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Hogeschool richt expertisecentrum EXP‐O op

ODISEE BUNDELT KENNIS
OP HET VLAK VAN OUDERENZORG
Hogeschool Odisee gaat van start met een gloednieuw expertisecentrum ouderenzorg: EXP‐O.
“Een verzamelpunt voor alle opleidingen en kennis aan de hogeschool op het vlak van
ouderenzorg”, aldus Kathy Pletinckx, coördinator van het expertisecentrum
enopleidingshoofd Verpleegkunde op Campus Brussel. “We leven steeds langer, en dat heeft
een grote impact op de zorg. Met dit expertisecentrum stimuleren we innovatie in de sector en
vormen we een aanspreekpunt voor ouderen, hun familie en zorgverleners.”
Hoe verzekeren we waardige zorg voor de steeds groter wordende groep ouderen in onze
maatschappij? “Door onderwijs, innovatie en samenwerking”, klinkt het bij Kathy Pletinckx van
hogeschool Odisee. “Binnen het studiegebied Gezondheidszorg zet Odisee al jarenlang in op
innovatie in onderwijs en zorg. Al onze kennis op het vlak van ouderenzorg brengen we nu samen
in één Expertisecentrum Ouderenzorg.” EXP‐O wil onderzoeken hoe zorgbehoevende ouderen
meer en nauwer betrokken kunnen worden in hun zorg. “We willen kwaliteitsvolle jaren toevoegen
aan het leven van ouderen en hen ondersteunen om zelfstandig te leven, liefst in hun vertrouwde
thuisomgeving. Op die manier verbeteren we de levenskwaliteit van ouderen.”
Onderzoek en dienstverlening
EXP‐O bundelt het opleidingsaanbod, alle onderzoeksprojecten en maatschappelijke
dienstverlening van Odisee op het vlak van ouderenzorg. “Het gaat bijvoorbeeld om projecten
waarbij onze studenten een coördinerende rol opnemen of een praktijkgericht onderzoek
uitvoeren in een residentiële setting of in de thuiszorg, maar ook om samenwerkingen met onder
meer Stad Aalst”, aldus Kathy. “Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe innovatieve en duurzame
zorgprojecten. Bovendien wordt EXP‐O een aanspreekpunt voor ouderen, hun familie en
hulpverleners. Elke vraag die we daarbij binnenkrijgen, beantwoorden we zorgvuldig en
professioneel.”
Vaardigheden aanleren
Ten slotte creëert de hogeschool met EXP‐O ook meer mogelijkheden voor de eigen studenten.
“Niet alleen die van de opleiding Verpleegkunde, maar van al onze opleidingen die op een of
andere manier met (ouderen)zorg te maken hebben”, legt Kathy uit. “Via het expertisecentrum
kunnen de studenten nog beter vaardigheden aanleren in een realistische context. Bovendien
zullen ze een belangrijke rol krijgen in sommige van onze onderzoeken.” Maar ook opleidingen
buiten het studiegebied Gezondheidszorg kunnen een belangrijke partner in de samenwerking
worden. “Denk maar aan de opleiding Bouw als het gaat om aanpasbaarheid van woningen voor
ouderen, of de Lerarenopleiding bij projecten over intergenerationeel leren.”

/

Meer informatie
Kathy Pletinckx, coördinator EXP‐O. Tel:

‐

. E‐mail: kathy.pletinckx@odisee.be

Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee. Tel:
filip.clarisse@odisee.be

‐

. E‐mail:

/

