
 

Ergotherapie en technologie 
Toelichting lezingen en workshops 

 

De Innovatie Mindset in Healthcare 
Tom Braekeleirs (Bluehealth Innovation Center)  

Het BlueHealth Innovation Center (BHIC) is een unieke combinatie van topspelers 

(lokale overheden, bedrijven, onderzoekscentra en zorginstellingen) die hetzelfde doel 

delen. Zij ondersteunen de digitale transformatie in de gezondheidszorg door digitale 

innovatie. Dit gebeurt door jong ondernemerschap in HealthTech te ondersteunen en 

door zorgprofessionals en start-ups te coachen in de uitbouw van innovatieve digitale 

oplossingen met betrekking tot cure, care & comfort. 

 

Centre for health and technology (CHaT)  

Steven Truijen, Dirk Vissers & Wim Saeys (Universiteit Antwerpen) 

Het Centre for Health and Technology (CHaT) is een multidisciplinair interfacultair 

instituut van de Universiteit Antwerpen dat innovatie en ondernemerschap in de 

gezondheidszorg wil bevorderen, stimuleren en faciliteren door de beste oplossingen 

voor gezondheidsproblemen te vinden aan de hand van technologiegebruik en 

innovatie. CHaT streeft ernaar een rol te vervullen als versneller,  

incubator en netwerk voor gezondheidszorgtechnologie, waarbij mensen, technologie 

en middelen samenkomen. CHaT omvat academici, studenten, gezondheidswerkers, 

ingenieurs, productontwikkelaars, economen, juridische adviseurs, ondernemers en 

investeerders die gepassioneerd zijn over het verbeteren van de gezondheid door 

technologie. 

 

 

 

 



 

Revalidatie3.0: trends in revalidatietechnologie 

Lode Sabbe (UZGent) 

Lode Sabbe is hoofdergotherapeut in het UZ Gent, en projectmanager van Smart 

Space, een grensverleggend platform voor nieuwe technologieën in de zorg binnen het 

UZ Gent.  Hij bespreekt tijdens een  interactieve uiteenzetting nieuwe trends binnen de 

revalidatiegeneeskunde en laat u kennis maken met diverse technologieën (apps, 

robotica, Virtual en Augmented Reality, tele-revalidatie, en nog veel meer… . 

 

Ontwikkel een visie omtrent 

gezondheidstechnologie door het zelf te 

ervaren 

Hill Jonker & Sanne Diepeveen (iXperium Health) 

iXperium Health werkt aan (het omgaan met) nieuwe technologie in de zorg en welzijn. 

Ze inspireren studenten, opleiders en professionals, laten ze ervaren wat werkt en doen 

onderzoek naar de effecten van technologie in zorg en welzijn.  Ontwikkel een visie 

omtrent gezondheidstechnologie door het zelf te ervaren, Hill Jonker (ergotherapeut) en 

Sanne Diepeveen (logopediste) 

 

Nieuwe mogelijkheden van 

communicatietechnologie 

Wim De Backer (Modem) 

Modem is een expertnetwerk dat mensen met een beperking wil versterken met 

hulpmiddelen die geschreven, verbale en digitale communicatie ondersteunen.  

In zijn lezing zal Wim De Backer nieuwe mogelijkheden in communicatietechnologie 

toelichten en krijgt u de kans om deze van nabij te bekijken. 

 

 



 

 

Exploratie van het gebruik van VR in 

cliëntgericht woningadvies 

Erwin Vanroye (Hogeschool PXL) 

Woningaanpassingen zijn kostelijk en voldoen in de praktijk niet altijd optimaal aan de 

noden van de persoon met een beperking. Ook het advies is niet altijd even 

cliëntgericht en vaak moeten er abstracte keuzes gemaakt worden. Professionele 

adviesverleners/ergotherapeuten ervaren de nood om nieuwe technologie in te zetten 

om gezamenlijke besluitvorming en op maat gemaakte oplossingen te faciliteren. Virtual 

Reality (VR) kan adviseurs en gebruikers helpen om een optimale woonomgeving te 

simuleren en uit te testen, alsook om aanpassingen te visualiseren alvorens te 

implementeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


