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HET ADVIES VAN EEN PROFESSIONAL
“Een ideaal, gebruiksvriendelijk communicatiemiddel met
weinig motorische en cognitieve belasting, aanpasbaar aan
elk onderwerp, evolutief, betaalbaar...”

Dokter Blanchard-Dauphin
CHU Lille
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SITUATIE
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DOELPUBLIEK
EEN EVOLUTIEVE SOFTWARE

In België zijn er 50.000 mensen met de ZvP, goed voor bijna
3.000 nieuwe gevallen per jaar. In Frankrijk worden jaarlijks 8.000
nieuwe gevallen vastgesteld, voor 200.000 personen met de ZvP.
De vergrijzing van de bevolking herinnert aan het belang van de
volksgezondheid in beide landen.

Stemzwakte

De zoektocht naar
woorden

HET MEEST BEPERKENDE

COMMUNICATIE
In tegenstelling tot wat vaak verondersteld wordt, zijn het niet de bevingen
die mensen met de ziekte van Parkinson het meeste zorgen baren maar wel
de communicatieproblemen! Een lager spraakdebiet, woorden die vergeten
worden, gebrek aan zelfvertrouwen, zich in zichzelf keren...
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71% van de ondervraagden vindt stemzwakte
het meest voorkomende symptoom.

Onduidelijke
articulatie

55% heeft moeite om zinnen correct te
formuleren.

58% heeft moeite met het zoeken naar
woorden als ze met anderen communiceren.

Sociale impact

27 tot 40% verklaarde dat moeilijkheden
door slechte communicatie een negatieve
impact hebben op de sociale relaties.
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WE BEGINNEN HET ONTWERP

OPLOSSING

Doe mee

SOFTWARE

COMMUNICATIE
SOCIALE RELATIES
EVOLUTIEF
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Het is belangrijk om
zich te omringen met
specialisten, maar ook
met mensen met de ziekte
om de efficiënte software
te realiseren.

TECHNOLOGISCH HULPMIDDEL VOOR PERSONEN
Met behulp van de verschillende partners willen we een hulpmiddel
ontwikkelen voor de persoon om zijn communicatie te verbeteren en zich voor
te bereiden op een dialoog, woorden in real-time te vinden, het hulpmiddelen
te gebruiken om de sociale relaties te verbeteren en te evolueren in functie

EEN INTERREG-PROJECT

van de gebruiker.

In
overeenstemming
met
de
Europa
2020-strategie en doelstelling 7 ter bevordering
van
grensoverschrijdende
samenwerking
op het gebied van gezondheidsbevordering,
innovatie in de zorgsector en de ontwikkeling
van persoonsgebonden diensten streeft het
consortium naar meer onderzoek en ontwikkeling
ten behoeve van innovatie.

Onze doelstellingen sluiten aan bij de grote
uitdagingen op het vlak van volksgezondheid van
België, Frankrijk en andere landen. We streven
ernaar de grensoverschrijdende ervaring te
versterken door een geïntegreerde aanpak bij
de voortzetting van gezamenlijke projecten te
ondersteunen.

IN SAMENWERKING MET MENSEN
MET DE ZVP

TRANSPARANTE
COMMUNICATIE

In onze eerste onderzoeken hebben we veel
mensen ontmoet met de ziekte van Parkinson
(ZvP). We blijven met deze mensen samenwerken
in de verschillende ontwikkelingsfases.

We willen een transparante communicatie tot
stand brengen met onze gebruikers omdat we
naar hen willen luisteren om zo goed mogelijk in te
spelen op hun probleem. Via www.parkinsoncom.
eu en onze Facebookpagina #ParkinsonCom
zullen we trouwens graag van gedachten wisselen
met mensen die dat wensen.

EEN BEHOEFTE IN REALTIME BEPALEN

Het
vergeten
van
een
woord, het gebrek aan
zelfvertrouwen voorafgaand
aan een dialoog. We willen
dat de software in elke fase
optreedt, voor en tijdens een
dialoog.
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VERBETEREN VAN SOCIALE
RELATIES

EEN VOORTDURENDE
EVOLUTIE

Dankzij
de
technologieën
kunnen we de ondersteuning
zowel voor zichzelf als voor
de
dialoog
met
anderen
gebruiken en waarom zouden
we geen ludieke activiteiten
voorstellen?

Afhankelijk van het stadium
en de opmars van de ziekte,
willen we onze software aan
deze personen aanbieden,
dankzij ons algoritme.
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OMRINGD DOOR PROFESSIONALS
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HET TEAM
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VOORSTELLING VAN DE VERSCHILLENDE PARTNERS

DE HOOFDOPERATOR

DE GEASSOCIEERDE PARTNERS

PARTNEROPERATOREN

DANK U

« Met steun van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling »
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