Voorstelling ‘Personlized Residence of the Future‘: Een
motiverende knipoog naar veroudering
Stel je even voor dat je ook bij het ouder worden in je eigen leefomgeving kan blijven
wonen dankzij de progressieve hulp van architectuur, technologie en dienstverlening.
Wat als één en hetzelfde scherm niet alleen toegang biedt tot tv, radio en internet, maar
dat u ook uw maaltijden kunt kiezen en contacten met vrienden en familieleden kunt
onderhouden. En wat als slimme communicatie zowel uw dokter als de personen die je
ondersteunen in de thuiszorg met jouw akkoord een permanent overzicht kunnen
krijgen van je toestand? Toekomstmuziek? Niets is minder waar! Kom op 1 juli 2011 de
proef op de som nemen tijdens de officiële voorstelling van de ‘Gepersonaliseerde
Residentie van de Toekomst’ of PRoF, een positieve vooruitblik op veroudering.
De wereld rondom ons wordt in het kader van onze veroudering met steeds meer specifieke
vragen geconfronteerd: toenemend aantal ouderen, de onvoldoende groei van zorgverlening,
de beperkte financiële mogelijkheden van de overheid, de optredende vereenzaming, enz. Zelf
staan we op onze privacy, autonomie, veiligheid en keuzevrijheid en willen we vooral nietstigmatiserende oplossingen en een infrastructuur die het ons op een comfortabele manier
mogelijk maakt in de buurt van een dienstencentrum te blijven. Daarom werd gezocht naar
een vernieuwend en allesomvattend concept dat een antwoord biedt op deze vragen.
De ‘Gepersonaliseerde Residentie van de Toekomst’ of 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.
Kom dit totaal nieuw concept ontdekken op 1 juli in Poperinge. Het PRoF consortium kijkt er
naar uit om u te mogen verwelkomen om 12u00 bij Boone International nv.
Met vriendelijke groeten,
Het ProF-consortium
Programma
14.00

Ontvangst en registratie deelnemers

14.30
Welkom namens de leden van het PRoF-consortium: Jan Van Hecke –
Coördinatie PRoF (Boone International)

14.45




Academisch gedeelte:
Sleutelwoorden: dr. Ir. Ann Ackaert - IBBT en Prof dr. Ir. Piet Verhoeve - Televic
Basis architectuur: Arch. Serge Lefevere - Boeckx Architecture & Engineering
Interieur ontwerp: Interieurarchitect Hugo Van Leuven - Buro II & Archi+I

15.15
Plechtige opening door Mevr. Windels, Echtg. Europees President
Van Rompuy en Beschermvrouw van PRoF
15.30 – 18u30 Geleid bezoek aan de PRoF-website voor alle aanwezigen +
doorlopende receptie

U wordt verwacht om 12u (lichte lunch is voorzien) voor een persconferentie en aansluitende
rondleiding.
Gelieve ons te laten voor 28 juni of u al dan niet kunt aanwezig zijn. Inschrijven kan via deze
link.

http://www.zorganderstv.be/agenda/voorstelling-personlized-residence-of-the-future-eenmotiverende/

