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Missie 

 
LiCaLab 

ondersteunt bedrijven en organisaties die een nieuw product of 
 een nieuwe service willen lanceren in de sector van zorg en welzijn 

 door het innovatieve concept te testen en te valideren bij de eindgebruiker 
 in zijn eigen leefomgeving 

 



Diensten 

Idee Concept 
Prototype 

Product 
Dienst 

Valorisatieketen 

Exploreren & co-
creëren 

Testen & inzicht 
verwerven Valideren 

Bijdrage LiCalab 

Verkennen van de 
gebruikers- en/of  

marktcontext van de 
innovatie 

Begrijpen hoe gebruikers op 
lange termijn omgaan 

met de innovatie 

Valideren van de innovatie 
door early adopters te 

identificeren en het 
business model te testen 



Testpanel 

° 1000 ouderen 
° Mantelzorgers 
° Stedelijke en landelijke    

omgeving 

° Rust- en zorghuizen 
° Eerstelijnszorg 
° Apothekers 
° Fysiotherapeuten 
° 600 contacten 

 => Database van 20.000 
zorgprofessionals 

Internationaal netwerk 



Cases	  

	  

o  Gezonde levensstijl 
o  Gezonde voeding en 

smaaksturing 
o  Zelfmanagement & actief 

ouder worden 
	  

o  Mantelzorg- en 
ondersteuning 

o  Zorgzame buurten 

o  Technologische 
innovaties 

o  Assistieve 
hulpmiddelen 

o  ICT als oplossing voor 
geïntegreerde zorg 

Sociale zorg Technologie en zorg Preventieve zorg 

Smaakpanel 60+ Buurtschakel Turnhout Topshake Valpreventie 

Woonassistent 



Ons aanbod 

	  
 
 

Panel & 
community 

management 
 
 
 
 

Living Lab 
gebruikers-
onderzoek 

Testen in eigen 
leefomgeving 

Marktinnovatie 
 in het 

zorgecosysteem 

Europees netwerk 
van Living Labs 

−  Continue monitoring 
van ouderen 

−  Uitgebreide database 
−  Trendanalyse 

−  Co-creatie 
−  Methodologische 

expertise 
−  Identificatie van 

noden 
−  Onderzoek 

−  Real life testing 
@home 

−  Proof-of-concept 
−  Datacollectie 
−  Gebruik van 

gevalideerde tools 

−  Marktintroductie 
versnellen 

−  Open ecosysteem 
−  Matchmaking 
−  Analyse 

businessmodel 

−  Testen op Europese 
schaal met partners 
uit het Europese 
netwerk van Living 
Labs (eNoll) 

Integrale ondersteuning voor zorginnovatie 
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