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Prototype
‘Private care Room of the Future’ ontwikkeld
Wonen zonder zorg(en)
In 2010 ontwikkelde een uniek en gemotiveerd consortium, een denktank van gebruikers, onderwijs- en
kennisinstellingen, fabrikanten en beroepsorganisaties The Patient Room of the Future, een nieuw
concept van patiëntenkamer. De partners bundelden na het succes van dit eerste project opnieuw de
krachten en creëerden een verrassend concept voor leeftijdbestendig wonen, de ‘Personalized Residence of
the Future’. Een derde initiatief concentreert zich op de rusthuiskamer van de toekomst: PRoF 3.0 is geboren!
Bij de ontwikkeling van deze prototypes is het fundamentele uitgangspunt de mens die centraal staat, met
integratie van alle randvoorwaarden zoals budget, human resources, technologie en de noden en
verwachtingen van andere betrokken partijen. Zo komt PRoF tot oplossingen waar state-of-the-art technologie
naadloos samengaat met comfort, huiselijkheid en veiligheid zonder afbreuk te doen aan de privacy van de
bewoner.
Vandaag vindt de officiële voorstelling van deze ‘Private care Room of the Future’ plaats bij Boone
International nv te Poperinge tijdens een groots lanceringsevenement onder het meterschap van Mevr.
Windels, echtgenote van Europees President Van Rompuy.
De ‘Gepersonaliseerde rusthuiskamer van de toekomst’ is het eindresultaat van een intensief
vooronderzoek naar de behoeften en vragen op vlak van veroudering. De wereld rondom ons wordt in
het kader van onze veroudering met steeds meer specifieke vragen geconfronteerd omwille van het
toenemend aantal ouderen, de onvoldoende groei van zorgverlening, de beperkte financiële mogelijkheden
van de overheid, de optredende vereenzaming, enz. 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.
Zelf willen we naast meer privacy, autonomie, veiligheid en keuzevrijheid vooral niet-stigmatiserende
oplossingen binnen een intergenerationele 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. De aanpassingen voor de doelgroep springen dan ook niet meteen in het oog. Zo
verdwijnt de tillift in een kast wanneer deze niet langer wordt gebruikt. En de kamer wordt in enkele seconden
getransformeerd van woonkamer naar slaapkamer. Big Mother zorgt voor een niet-stigmatiserend
volgsysteem voor dementerenden: in plaats van bewoners voortdurend van alles te verbieden, wordt
gecodeerd wat ze toegelaten wordt en wat niet. Het ventilatiesysteem is zo uitgekiend dat een vervelende
rusthuisgeur geen kans heeft. Het prototype van de rusthuiskamer is zelfs zo opgevat dat het evengoed in
een residentiële woning kan worden geïmplementeerd.
Jan Van Hecke (Boone nv), coördinator van PRoF, geeft toelichting bij de samenstelling van het PRoFconsortium: dat bestaat uit het groot consortium (de denktank), het klein consortium (fabrikanten en
architecten, de uitvoerders van het project) en het nieuwe VIP-consortium (de Very Important Prof admirers).
Ter promotie van het project werd een teaserfilm ontwikkeld, die kan worden ingezet bij congressen,
onderzoek, contacten met overheidsinstellingen, enz. Door de toenemende interesse van verschillende
sectoren starten we met de organisatie van themadagen: diensten en zorg, technologie en zorg, architectuur
en zorg.
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 en
wat haalbaar is met de technologie van vandaag. Tegelijk reikt de ambitie verder: de 'Personalized care Room
of the Future' is een evolutief concept en wordt telkens bijgestuurd. Het is een typevoorbeeld van ‘open
innovatie’. De Vlaamse regering en het IWT steunen het wetenschappelijk onderzoek rond dit zorgtraject.
Jan Van Hecke besluit: “Door zijn conceptuele vormgeving speelt de Gepersonaliseerde Residentie van de
Toekomst 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.”

Het consortium bestaat uit volgende leden:

ACS - AkzoNobel - Anamorf | Frames & Fields - ArjoHuntleigh - Arterior Design - Artesis Hogeschool
Antwerpen | Integrale Productontwikkeling - Boeckx Architecture & Engineering - Boone International |
Boone Projects - Buro II & Archi+I - BVZD Vlaamse vereniging voor Ziekenhuisdirecteurs - Cubist Creations Devan - De Witte Lietaer - DOT Directies Organisaties voor Pleegzorg - Durlet - Elasta - Enter Expertisecetrum Dementie Vlaanderen | Sophia – Extremis - Familiehulp - Fedustria - Francovera - Genano Groep Sanakor - GVO - Haelvoet - HFDV | UZ Leuven - Hogeschool Gent TO2C - IBBT - IFMA - IMEC | Holst
Centre - Ingenium - In-Ham - Innovate Dementia | LUCAS - Inoxline | Lannoo Metaalwerken - ISS - IWT Kenniscentrum Woonzorg Brussel - KHBO Expertisecentrum Assistieve Technologie - Knockaert Gerrie - Kone
| Mondoor - Leroy - Mariasteen - Modular Lighting Instruments - MTC - Philips - RHMS Réseau Hospitalier de
Médecine Sociale - Seniorenzorg F.O.S. - Senior Living Group - Tarkett - Tele-Signal Electronics - Televic
Healthcare - The Right Chair - Thuiszorg - TTC Tile Trade Center - UZ Gent - Van Maele - VDB Productions Velda - Vink - VIPA - Vlaamse Verpleegunie | Urobel - VTDV Vereniging voor Technische Diensthoofden in de
Verzorgingssector - Westelec

