
Kennismaken met 
immersieve  
technologie  
en ontdekken wat het  
kan betekenen voor jou? 

Ontdek 

Laat je inspireren door concrete en  
succesvolle voorbeelden binnen zorg & welzijn  

of opleiding & training. 

•	 Ontdek hoe AR/VR ingezet wordt in ver-
schillende takken van de gezondheidszorg: 
psychologie, ouderenzorg, pediatrie, reva-
lidatie, personen met een (verstandelijke) 
beperking.

•	 Ervaar hoe een VR-rondleiding je voorbe-
reidt op een operatie.

•	 Oefen praktische (gespreks)vaardigheden 
tijdens simulatietrainingen in onze immersive 
room.

•	 Ontdek hoe de spiegeltherapie in VR bij-
draagt aan de revalidatie van CVA-patiënten.

•	 Ontdek hoe AR kan ingezet worden om  
dierenfobieën aan te pakken.

Realiseer  
Wil je zelf aan de slag met  
immersieve technologie?

We bieden je praktijkgerichte workshops &  
opleidingen aan op het vlak van:

•	 Content creatie: Welke innovatieve toepas-
singen bestaan er en hoe kan ik zelf op een 
laagdrempelige manier XR content creëren?

•	 Praktische en klinische vaardigheden: Hoe 
zet	je	deze	toepassingen	in	binnen	specifie-
ke zorgsettings?

Daarnaast geven we onafhankelijk advies over 
een	juiste	partnerkeuze	om	jouw	specifiek	pro-
ject te realiseren.



Evalueer  
Wil je de ontwikkeling, implementatie of 

opschaling van een digitale toepassing versnellen 
of onderbouwen?

We nemen jouw (idee voor een) digitale toepassing 
onder de loep, toetsen het af bij potentiële 
gebruikers en afnemers, en belichten zo sterktes en 
verbeterpunten voor ontwikkeling, implementatie 
en/of uitbreiding.

Met de Experience Hub beschikken we daartoe 
over de nodige onderzoeksinfrastructuur, state-of-
the-art meetinstrumentarium en methodologische 
expertise.

Concrete evaluatievoorbeelden uit eerder, lopend 
en gepland onderzoek en dienstverlening zijn:

•	 Immersive Care: Aanvaarding, haalbaarheid, 
gebruiksvriendelijkheid en tolerantie van 
verschillende VR-toepassing in de gezond-
heidszorg.

•	 Phobos AR: Effectiviteit van AR in de behan-
deling van dierenfobieën 

•	 eMovit: Haalbaarheid van het breed versprei-
den van een app rond gedragsactivatie voor 
welzijn.

We evalueren dus niet alleen de effectiviteit 
van toepassingen, maar ook de gebruiks- en 
organisatorische context waarin die worden 
ingezet.

Onderzoek
Wil je jouw digitale toepassing op een  

gefundeerde manier ontwikkelen,  
aanpassen of richting geven?

Op maat van jouw vraag bieden we je via ons 
onderzoek meer:

•	 Begrip: Inzicht in het doelpubliek, de ge-
bruikscontext, het toepassingsdomein en/of 
de markt waarop jij je wil of kan richten

•	 Precisie: Een duidelijk beeld van de behoef-
ten van jouw stakeholders en de implicaties 
hiervan voor jouw aanbod

•	 Inspiratie: Nieuwe ideeën en alternatieve 
oplossingen om op een duurzame manier 
tegemoet te komen aan de noden van jouw 
stakeholders 

•	 Creativiteit:	Een	verfijning	en	versterking	
van jouw huidig concept door frisse input 
van relevante (domein)experten en door 
middel van co-creatie.

•	 Validiteit: Je komt te weten of jouw (po-
tentieel) aanbod de kwaliteit en waarde 
kan bieden die het beoogt en met welke 
sterktes en verbeterpunten je verder aan de 
slag kan


