
 
 

 

La technologie au service de soins chaleureux à domicile 

 

1. Province de Luxembourg (Alter & GO surdité) - Téléveille des personnes fragilisées pour la 

coordination des services d'aide et de soins à domicile   

 

Utiliser et évaluer un outil d’échange électronique, qui associe des coordonnées à des applications et 

des outils spécifiques, afin d’améliorer la coordination des soins entre les personnes âgées fragilisées, 

les aidants proches et les services de soins à domicile. 

 

Personne de contact : Natacha Mathy & Héloïse Goffette 

Adresse e-mail : n.mathy@province.luxembourg.be & h.goffette@province.luxembourg.be  

Montant : € 68.000 

 

2. Solidarité Fraiture - My app4SEP  
 
En collaboration avec des patients atteints de sclérose en plaques, leurs proches et des professionnels 
de la santé, créer et évaluer une application d’e-santé permettant à l'utilisateur de bénéficier d'un 
soutien et d'un suivi à domicile tout en étant connecté à un réseau de professionnels.      
 
Personne de contact : Nicolas Moyano 

Adresse e-mail : n.moyano@hotmail.com  

Montant : € 100.000  

 

3. Thomas More Hogeschool & WGK Antwerpen - Technologie voor een warme zorg thuis bij personen 

met hartfalen in Vlaanderen 

 

De levenskwaliteit van zorgbehoevenden met hartfalen verbeteren door een multidisciplinair 

zorgmodel te ontwikkelen dat zelfmanagementondersteuning op maat biedt en een zorgplatform dat 

zorgbehoevenden en zorgverleners verbindt. Het is de ambitie om een gedeelde aanpak te 

ontwikkelen met andere hartfalenprojecten die uitgerold kan worden in gans Vlaanderen. 

 

Personne de contact: Ann Proost (WGK Antwerpen) & Hilde Vandenhoudt (Thomas More) 

Adresse e-mail : Ann.Proost@wgkantwerpen.be & hilde.vandenhoudt@thomasmore.be   

Montant: €200.000 
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4. Universitair Ziekenhuis Antwerpen - APPI_CAPP@Home : geïntegreerde transmurale zorgketen 

voor de multidisciplinaire behandeling van acute postoperatieve of posttraumatische pijn en 

preventie van chronificatie van pijn door thuisopvolging 

 

Holistische pijnopvolging en behandeling van patiënten die terug thuis zijn na een operatie of trauma, 

door een multidisciplinair team, via een digitaal platform, met aandacht voor de sociaaleconomische 

re-integratie. 

 

Personne de contact: Guy Hans 

Adresse e-mail : Guy.Hans@uza.be  

Montant: 99.100€ 

 

5. Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Het IRIS-project: een uniek multidisciplinair 

communicatieplatform ter bevordering van dialoog, gegevensuitwisseling en overleg bij de zorg 

voor palliatieve patiënten in de thuissiuatie, met het oog op warme, kwaliteitsvolle zorg op maat 

 

Het IRIS Palliatief Zorgdossier is een uniek multidisciplinair communicatieplatform tussen de huisarts, 

thuisverpleging, specialist en andere betrokken zorgverleners van de (palliatieve) thuispatiënten. 

Deze online tool maakt eenvoudige, continue communicatie mogelijk en is tegelijk een kwaliteitsvol 

medisch thuisdossier met vlotte informatieoverdracht. Zo kan warme thuiszorg op maat worden 

geboden aan de patiënt en zijn familie, binnen en buiten kantooruren.  

 

Personne de contact: Lieve Van den Block (VUB) & Dr. Sophie Van Steenbergen 

Adresse e-mail : Lieve.Van.den.Block@vub.be & sophie.vansteenbergen@hotmail.com  

Montant: 100.000€  
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