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‘Technology in Healthcare Education’ steekt met bootcamp voor 
de eerste keer de Limburgse grenzen over 
 

200 jongeren uit Euregio Maas-Rijn brainstormen over de zorg van de toekomst 
 
Foto in bijlage. 

 

Woensdag 11 oktober gingen in Val Benoit in Luik 200 hogeschoolstudenten en leerlingen 
uit het secundair onderwijs de uitdaging aan om zorg en techniek op mekaar af te stemmen. 

Na een massale brainstorm stelden de jongeren aan een ruim Euregionaal publiek hun 
oplossingen voor een aantal problematieken uit de zorg voor. Het Interreg-project 

‘Technology in Healthcare’ kende met dit allereerste bootcamp een sterke start voor de 
regio Luik en Belgisch en Nederlands Limburg. 

 

Hogeschool UCLL, Luca School of Arts, Zuyd Hogeschool, CECOTEPE en Espace Qualité Formation van 
de Provincie Luik, brachten voor ‘Technology in Healthcare’ studenten en leerlingen samen om 

oplossingen uit te werken die aan de noden van de hedendaagse zorg voldoen. In een pitch van 3 
minuten stelden de jongeren hun ideeën voor. Deze gingen van een wandelparcours en memory game 

voor mensen met dementie tot een gepersonaliseerde polypil. 

 
Bart Jacobs, projectleider hogeschool UCLL: “Vergrijzing van de bevolking en andere demografische 

veranderingen in de Europese maatschappij hebben impact op de werking en personeelsbehoefte van 
ons zorgstelsel. Tegelijk tonen OESO en EIT studies aan dat er nood is aan opleidingen die nauwer 

aansluiten bij het werkveld. ‘Technology in Healthcare’ komt aan beide noden tegemoet.” 
 

Over Technology in Healthcare Education 

Technology in Healthcare Education (THE!) is een grensoverschrijdend project waarbij studenten 
worden opgeleid voor de zorg van de toekomst. Multidisciplinariteit, Euregionale mobiliteit, creatie van 

technologische zorginnovaties en het beter voorbereiden van studenten en leerlingen voor de 
Euregionale arbeidsmarkt staan hierbij centraal. THE! is een driejarig project en kwam tot stand dankzij 

de financiële steun van Interreg Euregio Maas-Rijn en de Provincies Limburg, Luik en Nederlands 

Limburg. 
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Over hogeschool UCLL 

Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen 

aan op 9 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 
medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in 

Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, 
gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en 

dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar 

brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de 
arbeidsmarkt. 

  
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, 

docenten, onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale 
ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, 
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georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-

Limburg is lid van de Associatie KU Leuven. 

  
Meer info op www.ucll.be. 
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