
Experience 
room

Een unieke manier
om zorgtechnolgie
te zien, te proberen, 
te ervaren.
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Patiënten zo lang mogelijk verant-
woord thuis laten wonen, daar waar 
ze zich het beste voelen. Dat is waar 
het Wit-Gele Kruis van Antwerpen 
dagelijks naar streeft. We willen dat 
onze patiënten zich gerust en veilig 
kunnen voelen, ook als ze alleen 
zijn. Daarom zijn we niet enkel 
intens bezig met thuisverpleging, 
maar zetten we ook hoog in op 
zorgtechnologie.

Zorgtechnologie beleven

Om de mogelijkheden van zorgtech-
nologie in de thuisomgeving aan te 
tonen, richtten we een experience 
room in. In deze demoflat bootsen we 
een thuisomgeving na, compleet met 
woon- , slaap- en sanitaire ruimte. In 
deze verschillende ruimtes hebben 
we zorgtechnologieën ingebouwd. 
U zal zien dat zorgtechnologie een 
kleine impact heeft op de woning 
zelf, maar een grote impact op de 
veiligheid van de gebruiker.

Wie kan de experience room 
bezoeken?

Enerzijds kan uw patiënt/cliënt zelf 
de experience room bezoeken. Hij 
kan er de verschillende technolo-
gieën zien, uitproberen, ervaren.

Ervaar
zorgtech- 

nologie



Daarnaast is de experience room er 
voor u als zorgpartner. Het is een 
unieke manier om bestaande én 
nieuwe zorgtechnologieën te leren 
kennen en het geeft u de mogelijk-
heid om zelf in te schatten of uw 
patiënt/cliënt nood heeft aan een 
bepaalde zorgtechnologie.

Welke technologieën kan u er 
ontdekken?

Op het eerste zicht zal u weinig 
technologie opmerken, want zorg-
technologie is gemaakt om zo min 
mogelijk op te vallen in huis. We 
tonen u een medicatiedispenser, 
een trekschakelaar in de douche en 
een patch voor telemonitoring. In 
de woonkamer ligt een tablet om te 
beeldbellen.

Bij de experience room hebben we 
ook een innovatieplatform gebouwd. 
Dit is een soort kopie van onze 
huidige zorgcentrale. Op deze manier 
kunnen we het volledige proces van 
personenalarmering tonen: wat 

gebeurt er in de zorgcentrale nadat 
een gebruiker bijvoorbeeld thuis op 
zijn personenalarm drukt?

Daarnaast zal het ook mogelijk zijn 
om via het innovatieplatform de 
leefpatronen van patiënten/cliënten 
in kaart te brengen. Zo kunnen we in 
de toekomst niet alleen alarmeren, 
maar ook proactief én preventief 
monitoren. 

Nieuwe evoluties 

De experience room en het innova-
tieplatform bieden ons niet alleen 
de mogelijkheid om onze huidige 
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INFO & VRAGEN?

Bel ons voor meer informatie of om 

een bezoek aan te vragen op het 

nummer 014-24 24 45. U kan ons ook 

bereiken via mail:

experienceroom@wgkantwerpen.be.

 
Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw
Nonnenstraat 12 bus 1
2200 Herentals
T.  014-24 24 24
info@wgkantwerpen.be

www.witgelekruis.be

Volg ons op:    

technologieën aan u en uw patiënt/
cliënt te tonen, we volgen ook nieuwe 
evoluties op de voet. We kunnen er 
nieuwe technologieën uitgebreid 
testen alvorens ze te implementeren 
in onze zorgcentrale. Zo zijn we 
steeds zeker dat we een stabiele en 
veilige technologie uitrollen.

Een bezoek aanvragen

De experience room is volledig 
kosteloos en vrijblijvend te bezoeken 
op ons provinciaal secretariaat in 
Herentals. Wel is het nodig om een 
afspraak te maken. 


