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In 2010 ontwikkelde een uniek en gemotiveerd consortium van

PRoF is het eindresultaat van een intensief vooronderzoek naar de behoef-

gebruikers, onderwijs- en kennisinstellingen, fabrikanten en

ten en vragen op vlak van veroudering. De wereld rondom ons wordt in het

beroepsorganisaties The Patient Room of The Future – PRoF - : een

kader van onze veroudering met steeds meer met specifieke vragen gecon-

nieuw concept van patiëntenkamer. PRoF stelt de verouderende

fronteerd omwille van het toenemend aantal ouderen, de onvoldoende

persoon centraal en besteedt veel aandacht aan de woon- en

groei van zorgverlening, de beperkte financiële mogelijkheden van de

zorgomgeving, onder meer door de nadruk te leggen op comfort en

overheid, de optredende vereenzaming, enz… Zelf willen we naast meer

huiselijkheid, en dit op een niet-stigmatiserende en intergenerationele

privacy, autonomie, veiligheid en keuzevrijheid vooral niet-stigmatiseren-

manier.

de oplossingen binnen een intergenerationale omgeving en een infrastructuur die het ons op een comfortabele manier mogelijk maakt in de buurt
van een dienstencentrum te blijven. Het verzorgend personeel wordt op
zijn beurt geconfronteerd met meer ouderen, de veranderende vorm van
dienstverlening, een kortere opnameduur in de verzorgingsinstelling, een
vraag naar verhoogde rendabiliteit en operationele efficiëntie. Daarom
werd gezocht naar een vernieuwend en allesomvattend concept dat een
antwoord biedt op deze diverse vragen.
Oog voor duurzaamheid, functionaliteit,
gebruiksgemak en hedendaags design

info
• www.prof-projects.com

PRoF speelt hierop in door de verouderende persoon in zijn eigen leefomgeving centraal te stellen, met oog voor duurzaamheid, functionaliteit, gebruiksgemak en hedendaags design, en dit alles volgens de geldende

Europese, nationale en regionale toegankelijkheidsnormen. Dit Vlaams
project heeft Europese ambities : het unieke samenspel van de 60 partners
rond de tafel verzamelt alle mogelijke expertise, techniciteit en professionaliteit die nodig is voor de ontwikkeling van deze kamer.
Prototypes
Bedoeling van PRoF is om elk jaar een vernieuwend, maar realiseerbaar
project te lanceren. Het gaat daarbij telkens om prototypes die als basis
kunnen worden gebruikt voor onderzoeks- en innovatiedoelstellingen. De
Gepersonaliseerde Residentie van de Toekomst wordt gecommercialiseerd.
Ter promotie van het project werd een film ontwikkeld, die kan worden
ingezet bij onder meer congressen, onderzoek en contacten met overheidsinstellingen.
Integratie van de meest vernieuwende tools
Door zijn conceptuele vormgeving speelt PRoF maximaal in op de behoeften en vragen van de verouderende bevolking enerzijds en van het verzorgend personeel en de overheid anderzijds. De integratie van de meest vernieuwende tools en innovaties maken er een ambitieus project van, totaal
vernieuwend voor de zorgsector. ■
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