COMMUNICATIE ONDERSTEUNENDE SOFTWARE

ParkinsonCom
Voor een betere sociale inclusie van mensen met de ziekte van Parkinson

De fasen van
het project ?
Analyse van de
behoeften
De communicatiestoornissen van
patiënten met de
ziekte van Parkinson
en de gebleken
evolutieve behoeften
begrijpen.

Parkinson is wereldwijd de op een na meest voorkomende
neurodegeneratieve aandoening.
De impact ervan op de levenskwaliteit en de sociale participatie van de patiënten maakt
dit tot een belangrijke uitdaging voor de volksgezondheid, met name ten aanzien van
het gebrek aan antwoorden op de klachten die verband houden met de nietmotorische symptomen die vaak betrekking hebben op de communicatie en dus op de
relaties met anderen…

In deze context heeft het project ParkinsonCom de ambitie om samen

Co-constructie
en evaluatie van
de tool
Software ontwerpen
en ontwikkelen op
basis van de
resultaten in de
vorige fase, door
middel van een
gebruikersgerichte
aanpak.

een communicatiehulpmiddel te bouwen en ter beschikking te stellen
met en voor de mensen met deze ziekte en hun omgeving.

De partners ?
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UMONS

DRAG’ON SLIDE

Psychologen en
pedagogen

Ingenieurs en grafisch
vormgevers

UPHF
Onderzoekers-docenten en
ingenieurs, specialisten in
interactie tussen mens en
machine en in het ontwerp
en de evaluatie van
interactieve systemen

Grensoverschrijdende
opleidingen
Opleidingen
organiseren aan
weerszijden van de
grens, welke
opleidingen
betrekking hebben
op de ondersteuning
van de sociale
communicatie van de
patiënten en op
training in het
gebruik van de tool.

UMONS - BUCHET E.
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VERENIGINGEN

UZ BRUSSEL

CHU-LILLE

Neurologen van het
universitair ziekenhuis

Artsen, logopedisten,
ergotherapeuten en
fysiotherapeuten

Maatschappelijke
deelnemers uit
Wallonië, Vlaanderen
en Frankrijk

7
MENSEN
Mensen met stoornissen
in verband met de ziekte
van Parkinson en mensen
uit hun omgeving

Het project ?
De uitdaging van het project is om geheel of
gedeeltelijk deel te nemen aan een Europees
project ter bevordering van de sociale inclusie
van mensen met de ziekte van Parkinson. Er
wordt dus een gebruikersgerichte benadering
gebruikt voor het ontwerp en de evaluatie van
de software, aangezien de eindgebruikers het
best geplaatst zijn om de ontwikkeling van de
tool te definiëren en te beïnvloeden. Daarom
worden mensen met de ziekte en hun
zorgverleners (familie, vrienden,
professionals, enz.) uitgenodigd om actief deel
te nemen aan het project.

« De ziekte van Parkinson
verschilt enorm van de één
op de ander… »
« Ieder zijn Parkinson ! »
Eerste Staten-Generaal van de personen die lijden aan de ZIEKTE VAN PARKINSON - Witboek

MEEDOEN ?
Meer weten over het project ParkinsonCom ? Geheel of gedeeltelijk
deelnemen aan een Europees project ter bevordering van de sociale
communicatie van personen met de ziekte van Parkinson ? Uw
ervaring doorgeven ? Wilt u een technologie ontwikkelen die een
eenvoudig en concreet antwoord biedt op communicatieproblemen ? Wilt u inzicht verwerven in
communicatiestoornissen bij de ziekte van Parkinson ?

Kijk vooral op de website www.parkinsoncom.eu voor meer informatie over het
project en de actualiteit ervan en om onze vragenlijst in te vullen :
⁃
nederlandstalige versie : hier
⁃
franstalige versie : hier
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