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EEN PATIËNTGEDREVEN
INNOVATIE-AGENDA
Bijlage 7 - Inventaris van gebrainstormde ideeën

Brecht

Brecht
WS 07/03/2014
Groep 3
Begunstigde
De patiënt

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Artsen, overheid,
zorgsector.

Een zorgcoördinator kan helpen bij allerhande vragen, procedures en problemen waarmee de chronisch
zieke patiënt te maken krijgt.
De zorgcoördinator kan bv ingewikkelde administratieve taken, zoals de aanvraag van een aangepaste
woning, overnemen.
Hierdoor kan de taak van de mantelzorger verlicht worden.

Brecht kan vele zaken 1 persoon waarbij je terechtkunt
niet volledig
voor alle vragen i.v.m. je ziekte
zelfstandig uitvoeren (administratie, procedures...)
en heeft bij bepaalde
zaken hulp nodig.
Vooral bij
administratieve taken

Een zorgcoördinator staat in voor verschillende patiënten tegelijk en zet zich in voor de belangen van de
patiënt.
De zorgcoördinator is de contactpersoon bij uitstek waarbij de patiënt terecht kan voor al zijn vragen
omtrent zijn chronische ziekte.

Sleutelelementen van het idee

Themakaart

8.6 en 8.10

Waar de zorgcoördinator geïntegreerd zou moeten worden is nog niet duidelijk.
Empowerment is hierbij ook een belangrijke factor.
Mindermobielencentrale

De patiënt
WS 12/03/2014
Groep 1
Begunstigde
Patiënten zoals
Brecht en zijn
broer. Jonge
gasten met
fysieke
beperkingen

8.6

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Sleutelelementen van het idee

Ouders – rust krijgen
Event- / reisbureau /
Brecht en zijn broer

Festival Tour zomer 2014 / The roadie tour / The roadie experience

Brecht zijn ultieme
hobby is het gaan
naar festivals, maar
voor hem is het bijna
onmogelijk om daar te
geraken.

Service-provider (“Joker” reizen)
8.8
werkt kortlopende programma's uit
voor jonge patiënten,
samengesteld in samenwerking
met een hobby coach.

Energie beter kunnen
doseren gedurende
de dag
Zelfstandig
eenvoudige
maaltijden kunnen
bereiden
dagdagelijkse taken

Energie zelf managen, keuzes
haalbaar maken

8.3

Laagdrempelig kookboek met
eenvoudige gerechten stap voor
stap uitgelegd

8.3

gemakkelijk hanteerbare
producten voor mensen met
beperkingen

8.3

Brecht

“Joker Programma”
-Bus haalt Brecht op thuis of eventueel komen ze voordien ergens samen op 1 plaats
-Bezoek van het festival en de overnachting is begeleid.
-Het kostenplaatje moet kloppen
-8 à 9 personen per bus of optie om met de moto te gaan
-Joker Triggert zijn klanten maanden vooraf en achteraf met nieuws over groepen;...
-Brecht vindt “content” over het festival op zijn smartphone (die hij nu nog niet heeft)
-Door die technologie vergroot hij in zekere zin zijn “mobiliteit” en breidt zijn hobby uit.
-Op het festival krijgt hij een budget per halve dag. (wegens zijn problemen met budgetbeheer)
-Op dit niveau wordt een programma gepersonaliseerd
-Dit zodanig, dat hij 'extra ervaring' opdoet op het moment dat zijn beleving 100% is.
-Voor Joker: aparte communicatie via sociale netwerken.-> sociaal kapitaal. Sociaal ondernemerschap
kan financieel gesubsidieerd worden.
Energiemeter: Plant activiteiten en meet energiepeil maar zorgt voor nodige rust
Activiteiten en energieplan.
-Aangepast aan energiepeil taken toebedelen en/of outsourcen.
Kookboek via tablet voor makkelijk te bereiden en gevarieerde voedingswaren -> makkelijk te volgen,
visueel voorgesteld en laagdrempelig (hij vergeet al peper en zout op zijn witloof te doen als hij kookt, ook
als zijn moeder het hem gezegd heeft)

Brecht

App ontwikkelaars, koks

Mensen met
lichamelijke
beperkingen en
minder kracht

ontwerpers, producenten Ergonomische toestellen / tools voor dagdagelijkse taken
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Themakaart

Brecht
WS 13/03/2014
Groep 1
Begunstigde

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Brecht

Overheid, ziekenhuizen

Brecht

textielbedrijven,
modebedrijven
textielbedrijven,
modebedrijven

Code voor communicatie naar personen die zelfstandig wonen, maar complexe boodschappen moeilijk
kunnen ontcijferen. Indien de patiënt of klant deze code heeft -> vereenvoudiging.
Ontwikkeling verstevigde kledij die licht is om dragen, maar voldoende steun & veiligheid geeft op de
moto.
Aansluitend op bovenstaand idee: zoals voor schoenen-idee: Proberen via samenwerking opleiding
kleding ontwerp & i.s.m. Centexbel (technisch textiel) naar nieuwe kledingsprincipes te werken die ook
ondersteuning bieden dagdagelijks. Niet enkel voor moto-gebruik.
Festivals inrichten aan een lager tarief met een VIP tent voor mensen met beperkingen (toegankelijk,
speciale matras, ...)
Richtlijnen voor overheden en organisaties waar zij duidelijke, eenvoudige taal kunnen gebruiken in hun
communicatie.
Soort uitgeruste “assistentiewoningen” voor jongere mensen? -> inplanning? Beeldvorming?

Brecht

Brecht

Festivalorganisatoren

Patiënt

Overheid, dokters,
logopedie
Architecten,
stadsplanning.
Onderzoekers, ouders,
patiëntenvereniging en
app ontwikkelaars

Patiënt
Brecht

Brecht +
mantelzorger

Patiënt

Patiënt
Patiënt
Patiënt
Patiënt
Brecht

Brecht
Patiënt
Brecht

Brecht

Brecht

Patiënt
Patiënt

Brecht heeft geen smartphone, vindt dat niet nodig, maar dat zou hem met het zicht op zelfstandigheid
wel kunnen helpen. Zeker wanneer hij alleen gaat wonen. Bv als bijstandsmiddel in budgetbeheer, voor
het bijhouden van winkellijstjes, kan gebruikt worden als spraakcomputer indien nodig. Plannen van
busroutes, treinplanner enz. - > idee: onderzoek naar apps die gebruiksvriendelijk zijn en hem kunnen
helpen met praktische zaken.
Andere gezinnen die
Wachtlijsten voor begeleid wonen zijn te lang. Idee/vraag: zijn er geen formules te bedenken waarbij
Brecht 1 of 2 dagen willen Brecht 1 of 2 dagen van de week gaat logeren bij mensen uit de buurt die zich daar kandidaat voor stellen
laten logeren
en daar een kleine vergoeding voor krijgen. Gast van 30 jaar moet toch welkom zijn in sommige
gezinnen? + geeft wat respijt aan zijn ouders.
Buurtbewoners,
Mogelijk om systeem uit te werken waarbij mensen uit de buurt als 'mentor' kunnen fungeren bij post
patiëntenvereniging voor ophalen, planning van het koken, organisatie van vervoer (= extra mantelzorger)
ontwerp systeem
Dienstencentrum / ICT
Een dienstverlening/meldpunt waarbij een tablet pc op maat geïnstalleerd wordt vanuit een app databank.
afdeling
App coach die weet wat er bestaat en uitlegt. Drempelverlagend.
App ontwikkelaars,
App met stappenplannen a.d.h.v. beelden/foto's voor praktische taken thuis, dingen die hij/zij wil
patiënten, mantelzorgers onthouden, gerechten, winkellijstjes
Dienstencentrum
Een aanspreekpunt voor het ontleden van moeilijke brieven, invullen van doc....
Minder mobielencentrale Minder mobielencentrale uitbreiden, vlottere dienstverlening.
evt.
Een lichte (aluminium) driewieler (wel trendy-genre retro bakfiets) en natuurlijk elektrisch aangedreven
Mindermobielencentrale/ kan Brecht ook helpen om wat meer autonomie te geven om zijn actieradius te vergroten. Fiets moet
Evt verhuurdienst of
trendy zijn en dus niet stigmatiserend.
fietsfabrikant
Verhuurdienst /
fietsvereninging
Verzekeringsmaatschappij
en en overheid
Brecht/ verenigingen met
dezelfde problemen,
school met opleiding
schoenontwerp

Met de bakfiets kan hij misschien zelfs korte georganiseerde fietstochten meerijden als de batterij dat
aankan. De verhuurdienst kan Brecht telkens uitnodigen als er een evenement doorgaat.
Verzekeringsmaatschappijen opleggen dat aan bepaalde groepen geen verzekering geweigerd kan
worden. -> eventueel met tussenkomst overheid.
Probleem= aangepaste hoge, stevige schoenen zijn bijna niet te vinden, ook niet online. Idee: opleidingen
“schoenontwerp” met deze problematiek confronteren. Ze best practices meegeven, maar ook
getuigenissen van wat beter zou moeten. Bundel maken en ook in NL proberen met school afspraken te
maken.

Kookles-vereniging.
Kunnen er veel zijn. KAV,
patiëntenvereninging
Kookles-vereniging.
Kunnen er veel zijn. KAV,
patiëntenvereninging
Logopedie-opleiding,
onderzoek, scholen
Directe omgeving, buren,
buurtnetwerk

Brecht wil alleen gaan wonen, maar of hij dat zal kunnen is zeer de vraag. Idee: Kooklessen volgen,
samen met lotgenoten, mantelzorger. + Eigen eenvoudig kookboek laten bijhouden. Vraag is nog wie
deze kookles zal organiseren.
Vereenvoudigde filmpjes met kookinstructies: van aankoop tot voorbereiding naar koken zelf en direct
boodschappenlijst aan gekoppeld. (zie app, maar moet laagdrempelig zijn)
Probleem: logopedie oefeningen zijn vaak op kinderen afgestemd. Idee:Ontwikkeling van logopedieoefeningen voor volwassenen. (inhoudelijk)
Uitwerken van buddysysteem met waardebonnen. Bv. Brecht behaalt bon voor hulp in paardenstallen
(proper maken, mesten...) Hij kan die bon dan inzetten voor 4 ritten met de mindermobielencentrale. (cfr
project: Troeven in zorgproeftuin Licalab)
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André

André
WS 07/03/2014
Groep 3
Begunstigde

Betrokken partijen

De mantelzorger VPP / mantelzorgers /
en mensen in
overheid
directe omgeving
van de patiënt

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Sleutelelementen van het idee

Themakaart

Mantelzorg is een moeilijke taak waarbij velen vaak niet weten hoe ze dit het best aanpakken. Uit
workshops is gebleken dat te veel informatie in 1 keer geven zeer confronterend kan zijn voor de
mantelzorger. De mantelzorger wordt geconfronteerd met het feit dat hij sommige situaties misschien niet
altijd op de juiste manier aanpakt.

In het begin als de
mantelzorger nog
niet goed weet hoe
hij deze nieuwe
situatie moet
aanpakken

Info op maat en met mondjesmaat

3.1

Dagelijkse
communicatie

Een computer die de spraak niet
vervangt, maar stimuleert en
ondersteunend kan zijn bij de
communicatie.

3.4

Om de mantelzorger extra moed te geven om verder te gaan en niet op te geven, is het belangrijk dat de
mantelzorger gestimuleerd wordt.
Informatie moet gemakkelijk te vinden zijn en gemakkelijk verteerbaar zijn.
Geen lange saaie teksten, maar eerder korte krachtige teksten met interessante info of filmpjes.
Het is belangrijk dat deze informatie snel te vinden is door de mantelzorger.
Hiervoor moet een platform ontwikkeld worden.
De juiste informatie omtrent patiëntenverenigingen moet gemakkelijk te vinden zijn, zodat de mantelzorger
ook daar terecht kan.
De patiënt

Industrie / app
ontwikkelaars /
logopedisten

Een spraakcomputer wil André niet gebruiken, omdat hierdoor zijn spraak volledig verloren zou kunnen
gaan. Daarom het idee van een oefencomputer die de spraak niet vervangt, maar stimuleert.
De computer dient als ondersteuning bij logopedie
De inhoud is personaliseerbaar. Mantelzorger en patiënt kunnen bv zelf foto's en tekst toevoegen. (bv
broden van bij de bakker fotograferen en benoemen. Bij de bakker kan dit dienen als back-up als het toch
niet lukt om de naam van het brood juist uit te spreken. Via een oortje zou de patiënt het woord eerst
kunnen beluisteren en nadien nazeggen.)
De oefeningen in de computer kunnen afgestemd worden op de interesses van de patiënt. (Voor André bv
thema's zoals reizen, oorlog, financiën...)
Game aspect kan leuke extra zijn om de patiënt te stimuleren om meer te oefenen.

Scholen en
patiënt

Scholen en patiënt

Netwerk Communicatie: Een klas wordt peter van een aantal patiënten. Op die manier sturen ze af en toe
tekeningen, foto's, verhalen,... door naar de patiënten en dragen zo bij tot sociaal contact. De patiënten
worden ook uitgenodigd op schoolfeesten...
De wederkerigheid is hierbij een belangrijk aspect.
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André is altijd blij als klas wordt peter van een patiënt. /
hij e-mails ontvangt. wederkerigheid
Soms sturen mensen
eens een weetje
door. Ook de
logopedie studentes
vragen soms eens
hoe het met hem
gaat, dat maakt
André gelukkig.

3.4

André
Groep 1
Begunstigde

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Sleutelelementen van het idee

Themakaart

De mantelzorger Mantelzorger /
Mantelzorger begeleiding
(coach) /
Vakantie en events voor
de mantelzorger die de
zorg voor patiënt
overnemen /
Thuiszorgdienst /
Hoe financieren?

“De zonnige mantelzorger”: Empowerment van de mantelzorger

Mantelzorger die
gevangen zit in een
vaste situatie

Programma's die de mantelzorger
empoweren of tijdelijk ontlasten

3.1

Persoon met
slechte of geen
spraak

Spraak-app: mobiele applicaties om communicatie te bevorderen en Trajectbegeleiding / bemiddeling naar
de juiste hulpmiddelen.

Dagelijkse
communicatie

André wil geen spraakcomputer,
3.4
maar eigenlijk is het voor hem wel
een goede oplossing, zolang hij zijn
spraak daardoor niet verwaarloost.
Het moet ondersteunend werken,
niet onderdrukkend.

Begeleider, eventueel
externe coach

A) Mantelzorgcoaching
B) Uitbreiding zorghotels / zorgvakantieparken: Dit betekent ontlasting voor de mantelzorger die mee op
vakantie gaat, maar geen zorg moet opnemen.
C) ClubMed formules met aparte programma's voor mantelzorger en patiënt. Dit kunnen ook eenvoudige
zaken zijn, zoals een dagje uit.

Moppen-avond in Afasie vereniging=aangename kennismaking met de apparatuur
Drempel verlagen door toffe eigen gebruikssituaties als opstap te voorzien.
Toestel hangt aan nek. Standaard smartphone.
Goed ontwikkelde app voor smartphone / tablet. Moet zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn.

WS 12/03/2014
Groep 3
Begunstigde
Mantelzorger
Persoon met
beperking

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Aanbieder van
respijtdienst
Coach, aanbieders van
allerlei vrijetijdsactiviteiten

Maandelijkse verwendag voor mantelzorger: maandelijkse daguitstap voor mantelzorgers waarbij ook
beroep kan gedaan worden op psycholoog. Doen van leuke activiteiten.
Hobbycoach, vrijetijdsconsulent. Aanzetten van reguliere organisaties. Activiteiten om mensen met een
beperking te betrekken. Persoon die samen met persoon met beperking op zoek gaat naar een gepaste
vrijetijdsbesteding en zorgt dat de patiënt contact legt met de organisatie. Om na verloop van tijd hobby te
kunnen uitoefening zonder begeleiding van coach.

Begeleider, coach: coacht verder
dan techniek maar laat zien hoe zijn
leven zou kunnen veranderen.

Gebruikerscontext
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Vrije tijd

Sleutelementen van het idee

Themakaart

Ontspanning voor mantelzorger

3.11

Aanbod van vrijetijdsactiviteiten.
Coach als bemiddelaar.

3.8

André
WS 13/03/2014
Groep 1
Begunstigde

Patiënten met
spraakgebrek
Mantelzorger
Mantelzorger

André +
mantelzorger
André +
mantelzorger
André +
mantelzorger

Betrokken partijen
Scholen, opleidingen
productontwerp
App ontwikkelaars

Omschrijving idee
Jongeren 'uitdagen' in TSO: Ontwerp van hulpmiddelen in samenwerking met patiënten.

Google glasses of iets gelijkaardig dat als woordenboek kan dienen om te helpen tijdens conversaties.

Dienst gezinszorg waardoor mantelzorger regelmatig tijd voor zichzelf kan nemen -> André moet niet naar
dagcentrum en zij is er even tussenuit.
Communicatieplatform. Aanvankelijk zou mantelzorger zo haar contacten kunnen heropbouwen en
ICT bedrijf
misschien stimuleert dit ook André om ermee aan de slag te gaan? -> afhankelijk van de vragen,
aanpasbaar met verschillende apps?
Mensen uit een netwerk
Een groot gemis is dat ze niet meer kunnen reizen. Misschien kan een gezellige avond waar anderen
die graag reizen
reisverslagen (film/foto) presenteren, deugd doen?
Verzekeringsmaatschappij Aangepaste reisverzekering met contactpersoon te plaatse. Zorgverstrekker die situatie van de patiënt op
en, zorgsector
voorhand gebrieft krijgt en echt persoonlijk kan tussenkomen – wat er ook gebeurt.
Ze maken geen gebruik van thuiszorgformules, waardoor André zijn vrouw onmisbaar is. Uitzoeken
Thuiszorg
waarom? En omwille van de mantelzorger criteria eventueel herbekijken. Eventueel Coach ? Voor
organisatie thuissituatie en sociale problematiek
Gezinszorg

André +
mantelzorger
André +
mantelzorger
André +
mantelzorger
André +
mantelzorger

Reisorganisaties

Aangepaste vakanties met omkadering en hulpmiddelen en toch zo 'normaal' mogelijk.

Psychologen

André

App ontwikkelaars

Psychologische begeleiding aan huis na revalidatie in combinatie met coaching en inrichting van het leven +
informatie
Praatgroep of community van mensen die iets gelijkaardigs met partner, kind,... meemaakten en elkaar
kunnen helpen in het omgaan hiermee, in de veranderde relatie.
Hij heeft nood aan structuur. Hierin kan ook een wekelijks bezoek aan een zwembad worden opgenomen
met een vrijwilliger bijvoorbeeld. (niet alleen op vakantie maar wezenlijk onderdeel van dagelijks leven.) Of
paardrijden?
Eenvoudige duidelijke handleidingen met afbeeldingen - > een dienst die vertalingen maakt en vervolgens
aanbiedt op verschillende manieren (papier, internet, app) en waar je ook terecht kan voor maatwerk.

Patiëntenverenigingen
Vrijwilligers, André

Patiënten allerlei Fabrikanten van
hulpmiddelen

De thuiszorgwinkels hier en in NL, D, EN,... eens volledig binnenste buiten keren. Sommige tools zijn
onbekend en werken prima, anderen worden aanbevolen en werken soms alleen maar frustraties in de
hand. -> En dan lijstjes met verbeterpunten doorgeven aan de fabrikanten. Omdat fabrikanten vaak niet
user-centered zijn gestart, vanop hoger niveau proberen te corrigeren.
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Lieve

Lieve
WS 07/03/2014
Groep 1
Begunstigde

Betrokken partijen

Minder of weinig Fietsfabrikant
mobiele mensen Ontleendiensten
Overheid – voor betere
(gezinnen met
fietspaden
kleine kinderen) Chauffeur – ook jongeren
Gemeentes – OCMW's
die jobstudenten
aannemen voor
dienstverlening in mooie
zomermaanden.

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Sleutelelementen van het idee

Themakaart

Elektro trike:
Elektrische driewielerfiets, ergonomisch en licht.
Service: 1 loket / aanspreekpunt – dispatch fiets, auto, taxi.
Infrastructuur: fietsinfrastructuur

Persona wil fietsen,
maar heeft schrik

Fiets
Taxiservice of aankoop
Betere fietspaden (gemeente /
provincie)

1.6

Fiets:
- kan ontleend worden van een serviceprovider of een patiëntenvereniging
- Kan gekocht worden – in particulieren “model”
- Mee “scharnierend” voor vlotte rij-eigenschap – genre BMW Trike (mag niet wringen)
- Kan niet omvallen – staat op zichzelf
- elektrisch
Service:
-verbeterde mindermobielencentrale
Gemeenten: Fietspaden, jobstudenten aanwerven

”Ongelukkige”
patiënt met weinig
of geen hoop op
verbetering

Patiënt
Gelukscoach
Scholen/verenigingen

-Gelukscoach voor aanvaarding chronische ziekte
-Online psychologische begeleiding
-Communities voor lotgenotencontact
-Aanbod lokaal sociaal beleid meer bekend maken
-Lokale dienstencentra
-Activiteiten voor iedereen toegankelijk
-Hulpmidddel om (nieuwe) doelstellingen te bepalen
- cfr loopbaanbegeleiding
-Programma uitwerken dat voorbij lotgenoten gaat: bv naar scholen gaan (lagere school) en eerst wat vertellen over
eigen ziekte (mee gecoacht door begeleider) en dan mee creatief zijn in de knutselles die daarop volgt.
-Creatief zijn
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Proberen via gelukscoach geluk 1.11
te verhogen door contacten en
creatieve programma's mee te
doen en op maat uit te stippelen.

Lieve
WS 13/03/2014
Groep 1
Begunstigde

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Lieve

Scholen

Lieve zou in een meterschapsproject kunnen stappen met de school waar ze regelmatig (bijna dagelijks) haar kleinzoon
gaat ophalen. Ze volgt bv eens een spreekbeurt les of een crea-les waar kinderen knutselen. De kinderen helpen haar
iets te creëren, te plakken,... en zij vertelt wat over zichzelf. 1X per week krijgt ze een brief van 1 van de leerlingen. Zo
wordt de nieuwe generatie opgevoed met respect en betrokkenheid met chronisch zieken. Vòòr elke verschijning in de
klas of bezoek van de klas bij haar thuis laat ze zich opmaken (door de opleiding haartooi-schoonheidsverzorging) Dat
is een mooie gelegenheid om er goed uit te zien. Zo wordt haar eenzaamheid gebroken en kan ze haar 'algemene'
woede misschien wat achterwege laten, door meer contact te hebben in een positieve sfeer.

Chronische
patiënten
Lieve

Overheid / ICT bedrijf

Patiënten
algemeen

Software ontwikkeling,
zorgverleners, patiënten
(privacy en toelating)
Software industrie –
patiëntenvertegenwoordig
ers
Productontwikkeling
App ontwikkelaars

Bij globaal elektronisch patiëntendossier: alert bij uitlezen ID/SIS kaart -> aandacht voor ( bv luider spreken, ...)

asiel, dierenhotel,
buurtwerking,
patiëntenvereniging
app ontwikkelaars
Overheid / stadsplanning /
architecten
Opleidingscentra
Dienstencentrum

In samenwerking met asiel of dierenhotel en paramedici -> wandel/verzorgingsdienst: onder begeleiding: Wandelen met
bv honden => beweging en toch geen 'last' van dier in huis. Dieren socialiseren ondertussen.

Ontwikkeling van een soort “premiezoeker” waar mensen met een chronische aandoening kunnen nagaan waarop ze
recht hebben in ons zorgsysteem.
Fabrikanten van
Bij ontwikkeling van elektrische apparaten zouden fabrikanten gestimuleerd moeten worden om een soort eenvoudige
elektronica
modus te voorzien.
Lieve
Opnamedienst ziekenhuis, Voor het bijhouden van de hond van iemand die tijdelijk in het ziekenhuis opgenomen wordt, krijgt Lieve een make-up
ruilsysteem
bon of bon voor kapper aan huis. Bij de opname van een patiënt in het ziekenhuis wordt er gepeild of er opvang voor het
huisdier moet voorzien worden of niet.
Lieve, mensen met Patiëntenverenigingen,
Verenigingen voor ouderen stimuleren om bij het organiseren van fietstochten na te gaan of mensen in de
beperkte mobiliteit buurtwerking
buurt/gemeente mee zouden kunnen met bv een tandem.
Lieve
App ontwikkelaars,
Ontwikkeling van een hometrainer met meer interactie en de juiste prikkels. Bv scherm + muziek. Of om sociale
productontwikkeling en
contacten te bevorderen en met lotgenoten te trainen: De 'Fitbar'. Ontmoetingsplaats voor doelgroep met beperkingen.
industrie, fitnesscentra
Lieve
App ontwikkelaars,
Hometrainer: Hoe langer ze fietst, hoe meer 'schattige' foto's van jonge katjes of spelende dieren of foto's van haar
productontwikkeling en
kleinzoon ze te zien krijgt. Dit via een USB stick die haar dochter voor haar kan voorbereiden en in de hometrainer kan
industrie
pluggen om op die manier haar moeder te motiveren.
Patiënten
Patiënt en ziekenhuizen Patiëntendossier waarbij de patiënt zelf bepaalt welke info hij met wie deelt.
algemeen
Patiënten
Riziv – overheid –
Terugbetaling en standaardaanbod personal coach: voor opvang en ventileren, herinzichten leven en heractivatie.
algemeen
paramedici psychologen,
ergotherapeuten,
patiëntenverenigingen

Lieve

Lieve
Lieve
Lieve
Lieve en andere
persoon met
huisdier die een
tijdje weg moet
Lieve

Lieve
Minder mobiele
patiënten
Lieve
Lieve
Alle chronisch
zieken met
“chronische”
vragen

sprekend toestel / domotica (of verbonden app): stapsgewijze gesproken handleiding met spraakherkenning.

hulpmiddel om ritsen op te doen achteraan op je rug.
App als coach voor fysieke oefeningen. Herinnert en stimuleert a.d.h.v. persoonlijke favoriete muziek -> nieuwe
technologie integreren en toegankelijker maken bv door interface en nodige handelingen te vereenvoudigen.
Buurtwerking, dierenasiel, Bezoekjes vanuit buurtwerking of thuiszorg met een huisdier. (cfr. Bezoekjes in WZC waarbij contacten met
dierenhotels
konijn/hond/kat/... ook sociale en motorische vaardigheden stimuleren.
Iemand die de
Als een oudere (of jongere) alleenstaande met huisdier (katje, hondje...) op vakantie gaat of zal worden opgenomen
huisdierwissels bij
voor (korte) tijd in het ziekenhuis dan zou Lieve zijn/haar huisdier voor een beperkte periode kunnen bijhouden en
afwezigheid organiseert. verzorgen = goeie testcase. Misschien als het af en toe tijdelijk is, zal wat extra moeite niet zo'n probleem zijn.
Kan acuut zijn of
aangekondigd.

Teleonthaal

Toegankelijke apps voor: herinnering medicatie, spelletjes bevorderen fijne motoriek, muziek...
Naar beleid toe: infrastructuur en ruimtelijke ordening die zorgt voor toegankelijke wegen, voetpaden, parkjes,
gebouwen.
Laagdrempelige cursussen rond nieuwe technologie, bijvoorbeeld soort basiseducatie.
Aanspreekpunt waar je terecht kan met 'alle' vragen van hulp met administratie en financiën over dieetadvies en
technologische ondersteuning.
24/7 telefoonlijn voor chronisch zieken en continu beschikbaar aanspreekpunt te hebben voor eenvoudige vragen tot
moeilijkere gevallen. -> Soort teleonthaal voor chronisch zieken met vragen in alle richtingen.
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Romain

Romain
WS 07/03/2014
Groep 3
Begunstigde
De patiënt

De patiënt

De patiënt

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Gebruikerscontext Sleutelelementen van het idee Themakaart

Hobbyclubs,
Hobby Proefaanbod: Patiënten krijgen de mogelijkheid om te proeven van verschillende hobby's. Bij
Verenigingen en
verenigingen, patiënten verschillende verenigingen kunnen ze eens 1 les meevolgen om te weten te komen of deze hobby hen
Hobbyclubs
ligt. Het is belangrijk dat de patiënt tijdens deze proeflessen ook verzekerd is. Nu is het zo dat de patiënt
niet verzekerd is als hij niet correct is ingeschreven in de club.
Patiënt, gemeente,
Competentiedatabank: Er wordt nagegaan wat de patiënt nog kan doen en wat de patiënt graag wil doen.
verenigingen
Vele patiënten kunnen niet meer gaan werken en hebben dus zeer veel vrije tijd. Op deze manier wordt
deze vrije tijd ook nuttig ingevuld. Ook de mantelzorger zou hierdoor ontlast kunnen worden.
Door het invullen van verschillende criteria worden voorstellen gedaan over vrijwilligerswerk en
hobbyverenigingen in de buurt. Dit wordt samen met de patiënt overlopen en er wordt nagegaan in welke
mate de patiënt kan deelnemen aan de activiteiten die hem interesseren. Bv. Stel Romain is
geïnteresseerd in voetbal. Hij zou in de plaatselijke voetbalclub kunnen helpen met de zaal klaarzetten als
hij zich goed voelt. Als hij zich minder goed voelt, moet het mogelijk zijn dat iemand anders inspringt. In
zulke gevallen moet het mogelijk zijn dat hij minder zware taken uitvoert. Eventueel kan hij ook als
scheidsrechter of coach helpen.

Database met alle hobbyclubs in 5.8
de buurt. / Pas waarmee je
verschillende hobby's kunt
testen / Verzekering is in orde
Databank waarbij hobby's en
5.8
vrijwilligerswerk samengebracht
worden. / Filteren op basis van
verschillende criteria

Gemeente / provincie / Lid van Adviesraden en patiëntenverenigingen: Als Romain lid wordt van een adviesraad in de gemeente Bewustmaking
Patiëntenverenigingen. of provincie kan hij belangrijke aandachtspunten aanhalen en kan hij meer invloed uitoefenen van
bovenaf.

Invloed kunnen uitoefenen van
bovenaf

5.6

Bv kunnen problemen m.b.t. de toegankelijkheid van gebouwen daar aangehaald worden.
Op deze manier wordt gewerkt aan bewustmaking.
Het draagt ook bij tot sociaal contact.
De patiënt en zijn Industrie /
familie
fietsproducent

Aangepaste bakfiets: Romain fietst graag, maar de elektrische fiets is te zwaar voor hem. Aangezien hij 2 Openbare weg
jonge kinderen heeft, zou een elektrische bakfiets voor hem ideaal zijn.
Minder stigmatiserend als een driewieler
Hij kan iets betekenisvols doen voor zijn kinderen. Hij kan ze naar school brengen.
Hij kan ermee naar de winkel gaan en kan zijn inkopen gemakkelijk transporteren.
Hij zou ook zijn rolstoel kunnen meenemen in de bak.
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Driewieler met steunwielen
5.6
vooraan / elektrisch / gemakkelijk
wendbaar / bak vooraan

Romain
WS 12/03/2014
Groep 1
Begunstigde
Romain

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Gebruikerscontext Sleutelelementen van het idee Themakaart

kinesist,
ergotherapeuten,
sportscholen,
zwembaden...

Aangepaste programma's voor fysieke oefeningen

Fysieke oefeningen Sportoefeningen in omgeving
5.5
met zo min mogelijk uitvoeren waar pijn verlicht wordt
pijn kunnen uitvoeren

- aangepaste kiné
- sport: bv in het zwembad. In het water voel je je lichter - > misschien verlicht dit de pijn. Eventueel
waterpolo?
-sport in gewichtsvrije cabine
-segway i.p.v. een rolstoel: persoon kan blijven recht staan en hoeft zich dus niet neer te zetten. (zich
neerzetten en zich opduwen zorgt steeds voor pijn.)

Rolstoelgebruike Ingenieurs, ontwerpers, Kringloopwinkel voor rolstoelen.
rs
rolstoelproducenten
-Rolstoelen zijn nog steeds zeer duur in aankoop.
-Rolstoelwisselsysteem

Open source rolstoel design

Goeie rolstoelen zijn altijd te duur.
- open EU innovatie-project van maken: Open design
- cfr Riversimple open source car, maar wel eenvoudiger
- aankopen (en openbare aanbestedingen) blijven deze voor.
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5.5

Romain
WS 13/03/2014
Groep 2
Begunstigde
Romain
Romain
Romain
Romain

Patiënten
algemeen
Minder mobiele
mensen
Patiënten
algemeen
Romain

Betrokken partijen

Orthopedische bedrijven Een rolstoel waarbij de stoel omhoog kan worden gedaan met een hendel (hefboomeffect)
Platform waarbij 1 persoon van de overheid aan 1 of een paar patiënten gekoppeld wordt. Leren van
Overheid
elkaar en bewust worden.
Lokaalplanning waarbij er rekening gehouden wordt met mindervaliden. Op die manier worden voor de
lessen lokalen gekozen die gemakkelijk bereikbaar zijn of die aangepast zijn.
Pharma bedrijven,
Een 'infuus' dat constant de medicatie monitort. Altijd goede balans tussen pijn en groggy zijn. Dit om je
ziekenhuizen,
zo optimaal mogelijk te kunnen voelen.
productontwikkeling
Mensen moeten nu steeds zelf op zoek naar subsidies en uitzoeken wat ze waar kunnen aanvragen. Dit
Overheid
zou automatisch toegekend moeten kunnen worden.(zoals in de fiche: als je recht hebt op
stookoliepremie wordt die automatisch toegekend i.p.v. op aanvraag.)
(Online) platform
Soort Michelin gids die restaurants i.p.v. op eten, op toegankelijkheid quoteert
Productontwikkeling,
patiënten
productontwikkeling

Patiënten
algemeen
Patiënten
algemeen
Minder mobiele
mensen
Minder mobiele
mensen

App ontwikkelaars

Romain

Productontwikkeling /
producent van
elektrische fietsen

Patiënten
algemeen
Patiënten
algemeen
Romain
Romain
Patiënten
algemeen

productontwikkeling

Romain

Omschrijving idee

productontwikkeling
Steden,
kaartontwikkelaars
Verenigingen

Een manier om buitenstaanders het pijnniveau van een patiënt te laten ondervinden. Misschien via een
app, een spel of trillingen?
Kraantang: Tang om kranen gemakkelijk open en toe te kunnen draaien op plaatsen waar geen kranen
met sensoren aanwezig zijn.
Voorleesapp voor bijsluiters. Via QR code of website onmiddellijk toegankelijk via de smartphone of tablet.
Ook met keuzemogelijkheid zodat enkel de relevante paragrafen voorgelezen worden.
Ergonomisch pillendoosje, eventueel met trechter, zodat het gemakkelijk gevuld kan worden en met timer
clock
Stratenplan met kleurcode betreffende de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Google: rolstoel icoon
bijvoegen in Google maps.
Uitstappen die aangepast zijn aan mensen met beperkingen. Bv georganiseerde fietstochten waarbij je de
mogelijkheid hebt om zelf mee te fietsen, maar als het echt niet gaat, kun je ook gewoon meerijden. Bv
zoals sidecar bij moto.
Elektrische fiets die niet omvalt. (geen karretje) Eventueel met steunwieltjes die er apart opgezet kunnen
worden.
Aan anderen kunnen tonen hoe je je voelt. Bv een 'mood pin' met gekleurd LED licht.

Pijnschaal waardoor je aan anderen kunt laten zien hoeveel pijn je bij iets ondervindt. Met behulp van
pictogrammen, led, cijfers...
productontwikkeling
Automatische flessenopener of kraan-dichtdraaier
Pharma-industrie
Leesbare bijsluiters
Rechten-alarm: Toepassing waarbij de patiënt op maat en actief gewaarschuwd wordt dat hij mogelijks
Overheid / ICT
recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen en tussenkomsten (bv stookoliepremie)
Het inzetten van een lokaal vrijwilligersnetwerk om aan de vragen van de 'zieke' te kunnen voldoen. Bv
buurtwerking
Ruiten wassen, klusjes, poetshulp -> online platform, hulp bij huiswerk
Patiënten,
Plannen voor een nieuwe ziekenhuisbouw laten screenen door een toegankelijkheidsbureau waarin
toegankelijkheidsbureau patiënten vertegenwoordigd zijn.
s, ziekenhuissector
productontwikkeling
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productontwikkeling
productontwikkeling
productontwikkeling

Patiënt en
mantelzorger
patiënt

Patiënt en
mantelzorger
Patiënt
Patiënt

fietsvereniging
steden, banken,
productontwikkeling
Overheid +
patiëntenvereniging
Industrie
Interim bureaus,
zorgsector
zorgsector
Onderwijs

Fietsclub voor mindervaliden. Hulp bij het fietsen en aangepaste fietsroutes
Steden en gemeenten en banken laten samenwerken om geldautomaten te maken en te plaatsen op
maat van rolstoelpatiënten
Bezorg de patiënt op een meer gestructureerde wijze informatie vanwege overheid, bijsluiters, informatie
over ziekte, lotgenoten
Mechanisme om rolstoel volautomatisch in de auto te krijgen.
Interimbureau dat taken toebedeelt die mensen met een beperking thuis kunnen uitvoeren

Kraan fabrikant
zorgsector

Badkraan die met een indrukkende knop werkt.
Pijn aantonen aan de hand van symbolen of een schaal. Vergelijking met andere pijnen? Pijn is nu
relatief. Koppelen aan iets meetbaars moet het effect verhogen van begrip.
Rolstoelauto. Met rolstoel langs achter de auto inrijden (Deur die automatisch opengaat + oprijplank
mechanisme) rolstoel klikt op zijn plaats en dient als autostoel.
Openbare gebouwen richtlijnen opleggen om zich bij de bouw aan te passen aan mindervaliden. Zoals
energierichtlijnen (bestaande K en E peil) een M peil bepalen. Hoe lager het M peil, hoe beter aangepast
aan mindervaliden. Hieraan voordelen vast hangen.
Opleiding architectuur. Vak geven i.v.m. toegankelijkheid.
Gids met oefeningen die goed zijn, zonder de pijn te verhogen
Spieren stimuleren met elektrische impulsen ipv beweging
Sportoefeningen combineren met film of beeld, zodat de aandacht van sport/pijn afgeleid kan worden. Wii
voor patiënten?
Vervoermiddel in stations waarmee je gemakkelijk van perron tot perron kunt rijden. Het vervoermiddel
kun je bij het binnenkomen oppikken en op verschillende plaatsen weer afzetten. (Zoals Villo fietsen in
Brussel)
Elektrische fiets voor mindervaliden. Denk aan een driewieler waarbij zadel, stuur, rem en dergelijke
kunnen worden aangepast aan de noden van individuele personen. Eventueel via 3D printing?
Een 5e wieltje op de rolstoel om drempels te helpen overwinnen
Een systeem waarbij te zien is hoe lang je gemiddeld nog moet wachten voor je afspraak bij de dokter.

Patiënt

productontwikkeling

Patiënt

Stadsplanning

Patiënt
Patiënt
Patiënt
Patiënt

Architectuur opleiding
Kinesist
productontwikkeling
Kinesist +
productontwikkeling
productontwikkeling

Patiënt

Patiënt

Romain
Automatische pillendispenser (inhoud voor 2 à 3 weken). Pillendoosjes moeten niet meer handmatig
gevuld worden
Pillendoosje met een alarm
Uitklapbare plankjes die bij de rolstoel horen en die kunnen gebruikt worden om drempels te overwinnen.

Patiënt
Patiënt

Productontwikkeling +
fietsproducent
rolstoelproducent
ICT

Patiënt

productontwikkeling

Patiënt

overheid

Patiënt
Patiënt
Patiënt

productontwikkeling
overheid
zorgsector

Patiënt
Patiënt

productontwikkeling

Pijnschalen om aan de omgeving duidelijk te maken hoe de persoon zich op dat moment voelt.
Module 'empathie' in opleiding voor zorgverleners

Verpakkingen van producten en voeding herontwerpen, zodat ze gemakkelijk en met minder kracht
geopend kunnen worden.
Subsidie geven aan horecazaken om toegankelijkheid te verbeteren. Bv al kleine aanpassingen zoals
kranen met sensor.
I.p.v. aparte bureaustoel en tafel, geïntegreerde stoel waarop ergonomische tafel aan vast hangt.
Terugbetaling niet -medische hulpmiddelen, zoals kraan met sensor i.p.v. draaiknop
Koppelen van zorgvraag aan zorgaanbod. Ontwikkel een tool om concrete zorgvragen te formaliseren
zodat je in een database een overzicht krijgt van aanbod en de bijbehorende kost
Instrument / tool ontwikkelen om gemakkelijker kleine knopjes te gebruiken
Dagboek om 'groggy'-mate na medicatie bij te houden om zo aangepaste dosis van medicatie te krijgen.
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Carine

Carine
WS 07/03/2014
Groep 2
Begunstigde

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Sleutelelementen van het idee Themakaart

Carine, naaste
omgeving

Carine en eindgebruikers, "Walking together"; Onthaasten. Het gaat om een mobiele app die mensen die met Carine omgaan
Dagelijks leven,
ziekenfonds, appuitnodigt om hun tempo aan dat van Carine aan te passen. Natuurlijke rustpunten inbouwen.
onderweg
ontwikkelaars
Synchroniseren van tempo. Kan gekoppeld worden aan een element van gamification en evnetueel meten
van fysiologische parameters. Moet een aangename ervaring zijn voor gebruiker (cfr. Mind Spheres
Philips).

Impliciete afstemming van ritme
omgeving en Carine

7.5/7.7

Carine en naaste
omgeving

Technologieaanbieders,
supermarkten

Huisrobot, winkelrobot ter verlichting van huishoudelijke taken (tillen, winkelkar uitladen).

Ontlasting van fysieke taken.

7.5

Gemeenschap

Aanbieders platform.
Partijen die in ruilhandel
zijn betrokken.

Carine kan meedoen door bijvoorbeeld hersteldienst van kleren aan te bieden in ruil voor ondersteunende dagelijks leven
diensten (winkelen etc.)

Benutten van potentieel van
7.7
vaardigheden, kennis en tijd in de
buurt; muntsysteem als
uitwisselingsplatform

WS 12/03/2014
Groep 2
Begunstigde

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Sleutelelementen van het idee Themakaart

Patiënt

Buurtbewoners / patiënt

- LETS systeem: Buurtwerkingssysteem: Ruilen van diensten: Carine zou bv kunnen naaien en iemand
anders komt bij haar huishoudelijke taken uitvoeren.

Dagelijks leven,
karweien, winkelen

Gebruikerscontext

- Thuisleveringen
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7.3

Carine
WS 13/03/2014
Groep 2
Begunstigde
Patiënt
patiënt en
mantelzorger
Patiënt
Patiënt

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Producten van
winkelkarren
Ziekenhuizen
(internationaal), apotheek,
reisorganisaties

Elektrische winkelkar. Of winkelkar die in combinatie met een winkelkar gebruikt kan worden. / Winkelkar
die vanzelf volgt.
Reispakket met medicatie -> kan apart opgestuurd worden of afgehaald worden in een ziekenhuis op de
plaats van bestemming

Lichtgevende wandelstok of ander device. Groen, oranje of rood. De kleur geeft aan of het tempo te snel
is of niet.
apotheek, transportbedrijf Apotheker aan huis. Apotheker of logistiek bezorgt voorbereide medicatie aan huis.
industrie

Patiënt

toeristische sector, steden Toeristisch bureau dat aangepaste stadswandelingen, uitstappen voor verenigingen van mensen met een
en gemeenten
beperking aanbiedt. Eventueel online routes ter beschikking stellen die patiënten kunnen downloaden.

Patiënt
patiënt en
maatschappij

overheid
Openbare omroep

Fietsstrook ook laten gebruiken door rolstoelpatiënten. Toelating hiervoor nodig.
Mogelijkheid om zendtijd op TV te verkrijgen (of radio) om verenigingen aan de mensen te laten zien. Het
besef kweken van de problematiek

Patiënt
Patiënt

hobbyclubs
industrie

Knutselclub voor mensen met een beperking, gericht op hun beperkingen
Soort rollator die aangepast kan worden om diverse items op te plaatsen. Bvb met een rekje om borden in
te plaatsen

Patiënt

openbaar vervoer /
overheid
Scholen en educatieve
centra.

Belbus aan huis (niet aan ontoegankelijke bushalte)

zorgverleners, ict bedrijf

Online coaching over hoe omgaan met je chronische ziekte. - > levensinstelling

Patiënt
Patiënt

industrie
velcro bedrijf

Patiënt

overheid

Patiënt

app ontwikkelaars en
patiënten
dokters, zorgverleners en
patiënten

Een warme luchtblazer om zich na het douchen te drogen. (-> minder inspanning)
Concept van veters strikken veranderen. Bv door het gebruik van velcro, maar het eruit laten zien als een
veter.
Segways gebruiken om afstanden af te leggen. Financiering door derden. Doel om leven te
vergemakkelijken
App die het ritme aangeeft waarop gestapt moet worden, zodat er niet te snel gestapt wordt.

zorgverleners en
patiënt
patiënt en zijn
omgeving

Patiënt

Workshops voor zorgverleners over het dagdagelijkse leven van patiënten. Verder dan het 'medische'
denken. Ook aandacht voor kwaliteit van leven.

Dokter laten meelopen met de patiënt gedurende 1 dag. Dit om de dokters een beter inzicht te geven in
het dagelijkse leven van de patiënt.
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Patiënt
Patiënt
Patiënt

pharma bedrijven /
ontwerpbureau
Overheid / werkgevers
Gezondheidssector /
overheid
industrie

Carine
speciale pomp om de medicatie zonder extra kracht in de cassette te kunnen spuiten
Ondersteuning van de overheid voor werkgevers die chronisch zieken toch aan het werk willen houden.
Ev via thuiswerk
Startkit voor de familie – Hoe omgaan met mijn ziekte?

Patiënt

Systeem waarbij handdoek aan de verwarming hangt, zodat rug afdrogen gemakkelijker is. Met de rug
langs de handdoek bewegen i.p.v. je gewoon af te drogen.
industrie
Soort plank om goederen op de plaatsen die zoals lift langs trap naar boven gaat.
loopband producten /
Loopbanden in ziekenhuizen (zoals in luchthaven) om de lange afstanden gemakkelijk te kunnen
ziekenhuizen / overheid overbruggen.
Industrie / ontwerpbureau Hulpmiddel om veters te knopen

Patiënt
Patiënt
Patiënt

microfoon bedrijven
patiëntenverenigingen
de middenstand

Patiënt
Patiënt

pharma bedrijven
Bromfietsproducent

Patiënt

Toeristische sector,
ziekenhuizen
Keukenbedrijf

Patiënt
Patiënt
Patiënt

Patiënt
Patiënt
Patiënt
Patiënt
Patiënt
Patiënt

industrie
pharma bedrijven
Winkels / app
ontwikkelaars / ICT
ziekenhuizen,
ruimteplanning,
architecten

Kleine stemversterker zodat ze niet extra luid moet spreken in luide ruimtes
Foldertje maken zodat anderen jouw aandoening beter begrijpen
De 'graag traag' kaart om je omgeving, de diensten of bedrijven, de middenstand, ... waarmee je in
aanraking komt, te doen beseffen dat hun uitleg of acties minder snel moeten uitgevoerd worden.
methode om medicijnen sneller of zelfs niet meer te hoeven bereiden.
Bromfiets met zonnepanelen erop. Energie hiervan kan opgeslagen worden, zodat benzine niet meer de
enige energiebron is.
Reisbureau speciaal voor zieke mensen, die veel medicatie moeten nemen. Zorgen er dan voor dat alle
medicatie voorzien is op de bestemming
aangepaste keuken waar je niet moet rechtstaan aan fornuis/wasbak, maar waar je met een stoel onder
kan.
Bromfietshelm met ingebouwde luchtfilter die de koude winterlucht opwarmt.
Nieuwe manier bedenken om de medicatie te bereiden, zodat het veel minder dan 30 min vraagt.
Gebruik een soort overdekte scooter om je mee voort te bewegen ipv een bromfiets
Maak het makkelijker om bv online te winkelen en toch de goederen af te halen met de scooter of
bromfiets omwille van het sociaal contact.
Ziekenhuistaverne waar patiënt met dokter kan praten in een meer familiale sfeer over zijn problematiek
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Gudrun

Gudrun
WS 07/03/2014
Groep 2
Begunstigde
Mantelzorgers

WS 12/03/2014
Groep 2
Begunstigde
Patiënt en
omgeving

Patiënt zelf
Eventueel
omgeving (bv
kleine kinderen)

Betrokken partijen Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Brulapp. Een mobiele app die een 'virtuele brul' van mantelzorgers geeft. Noodkreet en hulpvraag in acute
omstandigheden. Signaal van grensoverschrijding. Met tips om de situatie te beheersen. Kan eventueel
gekoppeld worden aan meer structurele respijtdiensten.

Sleutelelementen van het idee

Themakaart

Dagelijks leven van de Afreageren omzetten in positieve
mantelzorger
actie

4.10

Betrokken partijen Omschrijving idee

Gebruikers-context

Themakaart

Patiënt
Bewegingscoach:
Omgeving
-aanreiken van praktische hulpmiddelen en technieken om te kunnen omgaan met dagelijkse handelingen.
Kiné, ergotherapeut -bemiddelaar met bv sportverenigingen om te kijken of een aangepast aanbod mogelijk is (bv danslessen)
-aanreiken van informatie voor de omgeving van de patiënt (waarop te letten, wat te doen bij problemen...)
Patiënt
Persoonlijk assistentiebudget
Assistenten
Jobstudenten,
-Patiënt kan zelf kiezen wanneer hij een assistent nodig heeft en die inzetten wanneer het voor hem/haar het best
stagiaires
uitkomt.
-Er wordt hiervoor een bepaald budget voorzien.
-De assistent kan bv mee gaan zwemmen, helpen bij huishoudelijke taken, …
-Eventueel stagiaires of studenten hiervoor inzetten

Patiënt optimaal laten
bewegen

4.5

Zelfstandigheid
vergroten

4.5 en 4.8
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Sleutelelementen van het idee

Gudrun
WS 13/03/2014
Groep 3
Begunstigde

Betrokken partijen Omschrijving idee

Patiënt,
mantelzorger

verzorging

Patiënt
Patiënt

Patiëntenvereniging Maatschappelijke bewustmaking
Neuro-psychologen Neuropsychologische begeleiding: testen, neuropsycholoog revalidatie, testen en evalueren. Doel: zo lang
mogelijk goede Quality of Life
Onderzoek naar persoonlijke aspecten die stress levels kunnen doen dalen. Resultaten verspreiden aan
mantelzorgers. Gepersonaliseerde monitoring app's. Bij verhoogde stress -> pogingen ondernemen om stress te
doen dalen
Overheid,onderwijs, Brede communicatie naar alle bevolkingsgroepen over wat het betekent chronisch ziek zijn. Zodanig dat de
de maatschappij in patiënt minder schroom heeft om te zeggen dat hij/zij ziek is, hetgeen stress kan verminderen om bepaalde
zijn geheel
activiteiten uit te oefenen.
Betrokkenheid/begrip in de omgeving verhogen -> communicatie - kit. Hoe bespreek ik het? Hoe leg ik de impact
uit?
Op één of andere manier "tonen" dat de patiënt ziek is, zonder dat het stigmatiserend is. Via iets fun gemakkelijk,
zodanig dat de patiënt dit kan tonen in stadhuis of supermarkt of bus of zo. Het gevolg is dat de persoon die
diensten levert, weet welke behoeften de patiënt heeft en hiermee rekening houdt .

Patiënt

Patiënt

Patiënt

Medici

Patiënt

Hulp in huis

Patiënt

Industrie

Psychologische ondersteuning. Ook voor verwerking letsel - leren omgaan met ziekte

Artsen die spontaan de nodige informatie geven over de aandoening zodat de patiënt weet wat hem te wachten
staat
Teamwerk bij huishoudelijke taken -> hulp in huis doet taken samen met betrokken, i.f.v. toestand van het
moment wordt dynamiek aangepast.
Hulp bij alertheid -> systeem dat ervoor zorgt dat stressniveau bij uitvoeren bepaalde taken zakt doordat het mee
een oogje in het zeil houdt. Bv kookpot in gaten houden. Ook sensoren die stress monitoren.
Hulp bij bedienen technologie, domotica (?) van stemherkenning of oogbewegingen -> bv inbouwen in TV?
Ervoor zorgen dat iedereen thuis dit ook gebruikt. Ingaan dus op frustratie technologie.
Informatie platform waar patiënten makkelijk i.f.v. behoefte toegang heeft tot: info, rechten, initiatieven,
uitwisseling…
Last minutes voor vrije tijdsactiviteiten -> patiënt kan makkelijk boeken afzeggen i.f.v. situatie/toestand
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Gudrun
Groep 2
Begunstigde

Betrokken partijen Omschrijving idee

Patiënt

Industrie

Patiënt

Industrie

Patiënt

Industrie

Patiënt

Patiënten,
zorgverleners,
overheid

Patiënt

Winkels

Kassapersoneel waarbij mindervaliden terecht kunnen om te betalen. “Traagkassa” i.p.v. de “snelkassa” Dit kan
eventueel op voorhand, bij het binnenkomen reeds aangevraagd worden aan de balie

Patiënt

Industrie

Een apparaat dat je op je lichaam draagt en dat stijfheid kan voorspellen, zodat je er beter op voorbereid bent.
(Geen angst om bv kleine kinderen op te pakken. / Uitstappen kan beter voorbereid worden)

Patiënt

Fabrikant klein
elektro

Automatische sausklopper / mixer. Een klein toestel, niet zoals een keukenrobot, maar kleiner, gemakkelijk
hanteerbaar.
Hobbyclubs voor jonge mensen met een beperking
Aangepaste zwembaden (warmer water, kortere baantjes, mogelijkheden om onderweg te rusten)
Kussentje dat bovenop de rugleuning van een stoel geplaatst kan worden, zodat de patiënt gemakkelijk kan
steunen op de stoel, zonder dat hij zich daarvoor op de stoel moet neerzetten. Zo zit de patiënt niet lager als de
andere personen en kan hij/zij blijven meepraten in de groep.
Mindervalidenplaatsen in de cinemazaal
Hobbymatrix: Wat kun je nog doen als je een bepaalde beperking hebt. Een eenvoudige tool/website waarbij je
bepaalde criteria kunt aanklikken en nadien een lijst met hobby's krijgt die bij jouw profiel passen.

Patiënt
Patiënt
Patiënt

Zwembaden
Industrie

Stressmonitoren die het stresslevel onder controle houden en zo de stijfheid kunnen voorspellen en proberen in
te perken
Een pen die een automatische handtekening kan plaatsen aan de hand van de vingerafdruk van de
desbetreffende persoon
Een computermuis bestaande uit 2 delen: Een verplaatser en 2 knoppen + scroll-wieltje. Dit om verschuiving
tijdens het klikken te vermijden.
Een praatgroep of online platform voor Parkinsonpatiënten

Patiënt
Patiënt

Cinema

Patiënt

Kaartje of afbeelding (op smartphone) om aan de buitenwereld (politie, kassierster, serveerster,...) discreet
duidelijk te maken dat je een bepaalde ziekte hebt. Dit om de stress voor de patiënt te verminderen en
misverstanden te vermijden.
Fabrikant / designer Plooibare comfortabele en mooie hoge stoel om mee te nemen naar feesten, sociale activiteiten... Dit om
uitsluiting te vermijden en langer rechtstaan mogelijk te maken.
ICT bedrijven /
“Ken je verzekeringspolis” -> applicatie om snel en overzichtelijk te vinden welke waarborgen en voordelen je
verzekeringssector / private verzekeringen bieden. Standaard verzekeringspolissen in een duidelijke taal
consumentenorgani
satie

Patiënt
Patiënt en familie

Patiënt en familie / Overheid / medische Omgaan met je ziekte: Een startpakket dat je mee naar huis krijgt nadat je de diagnose hebt gekregen van je
vrienden
sector
ziekte. Dit om op een eenvoudige manier je familie en vrienden op de hoogte te kunnen brengen van je situatie.
Een beetje zoals de roze doos die je krijgt bij een bevalling.
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Patiënt en familie / Toeristische sector
vrienden
Shoppingcenter
Patiënt

Gudrun
Aangepaste vakanties op maat voor patiënten. Niet stigmatiserend, maar wel verlossend van de dagelijkse sleur.
Een Personal Shopper in het shoppingcentrum. Zij helpen niet bij het uitkiezen van de kledij of met stijladvies,
maar begeleiden je fysiek en helpen daar waar nodig.
Mandje waarin de kassierster alle spullen kan steken nadat ze de producten heeft ingescand. Zo hoeft de patiënt
zelf niets meer in te pakken, wat de stress kan verminderen.
Documenten met de post laten opsturen, zodat ze thuis kunnen ondertekend worden. Dit zou via internet
aangevraagd kunnen worden voor mensen die er echt nood aan hebben.
Elektrische fiets die niet onmiddellijk elektrisch start, maar kan ingeschakeld worden wanneer de bestuurder daar
zelf voor kiest. Dit om de te snelle start te vermijden. De fiets indien mogelijk ook lichter maken.

Patiënt

Winkels

Patiënt

Overheid

Patiënt

Industrie

Patiënt en familie
Patiënt

Overheid / medische Brochure met tips: Hoe en waarom over je ziekte vertellen
sector
PC met groot touchscreen, zodat niet meer met muis gewerkt moet worden. Tablets zijn waarschijnlijk te klein.
ICT bedrijven

Patiënt
Patiënt

Maatschappij
Industrie

Sociaal aanvaard maken dat een handtekening-stempel ook werkt.
In feestzalen waar bv vaak recepties doorgaan, hoge stoelen voorzien, zodat mensen die zich willen neerzetten
toch op gelijke gezichtshoogte blijven als staande mensen. (zoals in vele horecazaken ook kinderstoeltjes
worden voorzien)

Patiënt
Patiënt en familie

Overheid
Medische sector

Een duidelijkere wetgeving in verband met medische rijgeschiktheid.
Bij vaststelling van de ziekte niet enkel de patiënt begeleiden, maar ook alle naasten er echt bij betrekken.

Patiënt

industrie

Timer op kookvuur voorzien waardoor je op voorhand kunt instellen hoe lang iets moet koken. (bestaat al)

Patiënt en familie

Overheid

Het onderwijssysteem zo aanpassen dat kinderen reeds op jonge leeftijd in contact komen met beperkingen
zodat ze ziektebeelden sneller kunnen herkennen en mensen niet raar bekijken (uit onwetendheid)

Patiënt

industrie

Computermuis met spraakherkenning waardoor je niet meer hoeft te klikken. Of met eye-tracking.
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Gwen

GWEN
WS 07/03/2014
Groep 1
Begunstigde
De patiënt

Patiënt op zoek
naar info en
mantelzorger

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Verruiming toegankelijkheid:
A) Toegankelijkheidbureaus met decoratie-advies en doe-het-zelf tips
B) Begrip toegankelijkheid verbreden met het concept 'beleving'. Bv drukte.
Bv. een sensor in het winkelcentrum die online kan aangeven of het druk is of niet.

A) Aanpassing woning Toegankelijkheidsbureaus
of verbouwen voor
Regelgeving toegankelijkheid
personen met een
beperking
B) Bij publieke ruimtes
niet enkel rekening
houden met
infrastructuur, maar
ook met sociale
factoren.

6.5

Informatie is moeilijk te Alle aanbieders van info
vinden
bundelen in een boeiende portal
of info wolk

6.2

Alle aanbieders van info Google care tree: rechtenverkenner en zorgzoeker op maat.
Informatie omtrent rechten en gezondheidszorg is moeilijk te vinden:
A) Zoektocht voor de patiënt omkeren naar aanbod dat doorgestuurd kan worden
B) Ik voer mijn situatie in en word eigenlijk op maat bediend, geïnformeerd en krijg suggesties op maat.
C) The internet of care: wel privacy problemen...
D) Zoektocht super eenvoudig visueel maken
E) Aanbiedingen van info misschien groeperen (of info op zich)
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Sleutelelementen van het idee Themakaart

Gwen
WS 13/03/2014
Groep 3
Begunstigde

Betrokken partijen

Patiënt/mantelzorger
Patiënt

productontwikkeling

Patiënt
Patiënt
Patiënt

Productontwikkeling
Overheid, Ziekenfonds

Patiënt/mantelzorgerToerisme sector
Patiënt/mantelzorgerWerkgevers, overheid,
vakbonden
patiënt en mantelzorger
Koks, Retailers
Patiënt

Scholen

Patiënt/mantelzorgerIndustrie
Patiënt

Industrie

Patiënt

Overheid, privé,
ziekenfonds

Patiënt
Patiënt/mantelzorgerPsychologen

Patiënt

Fietsindustrie

Patiënt

Scholen, overheid,
leerkrachten
Industrie
Fitnesscentra of centra
waar deze lessen
gegeven worden
Industrie en logistiek

Patiënt
Patiënt

Patiënt

Omschrijving idee

Sociaal netwerk, gericht naar mensen met chronische. aandoening & hun omgeving om sociaal isolement
te verminderen
Praktische tools/hulpmiddelen om moeite nodig om dingen te doen, sterk te verminderen - > via 3D
printing.
Tips& tricks van Tante Kaat: Hoe voer ik dagelijkse taken uit met zo weinig mogelijk inspanning
Energiebesparende hulpmiddelen bij uitvoering simpele taakjes (zelfstandigheid verhogen)
Medical 'one-stop-shop", een user friendly all-in-1 systeem voor aanmelden van ziekte, plus on-going
admin, plus info over de ziekte. Via een App.
Reizen: varen is niet vermoeiend en je kan rusten, wanneer je wil - cruises. Plus je komt ergens
Aanpassing werkinhoud, werkuren, plaats van uitvoering, aanpassing tempo voor chronisch zieke
patiënten en ook hun mantelzorgers. Combinatie werken/uitkering
Aanbieden van "gezonde" maaltijden aan huis ofwel warm ofwel op te warmen. Of cursus (specifiek
gericht) op invriezen van ingrediënten. kookboek, snelle maaltijden.
Onderwijsinstellingen meer praktische taken laten uitvoeren, bij hulpbehoevenden. Vb. In de
houtbewerkingsschool eindwerken lanceren waarbij men een dak vernieuwt bij iemand die het niet meer
kan betalen.
Ontwikkeling van een stress monitor die pro-actief stress niveaus kan meten en kan waarschuwen als de
patiënt te hard van stapel zou kunnen gaan. Alarm naar patiënt en naar mantelzorgers.
App + fitness tracken die niet stimuleert om meer te sporten/stappen maar juist rust/rustmomenten
aanmoedigt
Home voor chronisch zieken met verschillende "menu's" van services afhankelijk van de zelfstandigheid
van de patiënt. Zoals nu voor ouderen, maar dan aangepast aan chr. Zieken diverse populatie.
Als het fysiek niet meer zo gaat, kan je de intellectuele capaciteiten aanspreken, zodat je nog een boeiend
leven kan leiden. Bv denkwerk over de inrichting huis, beheer financiën.
Psychologische ondersteuning kan zorgen voor ander wereldbeeld
Centra die advies kunnen geven over hoe je kan bouwen/verbouwen met het oog op een "onzekere"
toekomst. Bestaat al in provincie?
Elektrische driewieler. Of bakfiets (minder stigmatiserend). Patiënt kan in de zomer terug buiten fietsen,
kans op vallen is klein. Fiets kan getraceerd worden via GPS met passief alarm op basis van accelerometer
Informatiesessie over het dagdagelijks leven van chronisch zieken -> verspreiden info
Mega absorberende badjas zodanig dat afdrogen niet nodig is. Douche/droog cabine.
Lichaamsbeweging die "langzaam" gaat zoals eutonie, vormen van yoga, mindfulness. Aangepast
trainingsschema.
Zuurstofondersteuning: levering van zuurstofflessen aan huis, automatisch i.f.v. verbruikspatroon. Veilige
manier van opbergen in huiskamer
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Toon

Toon
WS 07/03/2014
Groep 2
Begunstigde

Betrokken partijen

Toon

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

Sleutelelementen van het idee

Themakaart

Big Mother app. Structuur bieden voor het dagelijkse leven zonder samenwonen. Dagoverzicht.
Visuele signaalfuncties bij te laat komen, zorgmomenten, etc. Gevoel van controle vergroten.
Verminderen van negatieve impulsen .

Thuisomgeving

Structuur bieden zonder
persoonlijke tussenkomst.

2.3

Sleutelelementen van het idee

Thema-kaart

WS 12/03/2014
Groep 2
Begunstigde

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Gebruikerscontext

De psychiatrische
patiënt
De verhuurder

Immokantoor
Patiënten
Verhuurders

“Een zot in uw kot”: verhuurbemiddeling voor psychiatrische patiënten.
-Objectieve analyse van de situatie van de psychiatrische patiënt
-Contactpersoon voor verhuurder en huurder
-Deze contactpersoon fungeert ook als bemiddelaar
-Aanmoedingen bij verhuurders
-overeenkomsten met immokantoor
-moet verhuurders recruteren
-gerichte communicatie
-eventueel met subsidies
-met een sociaal objectief

Voor psychiatrische
patiënten is het zeer
moeilijk om een
woongelegenheid te
vinden

2.1

De maatschapppij
en de
psychiatrische
patiënten

Creatief bureau dat
campagne uitwerkt in
samenwerking met
overheid

Sensibiliseringscampagne: Geen schrik voor het onbekende

Algemene perceptie
van psychiatrische
patiënten veranderen

2.4

Een “zotte” campagne, om aan te tonen dat psychiatrische patiënten geen “zotten” zijn.
-Campagne mag confronterend zijn; Extreme 'cliché' situaties naspelen, maar uiteindelijk de
vooroordelen uitspelen om uit te komen op een normale situatie.
-Eventueel met karikaturen werken
-De zorg moet ook laagdrempeliger gemaakt worden. Kwaliteitslabel voor mensen die
psychologische zorg verschaffen, zodat je weet waar je terecht kunt voor welke problemen.
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Toon
WS 13/03/2014
Groep 3
Begunstigde

Betrokken partijen

Omschrijving idee

Patiënt, onderwijs

Onderwijs, overheid

Tijdens lerarenopleidingen van praktische vakken leraren aan Toon/soortgelijken hun vakken
laten overbrengen. Toon wil zich terug nuttig kunnen maken/iets kunnen doen
Toon is door medicatie verdoofd -> hersenen activeren een aanzetten tot denken, dit kan
gebeuren o.a. door sportbeoefening.
Solidariteitsmechanisme. Je krijgt punten indien je hulp biedt. Je gebruikt opgebouwde punten
voor eigen behoeften, indien deze komen. De punten zijn à titre personnel. Bestaat reeds in
Brussel - case gepresenteerd bij opstart sociale innovatiefabriek
(Her) integreren van chronisch zieken in de arbeidswereld. Buiten het circuit van beschutte
werkplaatsen. Ze moeten zich terug nuttig voelen. (Zie voorbeeld autisten PASSWERK).
Coaching is dan nodig, zodat de patiënt in staat is om de voordelen van zijn/haar beperkingen te
benutten, en dat de werknemer dit duidelijk ziet en wilt.

fitnesscentra of
sportscholen
patiënt

Overheid (systeem)

patiënt,
maatschappij

Werknemers /
overheid / zorgsector

patiënt,
maatschappij

Zorgsector

patiënt

psychologen

patiënt
patiënt
mantelzorger
patiënt
patiënt
patiënt
patiënt

Nieuw arbeidscircuit, al dan niet betalend, bij voorkeur betalend. Bv. Chronisch zieken houden
bejaarden gezelschap, of zorgen voor animatie. Of ze steunen jongeren met dezelfde ziekte.
Hoe kunnen chronische zieken met complementaire gebreken elkaar helpen? Uiteindelijk gaat
het over een nieuw ecosysteem, een nieuw systeem van samenwonen. I.p.v. van dat
verzorgenden zorgen voor zieken en bejaarden, zorgen zieken voor bejaarden of omgekeerd of
voor elkaar. Er worden gemeenschappen opgericht waarbij ze allemaal samen wonen en voor
elkaar zorgen (zoals vroeger)

Psychologische ondersteuning zonder medicatie. Levensinstelling: doel in leven is cruciaal ->
moet deel van de ondersteuning uitmaken. Focus op hetgeen ze kunnen i.p.v. wat ze niet
kunnen.
Beschutte werkplaats Beschutte werkplaats is bandwerk -> variatie in taken, product afwerken van begin tot einde.
Minder afstompend - > leerrijk. Grote betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel.
Scholen / opleidingen Psychose -> maatschappelijke bewustmaking o.a.. Jongeren bv patiënten uitnodigen in klas.
Werkomgeving: voorlichting.
mantelzorger: sociaal statuut + zorgen voor mogelijkheid om vrijaf te nemen (professionele
Overheid
zorger kan dit). combinatie mantelzorg/werk mogelijk maken.
Begeleid wonen: "light formule”. Per familie of ook alleenstaand. Mix van verschillende types
Begeleid wonen
begeleid wonen.
Scholen / opleidingen Campagnes - media, scholen om bewustwording rond chronisch zieken in de maatschappij te
verhogen.
Overheid /
Aangepaste jobs via werkgeversfederaties inrichten
werkgeversfederatie
overheid, maatschappij Mentaliteitswijziging: individu aanvaarden met al zijn positieve en negatieve aspecten + integratie
in maatschappij. Gaan van groep van gelijkgezinde individuen, homogene groep naar groep van
personen (met + en - kenmerken), een heterogene groep.
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