ONTWIKKELING VAN NIEUWE ZORGPRODUCTEN EN -DIENSTEN
DOOR MIDDEL VAN CO-CREATIE EN DESIGN THINKING
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Door de toenemende vergrijzing van onze maatschappij, maar ook door budgetbeperkingen,
stijgt de vraag naar digitale zorgproducten en geautomatiseerde dienstverlening in de
zorgsector. Technologische oplossingen worden steeds krachtiger, maar toch blijft de kloof
tussen technologie en vermarkting in de zorgsector nog steeds groot. Eén van de problemen is
dat de meeste (product-)ontwikkelingstrajecten voor deze sector starten vanuit het
technologische kunnen. De gebruiker van die technologie wordt met zijn frustraties pas in een
later stadium van het co-creatietraject betrokken. Het gevolg is dat het resultaat van de
ontwikkeling niet volledig aansluit bij de noden.
In dit project komt de vraag/nood voor een oplossing of een nieuwe product of dienst vanuit de
zorgsector zelf en via de mensgerichte Design Thinking methodologie (DT) werken we aan een
oplossing. Woon- en Zorg H. Hart zoekt in dit project naar een intuitief hanteerbare
gedigitaliseerde en visuele menukeuze voor haar bewoners.
Na een voorbereidende analyse, zullen we met een consortium van stakeholders DT toepassen
om tijdens een DT bootcamp voor deze frustraties een oplossing uitwerken. Het resultaat van
de oefeningen zijn prototypes die onmiddellijk bij de gebruikers worden uitgetest. Aan de hand
van hun feedback kunnen de prototypes verder aangepast worden. De potentiële vermarkting
van de oplossingen en de bijhorende IP-problematiek zal door een businessexpert uitgewerkt
worden in een businessplan.
De toepassing van DT in de zorg is in Vlaanderen zeker nog niet ingeburgerd. Over het project
voorzien wij na elke bootcamp een communicatiecampagne.
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