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Provinciale subsidie voor ons pilotproject
Technologie in de zorg
en Kennisoverdracht aan Ouderen
Kennisoverdracht Zorgtechnologie aan Senioren in Twente
PROO gaat vanaf 2020 in samenwerking met diverse partners o.a. Vitaal
Twente, Saxion Hogeschool, Het Roessingh, Techniek en Zorgacademie
het pilotproject Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan
ouderen uitvoeren.
Daarbij gaat het er om dat de ontwikkelingen van de zorgtechnologie
ook door senioren kan worden begrepen en gehanteerd. Daarom willen
we de senioren en de technologische ontwikkelingen in de zorgsector bij
elkaar brengen.
PROO heeft een ambitieuze doelstelling met dit project. We organiseren
een professionele aanpak en roepen alvast de organisaties op die thuis
zijn op dit gebied om met ons samen te werken.
Op 19 maart is het PROO-symposium en de ontmoetingsmarkt geheel
gewijd aan de start van ons project. Bijvoorbeeld zal, de informatietruck
van TZA aanwezig zijn om de zorgtechnologie in de praktijk te tonen.
De belangrijkste aanvulling waar PROO zich voor inzet is vooral het
overwinnen van de kloof tussen professionele ontwikkelaars van
technologieën en de zorgverleners, met de veelal oudere cliënten die er
gebruik van willen maken. Er is veel winst te boeken als we komen tot:
‘ Ontwikkel iets niet alleen voor ons, maar ook met ons.’
Sprekers op ons symposium zijn o.a. Prof. Dr. Sophia de Rooij,
Hoogleraar Ouderengeneeskunde en voorzitter van Raad van Bestuur
van MST Enschede, Dr. Marjolein den Ouden, lector Technologie, Health
& Care bij Saxion Hogeschool, onderscheiden met de Viva Tech Talent
Award 2019 en gedeputeerde van de Provincie Overijssel Roy de Witte.

Reserveert u alvast in uw agenda
19 maart 2020 als Symposium en Ontmoetingsdag.
Eind Januari 2020 volgt nadere inhoudelijke informatie en staat de
aanmelding open. Zie ook onze website: www.proo-overijssel.nl
PROO wenst U fijne Feestdagen en een gezond, gelukkig 2020!

