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BOONE NV EN 60 ANDERE SPELERS GEVEN MODERNE VISIE OPTHUISZORG

Seniorenhuis van de toekomst
POPERINGE

wegingssensoren

die

alarm

slaan als bewoner ten val komt

Een huis dat alarm slaat als je ten val bent geko
men of communicatie die je dokter een perma
nent overzicht geeft van je toestand science
fiction Niet volgens de nv Boone uit Poperinge
Same met zestig andere spelers uit diverse sec
toren creëerde het de seniorenresidentie van de

nabije toekomst
DIETER DUJARDIN

In 2010 pakte een consortium
van gebruikers onderwijs en
kennisinstellingen ontwerpers
fabrikanten en actoren uit de

zorgsector uit met The Patiënt
Room of the Euture een nieuw

concept voor een ziekenhuiska
mer Het project kende tot nog
toe zo n succes dat deze partners
opnieuw de krachten bundelden
om hun visie te geven op thuis

zorg Eén van de trekkers van
beide projecten is de nv Boone
uit Poperinge specialist in op
klapbedden
«Onze bedoeling is om thuiszorg
in een positief daglicht te stellen
door de nadruk te leggen op
comfort en huiselijkheid en
vooral op een niet stigmatise
rende manier In het huis kan je
amper zien dat iemand thuis
zorg nodig heeft In de inkomhal
is er bijvoorbeeld een inbouw

kast voorzien waar een rolstoel

inpast Het doel is om ervoor te
zorgen dat mensen die ouder
worden en zorg nodig hebben zo
lang mogelijk in aangename om
standigheden in hun huis kun
nen blijven wonen in plaats van

één en hetzelfde scherm dat toe

gang biedt tot tv radio en inter
net maar waarmee je ook je
maaltijden kan bestellen Of
slimme communicatie die de

dokter of thuisverplegers con
stant een overzicht geven van je
toestand Maar ook praktische
zaken als naadloze keuken

en

badkamermeubelen in de hoog
te verstelbare bedden een stijl
volle instapdouche een vloer die
er uitziet als parket maar steen
blijkt en dus handiger om te
poetsen

Toekomstmuziek is het volgens
de bedenkers allemaal niet

«Het

project gaat uit van wat haalbaar
is met de technologie van van
daag maar blijft vanaf nu tel
kens verder worden bijgestuurd
Met het bestaande consortium

willen we eikjaar uitpakken met
een vernieuwend en realiseer

baar project Deze seniorenresi
dentie zal alleszins gecommer
cialiseerd worden Ter promotie
werd een film gemaakt die zal
ingezet worden bij congressen
en contacten met overheidsin

stellingen»

besluit Jan Vanhec

ke

naar een serviceflat te moeten»

aldus Jan Vanhecke van Boone
nv

Handige snufjes
Het huis is erg smaakvol en zit
vol handige snufjes Zoals een
bureau dat in een handomdraai

in een bed verandert voor als
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een kleinkind blijft slapen be
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Jan Vanheckevan BoonemetVeerIe Windels de vrouw van Herman Van Rompuy
die meter is van het project Foto Depesteie

Een bureau dat in een handomdraai in een bed verandert
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het is maar een van de vele snufjes FotoDepesteie
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