 
nemen ze hun pillenschema en hun ‘rollekes’ mee naar het ziekenhuis en dan weten ze op spoed onmiddellijk welke 
pillen ze nemen (exact hoeveel per dag en per uur). Er is geen overschot aan pillen meer en enkel wat je gebruikt, 
wordt aangerekend. Dankzij IMV* kan ik weer met een gerust hart gaan slapen.”

 (Christine Costers, mantelzorger)

Met de steun van  
Vlaamse overheid
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URGENT, een nieuw zorgmodel voor  
ouderen voor en na een spoedopmname

INNOVATIETRAJECT

URGENT

06

Looptijd  
01/09/2014 – 01/09/2016

Partners  
UZ Leuven, CM Leuven, Wit-Gele 
Kruis Vlaams-Brabant, Pyxima,  
KU Leuven, Sel Goal vzw 

Contact  
johan.flamaing@uzleuven.be

Innovatietrajecten

Eén op de drie 70-plussers die naar huis terugkeert na opname op de spoedgevallendienst, 
wordt daar binnen de drie maanden heropgenomen. Om de zorg en het traject voor ouderen 
tijdens en na een spoedopname te optimaliseren en zo het aantal ongeplande heropnames 
en het risico erop te verminderen, ontstond URGENT (Unplanned Readmission prevention by 
Geriatric Emergency Network for Transitional care). Preliminaire analyses suggereren dat het 
URGENT-zorgmodel een positieve impact heeft op de zorg voor ouderen tijdens en na een 
spoedopname.

Pre-Post-Studie met 3 fases:
Voorbereiding 
Een systematische literatuurstudie over geriatrische interven-
ties op de spoedgevallendienst en gegevens uit een recente 
observationele studie (Deschodt et al., 2014) in dezelfde set-
ting werden gebruikt om een eerste versie van het zorgmodel 
te ontwikkelen. De standaardzorg voor de desbetreffende po-
pulatie werd in kaart gebracht voor +/- 840 patiënten tussen 
december 2014 en mei 2015. Meerdere werkgroepen werden 
opgericht om verbeteropportuniteiten in de zorg voor ouderen 
tijdens en na een spoedopname te bespreken. Daarnaast wer-
den ook interviews afgenomen bij patiënten, mantelzorgers en 
zorgverleners om hun ervaringen en verwachtingen omtrent 
dit thema te documenteren.

Piloot
De eerste versie van het zorgmodel werd bijgesteld met be-
hulp van gegevens uit de standaardzorgcohort en de input 
van de werkgroepen en interviews. Tussen juni en midden 
oktober 2015 werd het model in de praktijk gebracht. De erva-
ringen en resultaten van testcases zorgden voor verdere fine-
tuning van het model.

Evaluatie
Tussen midden oktober 2015 en mei 2016 werd het transitio-
neel zorgmodel geëvalueerd in een nieuwe cohort van +/- 840 
patiënten.

De interventie 
Op de spoedgevallendienst van het UZ Leuven evalueerde een 
geriatrisch geschoolde verpleegkundige kwetsbare oudere pa-
tiënten. De resultaten van deze proactieve geriatrische evalu-
atie werden gebruikt om in overleg met alle betrokken disci-
plines het beleid voor een patiënt uit te stippelen. Indien nodig 
werd op de spoedgevallendienst opvolging en ondersteuning 
door een casemanager, werkzaam in de eerste lijn, in de thuis-
situatie aangeboden. Die moet patiënten ondersteunen in het 
realiseren van adviezen vanuit de spoedgevallendienst en in 

het organiseren van de zorg i.s.m. het zorgteam van de patiënt.  
Om de adviezen zo goed mogelijk te realiseren, werkt de case-
manager nauw samen met de huisarts en zorgverleners, die al 
bij de patiënt aan huis komen. Omdat goede communicatie en 
correcte gegevensuitwisseling essentieel zijn voor een kwa-
liteitsvolle, multidisciplinaire aanpak werd een elektronisch 
communicatieplatform tussen het ziekenhuis en de case- 
manager ontwikkeld.

“Hoewel de finale projectresultaten nog 
niet bekend zijn, suggereren preliminaire 
analyses dat het URGENT-zorgmodel een 
positieve impact heeft op de zorg voor 
ouderen tijdens en na een spoedop-
name. Het eindresultaat van dit project 
is geen afgewerkt product, maar eerder 
een belangrijke stap in de richting van 
hoe de zorg voor kwetsbare ouderen  
van op de spoedgevallendienst kan 
ge(her)organiseerd worden. Verder  
engagement van de betrokken  
partners is nodig om het model  
verder uit te bouwen.”

 (Pieter Heeren, coördinator URGENT-project)

“Dit transitioneel zorgmodel combineert  
een geïntegreerde geriatrische benadering  
van ouderen op de dienst spoedgevallen  
met follow-up (3 maanden) na de spoedopname  
in de thuissituatie.”

 (Johan Flamaing, Prof. Dr. UZ Leuven)

Met de steun van  
Vlaamse overheid
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VAL-net bevordert therapietrouw voor  
valpreventie bij thuiswonende 65-plussers 
met verhoogd valrisico 

INNOVATIETRAJECT

VAL-net

07

Looptijd  
16/10/2014 tot 31/10/2016 

Partners  
UZ Leuven, CM Leuven, Pyxima 

Contact  
johan.flamaing@uzleuven.be

Innovatietrajecten

Er werd een gecontroleerde klinische trial met sequentiële voor- en nameting uitgevoerd. In het 
controle-cohort (voormeting) werd de standaardzorg op de valkliniek gedocumenteerd. In het 
interventie-cohort (nameting) werd een interventie uitgevoerd ter bevordering van de therapie-
trouw aangaande gegeven valadviezen. Deze omvatte een cliëntgerichte en op maat gemaakte 
adviesverlening gecombineerd met zorgcoördinatie tussen de valkliniek en de eerstelijnszorg. De 
therapietrouw werd vergeleken via follow-up op 2 en 6 maanden na consultatie in de valkliniek.

VAL-net, een totaalpakket met valpreventie als inzet!  
De standaardzorg in het controle-cohort bestond uit een inter-
disciplinaire valevaluatie in de valkliniek met formulering van 
valadviezen. In het interventie-cohort werden nieuwe elemen-
ten naast de reguliere valevaluatie in de valkliniek toegevoegd. 
Er was bijkomende betrokkenheid van de klinisch apotheker 
in functie van een val gerelateerde medicatiereview. Er werd 

een cliëntgericht assessment uitgevoerd door middel van 
de 'Canadian Occupational Performance Measure' (COPM).  
De valadviezen werden opgesteld met prioritering, waarbij  
de patiënt betrokken werd in het proces van prioritering.  
Het Pyxicare platform werd gebruikt voor elektronische  
zorgregistratie.

Resultaten
De interventie heeft een positief effect op de therapietrouw.

1  Na 2 maanden zijn er meer patiënten in het interven-
tie-cohort (79,2%) die de adviezen omtrent kinesithe-
rapie volledig hebben opgevolgd ten opzichte van het 
controle-cohort (48,4%). 

2  65,2% tav 40% volgde de adviezen inzake aanvullende 
onderzoeken volledig op. 

3  En ook de adviezen omtrent omgevingsaanpassing 
kenden betere navolging in het interventie-cohort.

 4  Bovendien is deze positieve trend zichtbaar  
na 6 maanden. 

5  We leerden tenslotte ook dat gewoontegedrag  
een belangrijke rol speelt in het al dan niet opvolgen 
van valadviezen en om bijzondere aandacht van het 
interdisciplinaire team, betrokken in de zorg, vraagt.

“De nadruk ligt op het belang van een 
interdisciplinaire en transmurale aanpak 
in functie van een multifactorieel gegeven 
zoals valproblematiek. Het betrekken van 
eindgebruikers heeft een toegevoegde 
waarde omdat er tijd wordt genomen  
om te luisteren naar hun perceptie  
omtrent hun functioneren.”

 (Johan Flamaing, Prof. Dr. UZ Leuven)

Julie Creyf werkt als ergotherapeute in 
het UZ Leuven Campus Gasthuisberg 
en staat mee in voor de zorgverle-
ning op de valkliniek. De inhoudelijke 
aanpassingen in het kader van het 
VAL-net project hebben volgens Julie 
een positieve impact gehad op de 
efficiëntie van het zorgtraject in de 
valkliniek.

Bijkomende studies op grotere schaal zijn noodzakelijk 
om het resultaat van deze pilootstudie te bevestigen. 
Daarnaast is een economische studie die nagaat of 
de eventuele meerkost van de interventie opweegt 
ten opzichte van het geboekte resultaat, aangewezen. 
Tenslotte moeten we nadenken over een transfer 
van de gebruikte methodiek naar andere chronische 
zorgproblematieken en zorgsettings.

“In de eerstelijnszorg werd de patiënt ondersteund  
door een valcoach die zorgde voor begeleiding  
in het opvolgen van de adviezen.”

 (Evelyn Van Cleynenbreugel - valcoach - CM Leuven)

 (Marlies Locus – kinesitherpeute geriatrie UZ Leuven)

“Dankzij een tablet worden de assessments efficiënter afgenomen. Zo is er meer 
tijd om naar de patiënt te luisteren. Alle informatie van diverse zorgverleners van 

de valkliniek komt in één, gemakkelijk consulteerbaar, elektronisch document 
terecht. De consultatie in de valkliniek verloopt vlotter en de zorgverlening meer 

harmonieus. De patiënten zijn hierdoor vaker tevreden.”

Met de steun van  
Vlaamse overheid
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Innoveer  
met InnovAge  
in 6 stappen
Er zijn veel noden in de zorg vandaag. Heeft u een 
innovatief idee? Volg het stappenplan om mee te 
werken aan de zorg van morgen.

Stappenplan Stappenplan

Stuur uw ideefiche op

1  InnovAge heeft een ideefiche  
met vragen over uw idee. 

2  Ga naar InnovAge.be/innovatietraject  
en download de ideefiche. 

3  De ideefiche peilt o.a. naar projectpartners,  
de looptijd van het project, de context,  
het projectbudget, de afnemers, de valkuilen, 
concurrenten. 

4  Vul deze ideefiche zo volledig mogelijk in en 
stuur deze naar de contactpersoon op de fiche.

Houd InnovAge op de hoogte
Ook na het traject blijft InnovAge graag op de  
hoogte van de verdere ontwikkelingen in uw project.  
Innoveren in de zorg doen we samen!

Verdedig uw idee  
voor een expertenteam
Enkele keren per jaar organiseert InnovAge een 
review door een multidisciplinair expertenteam. 
Hier geeft u een korte presentatie van uw idee. 
De experten hebben uw fiche grondig bestudeerd 
en zullen samen adviezen formuleren waar nodig. 
Samen wordt er gekeken of InnovAge uw partner 
kan zijn om uw idee uit te werken tot een innovatie 
in de zorg.

InnovAge doet mee,  
ja dan nee

InnovAge wijst u  
een expert toe
InnovAge wil uw idee ondersteunen in een  
innovatietraject. Een expert neemt uw innovatie-
traject ter harte en wordt uw vaste contactpersoon 
binnen InnovAge.

Maar:

1  U krijgt gratis het advies van de expertengroep 
(in contact brengen met andere partners, tips 
voor verdere vormgeving van uw idee, …).

2  U, als innovator in de zorg, bent van harte 
welkom op onze ontmoetingsmomenten.

3  Bekijk of uw idee past binnen CrossCare!  
www.crosscare.eu

4  Herwerk uw idee en dien opnieuw in.

Van idee tot innovatietraject
In samenwerking met InnovAge bieden we u een 
mix van servicediensten om uw idee tot een  
innovatietraject in de zorg uit te werken. Uw  
contactpersoon bepaalt met u het te  
doorlopen traject:

 Co-creatie, focusgroepen, ...
 Testpopulatie voor real life testing
 Netwerking
 Matchmaking
 Feedback partners
 Ondersteunen projectaanvraag
 Toeleiden financieringskanaal
 ICT ondersteuning
 PR & communicatie
 Valorisatietraject

STAP 1

STAP 6

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Nee

Ja
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SEL GOAL
Marleen Vanhees 

Voorzitter SEL GOAL

016 243 910 / 0498 261 692
info@selgoal.be

RVO-Society
Kristien Rombouts

Coördinator Cera Award

016 287 704/ 0491 619 684
kristien@rvo-society.be

Stad Leuven
Geertrui Vanloo

Directeur  
sociale zaken 

016 272 601
geertrui.vanloo@leuven.be

VOKA Health community
Ria Binst

Projectmedewerker  
Health Community

02 229 81 57 / 0477 52 41 30
ria.binst@voka.be

UZ Leuven
An Veris

Administratief manager

016 344 987
An.veris@uzleuven.be

Cera CVBA
Stéphanie De Smet

Programmacoördinator Zorg  
in de samenleving

016 279 627 / 0473 765 421
stephanie.desmet@cera.be

KU Leuven LMTC
Siegfried Jaecques

Valorisatiecoördinator KU Leuven 
LMTC

016 327 056 (BMe) / 016 326 500 (LRD)
Siegfried.Jaecques@kuleuven.be

Nextel
Joël Schols

Commercial Director  
Healthcare & Hospitality

033 551 234
info@nextel.be

Contact

Partners

En nu concreet: ‘Shaken not spilled’
KU Leuven lanceerde het ‘Product Innovation Project’ (PiP) in academiejaar 2015-2016. PiP is een opleidingsprogramma  
waarbij studenten van verschillende faculteiten een volledig academiejaar samenwerken aan een oplossing voor een  
probleemstelling, opgegeven door een sponsor. Tremtech innoveerde voor mensen met tremor.

Tremtech: PiP team 2015-2016
Organisatie | Rondetafelconferentie Ouderenzorg - RVO-Society Begeleider: Jessica Hekking Opleiding | Ingenieurswetenschappen en 
industriële ingenieurswetenschappen, economie en bedrijfswetenschappen School | KU Leuven PiP-team | Jens Vangindertael, Jannes 
Aertsen, Sam Vanherbergen, Laurane Thielemans, Bert Van Raemdonck, Sabine Degeyter, Bruno Stevens, Jeroen Deryck en Steven Janssen 
Bedrijf | COMmeto Meer info | www.pipleuven.be/index.php/project-tremtech/

Stappenplan

STAP 9

Het interdisciplinair team ontwerpt een onopvallend en goedkoop te produceren membraan dat, wanneer in een 
drinkglas geplaatst, de hoeveelheid vloeistof die gemorst wordt, sterk reduceert. Daarnaast maakt het ook een 
meetsysteem voor het opmeten van de trillingen. De gebruikers zijn razend enthousiast. Het membraan zal in een 
CrossCare-project gecommercialiseerd worden in samenwerking met het bedrijf COMmeto.

Spectaculair resultaat

STAP 1

InnovAge en Cera Award organiseren in april 2014 
een rondetafelconferentie ouderenzorg. Tremor wordt 
benoemd als een uitdaging in de ouderenzorg waarbij 
technologie kan bijdragen aan de levenskwaliteit.

Identificatie van de nood STAP 2

In september 2015 schrijft RVO-Society volgende uitda-
ging uit: ‘Ontwerp een product dat het dagelijkse leven 
van mensen met tremor verbetert’. Het interdisciplinair 
PiP-team gaat de uitdaging aan.

Uitdaging

STAP 3

Het PiP-team verkent de context en verduidelijkt de vraag.  
In de herfst van 2015 bevragen zij experten, patiënten- 
verenigingen, professionelen en gebruikers, gedeeltelijk vanuit 
hun eigen netwerk, gedeeltelijk geholpen door InnovAge.

Participatietraject STAP 4

Het PiP-team en RVO-Society komen in contact met 
het bedrijf COMmeto tijdens een voorstelling op imec 
eind december 2015. Een wijnglas of een exoskeleton 
behoren bij de mogelijke uit te werken pistes.

Ideeverkenning

STAP 6

Gebruikers testen de oplossing. De oplossing moet 
onopvallend en niet-stigmatiserend zijn.

Participatietraject

STAP 7

Uitwerking prototypes na extra feedback gebruikers.

Prototypes STAP 8

In het voorjaar van 2016 focust het PiP-team  
op partnersearch voor valorisatie en commercialisatie 
van hun product. 

Zoektocht naar partners

STAP 5

Na aftoetsen op gebruikerscommissie van InnovAge 
(voorjaar 2016) beslist het PiP-team om de focus te 
leggen op een oplossing voor drinken.

Selectie idee
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Welcome in the age  
of innovation

InnovAge!

www.innovage.be
info@innovage.be
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