


DEEL 1 Introductie

• Wie is wie? 
• Wie zijn wij? 
• Samenwerking Aalst- Odisee
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Programma

Introductie
• Kennismaking, praktische afspraken & toelichting Aalsterse projecten

Actief ouder worden & Age Friendly cities
•Wat is actief ouder worden? Wat zijn Age-Friendly environments? Waarom is het relevant?
•Op welke elementen zien de deelnemers een rol voor zichzelf weggelegd? Wat is de rol van oudere en de 

zorgverlener hierin?

Pauze (15 min)

Drempels om actief ouder worden te realiseren
•Wat zijn hindernissen of uitdagingen om actief ouder worden te realiseren? Op basis van AgeFriendly kader worden 

drempels gedefinieerd

Innovaties in de zorg & leeftijdsvriendelijke omgeving
•Wat is innovatie? Wat betekent dit in de zorg? 



Programma

12u15    Middagpauze (45 min)

13u00     Co-creatie opdracht
• Op basis van een gekozen drempel in de voormiddag
• In groepjes van 3-4
• Uitwerken van co-creatie traject van "empathize - define - ideate - prototype - test"

14u30     Pauze (15 min)

14u45     Co-creatie opdracht deel 2

16u00     Presentatie resultaten

16u30      Einde studiedag



Health & Care in Aalst





Een stad met aandacht voor zorg en 
gezondheid

Ondersteunen van gezondheid van jong en oud
Ondersteunen van innovatie en excellentie in zorgondernemerschap





Service delivery
• Innovatie begeleiding in health care:

Van idee tot prototype | 700 burgers i/h panel  | opgericht in 2014

Diensten:
• Advies: product/behoefte, product/market fit, business plan/model, product behoeften, …

• Co-creatie en gebruikersgericht ontwerp

• Testings: real life testings, surveys, interviews

• Match making

• Financiering 

Doelgroepen: bedrijven | kennisinstellingen| overheden

• Publieke projecten: initiëren en faciliteren 
Age Friendly City, Smart Health City, EU Interreg project “In For Care”…



Idee Concept
Ontwikkelen      

prototype

Testing &  
validatie in real 

life

Innovatie traject

Participatie

Testing omgeving

Advies & ondersteuning



Zorg professionals en burgers als experten



ecosysteem & partners



Onderzoek

Bedrijven

Beleid



In For Care
EU Interreg project



City of Things
Slimme ondersteuning in de buurt



Bedrijvenpark
Siesegem





DEEL 2 

Actief ouder worden & 
Age Friendly Cities



Population ageing is one of humanity’s greatest triumphs, but is also 
one our greatest challenges. As we enter the 21st century, global 
ageing will put increased economic and social demands on all countries. 
At the same time, older people are a precious, often-ignored resource 
that makes an important contribution to the fabric of our societies. 

(WHO)



Demografie



Vlaanderen vergrijst
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2020 = 1 op 5 is 65 plusser

2030 = 1 op 4 is 65 plusser

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzuel-9HOAhUBsxQKHTdeCxsQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/personnes-debout-appellatif-parler-les-uns-aux-autres_721685.htm&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEgEhF5ZUeVfz52YAFpah0WJ1qejg&ust=1471850143059806


Vlaanderen verzilvert

23

2010 2030 2050

5%

7%
11%

80 plus



Bevolkingsprognose



Dé oudere
anno 

2019…









Active Ageing

participatie

Cultuur

Gedrag

Psychologisc
he aspecten

Fysieke 
omgeving

Sociale 
omgeving

Economische 
aspecten

Zorg

Animatie 



Active Ageing in zorg (woonzorgcentrum)

• Rol woonzorgcentrum (woonzorgdecreet)
• Autonomie & zelfverantwoordelijkheid verhogen

• Aangepast activiteitenaanbod – voldoende sociale contacten

• Theorie  praktijk
• Voorbeeld onderzoek Artevelde Hogeschool (P. Devriendt): betekenisvolle 

activiteiten in WZC



Age–friendly environments



Age –friendly environments

• In 2006, WHO brought together 33 cities in 22 countries for a project
to help determine the key elements of the urban environment that
support active and healthy ageing. The result was a framework for
places to assess their ‘age-friendliness.’





Introducing age-friendly environments

The way the physical and social environments 
are planned and designed can have a major 
impact on the health and quality of life of an 
ageing population

• Opportunities for social participation

• Opportunities for physical activity

• Quality services (accessibility, 
affordability)

> Improving our environments to enable 
people age in better conditions





Transport & mobiliteit



Problemen in het verkeer

• Het zicht (gezichtsscherpte, 
donkerzicht)

• Cognitieve verwerking: 
Complexiteit en 
reactiesnelheid
• Overvloed aan informatie
• Overvloed aan prikkels

• Voornamelijk chronische 
aandoeningen die 
rijgeschiktheid beperken

(Bron: VIAS)



Actieve mobiliteit en 
beweegvriendelijkheid 

• Brede en goed onderhouden voetpaden

• Obstakelvrij - frequentie van vallen buitenshuis. 

• Stimuleren van bewegen
• Wandelen

• Fietsen

• Goed onderhoud van het publiek domein

• Terugdringen van gemotoriseerd verkeer

• Snelheidsbeperkingen



Openbaar en ander vervoer

• Openbaar vervoer
• Betaalbaar
• vriendelijkheid van personeel
• Haltes (link met vrijetijdsactiviteiten)
• Frequentie
• Hoffelijkheid van medepassagiers
• zitplaatsen

• Gespecialiseerd vervoer, vervoer op vraag

Alternatieven: 

• Booqit

• Riksja 



https://cyclingwithoutage.org/



Wonen



Woonwensen

•Belang van de woonomgeving bij ‘Ageing in place’
• Ouderen spenderen vaak meer tijd in hun buurt

• Ouderen zijn vaker meer gehecht aan hun buurt

• Ouderen kunnen afhankelijker worden van hun buurt

• Als ouderen in een geschikte woning leven in een ongeschikte buurt, blijven 
ouderen gevangen in een soort van gouden kooi (Royers, 2007, p.5). 



Woonalternatieven

% ouderen die positief staan t.o.v. 

Verhuizen naar assistentiewoning 15,6

Verhuizen naar aangepaste 
woonvorm 8,8

Verhuizen naar aangepaste 
seniorenwoning 6,7

Samenwonen met aantal ouderen 5,7

Inwonen bij kinderen 4,8

Verhuizen naar woonzorgcentrum 4,5

Bron: Verté, Een huis, een thuis ?



Push en pullfactoren

• Push: Stressoren die ervoor zorgen dat ouderen niet langer thuis kunnen 
blijven wonen

• Pull: Factoren die ouderen kunnen verleiden om te verhuizen/ hun woning 
aan te passen

1. Onaangepastheid van de woning aan ouderdom;

2. Geen basiscomfort in de woning;

3. Onveilig voelen in de woning;

4. Valfrequentie



Levensloopbestendig wonen

• Wat betekent levensloopbestendig wonen voor jou? 

• Is jouw woning levensloopbestendig? 

• https://bit.ly/2K8thXV

• Verordening levensloopbestendig bouwen voor nieuwe 
meergezinswoningen 

https://bit.ly/2K8thXV




Tijdelijk zorgwonen



Nieuwe woonvormen - cohousing

• Thomashuizen

• Graeg

• Symbiosis

• Abbeyfield

• …



Veiligheid - preventieve interventies

• Valpreventie

• Technologie – monitoring

• Inbraakpreventie

• Hittepreventie



Ondersteunen van verhuizen

• Transitiemoment ondersteunen 

• Vermijden van negatieve gevoelens bij verhuis
• Continuïteit bieden – regelmatig terugkeren naar buurt



Publieke ruimte



Toegankelijke 
publieke ruimte

• Universal design

• Drempelloos

• Publieke toiletten

• Oversteekplaatsen

• Toegang tot de stad voor mensen met dementie 
en mensen met een fysieke beperking



Ruimte voor 
onafhankelijkheid

• Nabijheid van voorzieningen, winkels en 
diensten

• Persoonlijke vrijheid
• transportmogelijkheden 

• toegang tot gebouwen

• Veilige publiek omgeving
• proper

• sociale controle

• goede verlichting



Ruimte voor interactie 
en ontmoeting

• Plaatsen om te verblijven en te ontmoeten

• Zitbanken

• Publieke toiletten

• Belang van horecazaken en winkels als 
‘leeftijdsvriendelijk’

• Recreatie/ vrijetijdsbesteding

• Toegankelijke wandelpaden

• Impact op sociale interactie, Beweging en mentale 
gezondheid

• Groene omgeving

• Nabijheid van park stimuleert ouderen om hun 
huis te verlaten

• Volkstuinen 



Eigenaarschap over 
publieke ruimte

• Ervaringen, toegankelijkheid, sociale 
verwevenheid, herinneringen, routines,… 

• Impact op gebruik

• Niet enkel functioneel, maar ook emotioneel

• Onafhankelijkheid => zelfzekerheid



Burgerparticipatie & Werk



Co-creatie en 
co-productie met 
ouderen
• Betrokkenheid in volledige proces

• Veilig voelen om te spreken en gehoord te 
worden

• Zaken die relevant zijn voor ouderen worden 
aangepakt

• Besluitvormingsproces is duidelijk

• De talenten en ervaringen van ouderen 
worden gebruikt doorheen het proces van 
verandering

• De overlegmomenten, materialen en 
infrastructuur zijn toegankelijk

• De vooruitgang wordt geëvalueerd door te 
vragen naar reële veranderingen in het leven.  







Ingenieurs in het 
woonzorgcentrum

• WZC Edourd Remy ism KULeuven

• Observaties

• Interviews en 
groepsgesprekken met 
zorgverleners, bewoners en 
familie

• Testen van technologie



Stimuleren en ondersteunen 
(oudere) vrijwilligers

• Sharing economy – bijklussen

• Rekening houden met competenties en 
noden





Sociale inclusie en
Respect



Beeldvorming –
framing - Ageism



Voorbeeld Benidorm bastards





Sociaal kapitaal en de rol van de buurt

• Belang van de buurt voor senioren
• Vertrouwde omgeving

• Buren

• Sociale inclusie tegen eenzaamheid

• Vb: Slimme ondersteuning in de 
buurt – stad Aalst



Vrijetijdsaanbod
(sociale participatie) 



Differentiatie – voor ieder wat wils

• Dagelijkse activiteiten (samen eten, …)

• Seniorenverenigingen en LDC’s

• Culturele activiteiten

• Sport en fysieke events

• Traditionele activiteiten

• Levenslang leven

• Informatieve sessies, bewustmaking 

• Intergenerationele activiteiten



Toegankelijkheid 
van aanbod

Essentieel om succes van activiteit te 
garanderen

Transport

Locatie Aantrekkelijke
ontmoetingsplek

Timing



Bereik van mannen



Communicatie & Informatie



Elementen

• Toegankelijkheid van informatie
• Krant
• Leeftijdsvriendelijke (gemeentelijke) website 
• 1-1 informatie aan loket / one stop shop voor ouderen (seniorenloket)
• LDC’s / WZC’s in de buurt
• Communicatie strategie om digitale inclusie te garanderen

• Effectieve verspreiding
• Lokale televisie en radio
• Informatie op maat (folders, flyers)
• Sectie over gezond ouder worden in lokale berichtgeving
• Mond-aan-mond

• Testen van leesbaarheid van communicatiemateriaal 



Telefonisch

• Contact center
• Silver Line – hulplijn voor ouderen 24/24 –

informatie, vriendschap en advies

• Proactief contacteren
• telefoonster



Digitale kloof – e-inclusie van ouderen

Waarom blijft men weg van internet? 

- Niet nuttig

- Weten niet hoe ermee te werken

- Vindt zichzelf te oud

- Vrees voor slachtoffer van cybercriminaliteit



Voordelen?

• Mentaal actief blijven & geheugentraining
• vb: braingames, bordspelen, raadsels,…

• Vb luisterverhalen

• Sociale media als remedie tegen sociale isolatie 

• Online hulp

• Toegang tot informatie 



Ondersteunen van senioren? 

• Zelf de juiste digitale tools gebruiken
• Tools afstemmen op toegankelijkheid

• Senioren ondersteunen om te digitaliseren
• Openbare computerruimtes met begeleiding

• Vorming op maat 

• Aankoop van de juiste technologie

• Wegwijs in wat er bestaat



Welbevinden en gezondheidsdiensten



Geïntegreerde zorg

Eerstelijnzorg Continuïteit in zorgdiensten -
samenwerking

Ook aandacht voor preventie 
en gezondheidspromotie

Ondersteuning mantelzorg



Inzetten op digitalisering van de zorg?



‘Op gezondheid 
staat geen leeftijd’

• Vlaams instituut gezond leven

• Tool beschikbaar op 
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-
ouder-worden

https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-ouder-worden


Aandacht voor 
geestelijke gezondheid

• https://www.gezondleven.be/pr
ojecten/zilverwijzer

https://www.gezondleven.be/projecten/zilverwijzer


Maaltijdbedeling & sociale interactie



DEEL 3 

Drempels om actief ouder 
worden te realiseren?





1. Ruimtelijke impact van vergrijzing

2. Ageing in place – woonkwaliteit & betaalbaarheid alternatieven

3. Mobiliteit – bewegingsvrijheid

4. Vermaatschappelijking van de zorg

5. Eenzaamheid

6. Tijdsdruk 



1. Ruimtelijke impact van vergrijzing

• Woonwens ouderen in Vlaanderen:
• Zo lang mogelijk in de eigen woning blijven wonen
• Ageing in place

• Steden: 
• ruimtelijke veerkracht
• voldoende voorzieningen, 
• voldoende aanbod aan kleinere woningen

• Platteland en suburbane regios: 
• Spacial mismatch: toenemende vraag naar zorg en voorzieningen  daling 

aantal voorzieningen + grote onaangepaste, onbereikbare woningen
• Beleidsmaatregelen weinig duurzaam (econ, ecol, sociaal) : Belbus, Zorg op 

maat,… Bron: Prof. Pascal De Decker



Waar wonen we?



Groei steden – leegloop platteland – nabijheid 
dagelijkse voorzieningen



Voorbeeld Aalst
Onderscheid stedelijk – landelijk 
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2. Ageing in Place – woonkwaliteit -
betaalbaarheid 



Woonkwaliteit

Bron: Woonsurvey 
Steunpunt Wonen, 
bewerking stad Aalst



Top 5 %

Er zijn trappen in de woning 49,2

Afstand tot voorzieningen is te groot 21,1

Woning is te groot 17,7

Ik moet trappen doen om de woning te betreden 16,7

Afstand tot de kinderen is te groot 14,2

Bron: Dominique Verté, Belgian
Ageing studies



Aangepast wonen

• 14,3% van de woningen is aangepast (2018)
• Geen drempel of trappen om e woning te betreden

• Slaapkamer, badkamer, toilet op zelfde niveau /gelijkvloers

• Waarvan 20,9% (brug)pensioen

• 25% toename meergezinswoningen



Veilig voelen in de woning
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Betaalbaarheid - Woonquote

• Het aandeel van het inkomen dat 
betaald wordt aan huur of afbetaling.

• Indien dit meer dan 30% bedraagt, gaat 
men er vanuit dat dit problematisch is 

2209,19 euro: maximumpensioen voor een 
alleenstaande werknemer, na een 
volledige loopbaan. 

1212 euro: reëel gemiddeld pensioen van 
een werknemer

16,1%: armoederisico bij gepensioneerden 
in België



- Wonen 

- Thuis met zorg => 7,58 €/uur 

- Assistentiewoning => woonkost + servicekost = gemiddeld 

- woonzorgcentrum

Bron: Blijf thuis,
Zorgbedrijf 
Antwerpen



3. Mobiliteit - bewegingsvrijheid

(Bron: VAB)



Impact van woonplaats op mobiliteit en 
sociaal isolement

(Bron: VAB magazine)



Ouder worden & mobiliteit : silverproving

• Onderscheid tussen voetgangers – fietsers, automobilisten + impact 
op mobiliteit

• Afgekeurde autobestuurder heeft als voetganger groter risico 

• Grootste risico door ziekte of beperking, niet door leeftijd

• Leeftijdsgebonden achteruitgang van rijgeschiktheid wordt 
gecompenseerd door aanpassing van hun gedrag

• Gevoel van onveiligheid in het verkeer groeit

• De meest problematische manieren van verplaatsing bij ouderen zijn 
fietsen en te voet gaan. 



Ouder worden & mobiliteit : investeren in 
verkeersveiligheid

Bron: VIAS



Bron: BELDAM



Bron: BELDAM



4. Vermaatschappelijking van de zorg



Vergrijzing zet zich door

Bron: Statbel





mantelzorgratio

= Verhouding 40-79 jarigen tov 80-jarigen



Alleenstaanden

Bron: statbel



5. Eenzaamheid 



Wat is eenzaamheid?

Sociaal isolement       Eenzaamheid



Eenzaamheid De Jong Gierveld & van Tilburg (2008): 

• sociale perceptie en evaluatie van het eigen netwerk  

• Zowel de kwantiteit als de kwaliteit zijn minder dan wenselijk 
en aanvaardbaar. 

• of het niet bereiken van het gewenste niveau van intimiteit

• Eenzaamheid kan dus beschouwd worden als een uitdrukking 
van negatieve gevoelens rond een tekort in persoonlijke relaties. 



Eenzaamheid: componenten

• Sociale eenzaamheid
• gebrekkige integratie in sociale netwerken

• Emotionele eenzaamheid
• gebrek aan intimiteit met hechte vrienden. 



Eenzaamheid in Vlaanderen

48,6% 47,7%
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12,1% 12,9%
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Bron: Belgian Ageing Studies



Cijfers buurtcontact 



Vrijetijdsaanbod



6. Tijdsdruk zorgpersoneel



DEEL 4 

Innovatie in de zorg en 
age friendly environments







Innovatie?



Innovatie =
“The creation of new knowledge that is 

applied to practical problem”

Het vertalen van een idee of uitvinding in een 
product of service dat waarde creëert en/of 

waar mensen willen voor betalen

Een innovatie moet een specifieke nood, 
behoefte of probleem oplossen



Innovatie =

Vernieuwend
Idee of uitvinding (=kennis)

Waarde creërend en/of wil om te betalen
Oplossing voor nood, behoefte of probleem



Uitvinding ≠ innovatie



Uitvinding ≠ innovatie





Innovatie?



Innovatie?

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWidGN4pLeAhUqsaQKHdpFCCQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cocacolanederland.nl/merken/coca-cola/coca-cola-zero-sugar-vanilla&psig=AOvVaw1deDFYDdQFIjMSfJgj-R7s&ust=1540047475505108


Innovatie?



Productinnovatie Procesinnovatie



Zorg?



Innovatie in de zorg? Is dat niet overdreven?



Investeringsklimaat: oorzaken?

Maatschappelijk Economisch Technologisch
Stimulans 
innovatie



Maatschappelijke oorzaken
Vergrijzing

2050: +25% van de bevolking is ouder dan 65 jaar

Toenemende levensverwachting

Elk jaar: + 76 dagen

Steeds toenemende zorgvraag

Toenemende levensverwachting & vergrijzing

Chronische zorg

2020: 50 % globale zorguitgaven (Deloitte, 2018)

Van aanbod naar vraag gestuurde zorgmarkt

Zorginstelling  thuisomgeving

Patiënt wordt consument



Technologische orzaken
Explosie aan nieuwe technologie

Medische beeldvorming

3D-printing

Nano-technologie

Bionics & robotica

Cryonics

Digitalisering
Telehealth

mHealth

Internet of Things

Big data

Elektronische patiëntendossiers



Oorzaken
Economisch

Beperkt budget

Besparingen



Waarom is innovatie en technologie een antwoord op deze evoluties?















73 % medicatie info – 72 % ziekte/aandoeningen – 69% communicatie





2003
2,3 miljard €

13 jaar

2008
1 miljoen €

3-8 jaar

2018
900 €

1-5 dagen







https://www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc

https://www.youtube.com/watch?v=y-rEI4bezWc




https://www.youtube.com/watch?v=emelqBbnN2U

https://www.youtube.com/watch?v=emelqBbnN2U
















DEEL 5 

Co-creatie 



Design Thinking
Methode (5 stappen)

AFBAKENING DEFINITIE IDEATIE PROTOTYPE TEST



AFBAKENING



Afbakening

• Kies een drempel of schets een probleem situatie

• Leer de eindgebruiker kennen:
• Kies een persona

• Situeer alle relevante stakeholders mbt eindgebruiker & 
probleem/drempel

Output:

Gekozen persona

Stakeholder analyse

Gekozen drempel/probleemsituatie



Persona’s



Persona











DEFINITIE



Definitie

• In deze sessie: light versie

• Normaal in deze fase zijn er heel wat opties:
• Observaties
• Groepsgesprekken
• Interviews
• Desk research
• …

• Voor deze sessie:
• Bepaal problemen op basis van probleemschets & persona
• Bepaal de doelstellingen van jouw groep op basis van noden eindgebruiker 

& probleemschets



Definitie

1. Brainstorm over de mogelijke problemen

2. Bepaal het probleem / situatie / uitdaging waarop jouw groep gaat 
focussen

3. Bepaal de doelstellingen van jouw groep op basis van noden 
eindgebruiker & gekozen probleemschets

Output:

Focus probleem/situatie/uitdaging

Doelstelling(en)



IDEATIE



Ideatie

1. Brainstorm zoveel mogelijk oplossingen

2. Rangschik na brainstrom mogelijke oplossingen (tool: ideëen selectie)

3. Kies 1 oplossing voor verdere uitwerking

Output:

Gekozen oplossing



PROTOTYPE



PROTOTYPE• Werk een basis versie uit van 
oplossing;

• Product / dienst kenmerken
• Design; Uiterlijke kenmerken (bij product)
• Businessmodel:

• Segment: Op welke doelgroep(en) gericht? 
Welke persona’s?

• Wie zijn sleutel partners?
• Activiteiten? Productfacetten
• Welke meerwaarde biedt het aan welke 

segment?
• Distributie of communicatie kanalen?



DOELGROEP
(SEGMENT)

NOOD

WAARDEN 
PROPOSITIE

OPLOSSING
(ACTIVITEIT)

CONCURRENTIE

WAARDE 
NETWERK

BETAALBAARHEID 
KOSTENMODEL



TEST



DEEL 6 

Presentatie resultaten 



Resultaten

1. Bespreek het traject om tot oplossing te komen

2. Presenteer het eindresultaat

3. Reflectie: wat hebben we geleerd vandaag?


