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140 leerlingen maken straks kennis met
zorgberoepen van de toekomst

Een spuitje zetten in een sinaasappel of pijn bestrijden via virtual reality. Tijdens

de vierde Gentse Zorgberoepenrally, op dinsdag 22 oktober in het Jan-

Palfijnziekenhuis, worden meer dan 140 Gentse jongeren warm gemaakt voor een

zorgberoep of -opleiding. Voor het eerst worden ook digitale toepassingen

getoond.

Tijdens de Gentse Zorgberoepenrally delen zorgverleners uit het werkveld hun ervaringen met

leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs. De jongeren maken er kennis met

een zestal zorgberoepen aan de hand van tal van activiteiten. Zo krijgen ze onder meer te zien

hoe ze op een veilige manier een patiënt een injectie moeten geven of leren ze hoe ze een patiënt

op een correcte manier moeten optillen. Het initiatief geeft jongeren een waarheidsgetrouw en

positief beeld van de beroepen én geeft hen de kans om hun eigen talenten te ontdekken. 

⏲



Digitalisering in de zorgsector

De toekomst is digitaal en daar speelt ook de zorgsector vandaag intensief op in. Daarom ligt de

focus van een aantal workshops tijdens de Zorgberoepenrally op digitalisering, robotisering en

innovatieve toepassingen in de sector. Zo werken zorgkundigen in Gentse woon- en zorgcentra

vandaag met zorgrobots en doen verschillende revalidatiecentra aan pijnbestrijding met behulp

van virtual reality. Ook de opleiding zelf wordt steeds meer digitaal. Zo worden bepaalde

zorghandelingen aangeleerd via 'augmented reality', waarbij een computer virtuele elementen

aan de werkelijkheid toevoegt.

 

Digitalisering zal steeds meer impact hebben op de taken van zorgverstrekkers. De 140

leerlingen maken tijdens deze Zorgberoepenrally kennis met deze toepassingen en gaan er ook

zelf mee aan de slag. Op die manier ervaren ze meteen hoe technologieën hen later zullen

ondersteunen bij het uitvoeren van een job in de zorg- of welzijnssector.

'Op de Zorgberoepenrally kunnen de zorgverleners van morgen aan de slag
met de technieken van morgen. Want eigenlijk is het simpel: leren is doen en
doen is leren. ' 
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie 

De Zorgberoepenrally gaat door in het Jan Palfijnziekenhuis op dinsdag 22 oktober. Het is een

initiatief van Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en verschillende private en publieke

organisaties.

Contact

Joris Wauters, kabinet Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail joris.wauters@stad.gent

Sofie Rédelé, kabinet Schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Evelyn Moens, Bedrijvenwerking - Dienst Werk, gsm 0476 50 69 96, e-mail

evelyn.moens@stad.gent

Bevoegd

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail bram.vanbraeckevelt@stad.gent

mailto:joris.wauters@stad.gent
mailto:sofie.redele@stad.gent
mailto:evelyn.moens@stad.gent
mailto:bram.vanbraeckevelt@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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