
Immersive Care
(Logo’s begeleidingsgroep)

Health and Care Challenges (Mechelen, 
Antwerpen)

Verpleegkunde (Mechelen)
Expertisecel Psychologie en Technologie 
en samenleving (Antwerpen)

Creative and Innovative Business 
(Mechelen)

Mobilab & Care (Geel)
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eXtended Reality (XR) 

Immersive 
Care

Immersieve technologie

https://immersivecare.be/it/

milgram et al. 1995
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XR kan, net zoals de werkelijke omgeving, een zeer sterke invloed 
hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen

Won (2017) & Wright (2013)

Pijnperceptie bij zorgvragers met chronische migraine kan sterk 
verbeteren door hen een aangename virtuele ervaring aan te 
bieden (bv. een virtueel terras met zicht op zee).

Tommaso et al. (2013)

Immersive Care: focus
Ontwikkeling in de multimedia 
inzetten in de gezondheidszorg

Evolutie 
•van louter entertainment,
•naar onderbouwde toepassingen   
in gecontroleerde settings,

•tot betekenisvol gebruik met 
toegevoegde waarde in dagelijkse 
praktijk.

7

8

9



8/02/2021

Immersive Care: plan van aanpak

personen met verstandelijke beperking

woonzorgcentra

revalidatie

pediatrie

360° video
immersive room

virtual/augmented reality

Immersive Care: plan van aanpak

personen met verstandelijke beperking

woonzorgcentra

revalidatie

pediatrie

360° video
immersive room

virtual/augmented reality

360° video 
in woonzorgcentra

Gevoelens van eenzaamheid en 
sociale isolatie aanpakken

Via Virtual Reality de bewoners 
meer activeren en (samen) nieuwe 

belevingen bieden

Familie betrekken voor 
360° beelden op maat
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Immersive Care: plan van aanpak

personen met verstandelijke beperking

woonzorgcentra

revalidatie

pediatrie

360° video
immersive room

virtual/augmented reality

Virtuele 
Spiegeltherapie
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Immersive Care: plan van aanpak

personen met verstandelijke beperking

woonzorgcentra

revalidatie

pediatrie

360° video
immersive room

virtual/augmented reality

360° video
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Virtual reality voor 
de pediatrie

Relaxation-VR

Pijn en angst reduceren bij kinderen voor 
en tijdens een medische procedure

Ontspanning tijdens langer verblijf in het 
ziekenhuis

Children’sHospital Los Angeles: https://www.chla.org/virtual-reality-pediatrics

Immersive Care: plan van aanpak

personen met verstandelijke beperking

woonzorgcentra

revalidatie

pediatrie

360° video
immersive room

virtual/augmented reality
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Verkennen van een bijkomende methode in het 
begeleidingspakket, in aanvulling op het huidige 
belevingsaanbod.
Verkennen van het gebruik van een VR-bril bij 
personen met een ernstig verstandelijke 
beperking (aanvaardbaarheid, haalbaarheid).
Verkennen van VR-applicaties die geschikt 
zijn voor de doelgroep.
Een aangename, 
immersieve ervaring opdoen.

Virtual reality in 
belevingsactiviteiten

Personen met een
ernstig verstandelijke beperking

Bestaande applicaties waarvan verondersteld 
wordt dat zij kunnen bijdragen aan het welzijn 

van personen met een verstandelijke beperking.

Applicaties worden gekozen op basis van 
verkennende gesprekken met begeleiders, 
rekening houdend met diversiteit cliënten.

VR-bril: HTC Vive – aanwezig in 
Het GielsBos in daarvoor voorziene ruimte.

Leren boodschappen doen 
in VR

Volwassenen met een 
verstandelijke beperking 

Kinderen met een 
autismespectrumstoornis

ism Flegado, BaBuO Den Anker en DigiMedical
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Aanleren van vaardigheden in een virtuele 
context als opstap naar leren van de 

vaardigheid in een reële context

Immersieve, leerrijke ervaring

Aanvulling op het huidige belevingsaanbod 
verkennen

Doel
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?Contact:

www.immersivecare.be

Sylvie Bernaerts

sylvie.bernaerts@thomasmore.be 
+ 32 (0)34 32 40 50 
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Assist3D
3D printen van 
ergotherapeutische
hulpmiddelen

Drempel verlagen 
toepassen 3D‐technieken 

in de praktijk

Ergo, kine, zorginstellingen, 
patiëntenverenigingen, …

Orthopedische bedrijven

Technologische bedrijven

Onderwijs

VAPH, beroepsverenigingen 
(ergo, ortho)

…

39 casestudies
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Voordelen 3D printen
• Geen/zeer lage opstartkost
• Freedom of design (complexe stukken 

even eenvoudig te maken als 
eenvoudige)

• Unieke stukken betaalbaar produceren
• Verschillende materialen/3D 

printtechnieken

Cliëntgericht werken: 
ontwerp op maat van de cliënt

Zaken om rekening mee houden als je overweegt om een hulpmiddel te printen

Welke hulpmiddelen zijn 3D printbaar?

Volume van het 
hulpmiddel

Bouwvolume meeste 
3D printers is relatief 

klein

Oplage van het 
hulpmiddel

Beoogde gebruik 
hulpmiddel

• Mechanische 
belasting?

• Afwasbaarheid
• voedselcontact

Beïnvloed 
materiaalkeuze en 
printtechniek

Enkele stuks Massa productie

3D printen Andere 
productietechnieken

Werkwijze
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Maatname

Keuze software & 
ontwerp

Bespreken vraag 3D printen & 
afwerken

Aanpassen ontwerp
o.b.v. feedback

Maatname

Eenvoudig Complex

Duur

Gratis

Eenvoudig Complex

Ontwerpen
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3D printen

Plastics

LS

FDM

MJF

SLA

DLP

Cases Assist3D

Eenvoudige hulpmiddelen

 Laagdrempelige ontwerpsoftware volstaat
 Eventueel generiek hulpmiddel

Complexere hulpmiddelen

Complexere ontwerpsoftware nodig
Eventueel generiek hulpmiddel
Parametrisch model achteraf aanpasbaar

Anatomisch gevormde hulpmiddelen

Specifiek ontworpen voor 1 persoon
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Aangepaste joystick
Bespreken vraag

Maatname

Keuze software & 
ontwerp

Aanpassen ontwerp
o.b.v. feedback

3D printen & 
afwerken

Personen met een ernstige meervoudige 
beperking kunnen meestal moeilijk zelf een 
elektrische rolstoel of AKKA mobility platform 
besturen

Bespreken vraag

Sommige personen zouden dit wel kunnen 
mits ze gebruik zouden maken van een 

aangepaste joystick

Generiek 
ontwerp joystick

Anatomisch 
gevormde 

joystick

Maatname

Generiek 
ontwerp joystick

Anatomisch 
gevormde 

joystick

Mogelijke 
grijpfunctie 

bewoner
+ Lengte, breedte 

en dikte joystick
Maat connectie 
rolstoel/AKKA+

3D scan hand Maat connectie 
rolstoel/AKKA+
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Keuze software & 
ontwerp

Generiek ontwerp joystick

Keuze software & 
ontwerp

Generiek ontwerp joystick
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Keuze software & 
ontwerp

Anatomisch
gevormd deel

Connector voor
bevestiging op 

rolstoel

Anatomisch 
gevormde 

joystick

Of

Anatomisch gevormde joystick

Keuze software & 
ontwerp

Connector voor
bevestiging op 

rolstoel

Anatomisch gevormde joystick

Keuze software & 
ontwerp

Anatomisch
gevormd deel

Anatomisch gevormde joystick
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Aanpassen ontwerp 
o.b.v. feedback

Voorbeeld
Cases

3D kaart

/

FDM Andere&
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T-stick

MJF

IWAS PowerChair
Hockey committee

LS

Tactiele spelletjes

/

&

MJF

Vapor fuse smoothing

Ipad-houder in stand

MJF

&

Andere&
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Positioneringshulpmiddel

MJF

of

Andere&

Dyemansion
Powerfuse S

Stekkerhulp

MJF Andere&

/
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Vragen

http://www.assist3d.be/

Ambachtenlaan 54, B-3001 Heverlee • vcs@vcsolutions.eu • www.vcsolutions.eu
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