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55-plussers gezocht om app te testen die
cognitieve achteruitgang detecteert

Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op maandag 21 september 2020

roept de Stad Gent geëngageerde 55-plussers op om zich te melden. Een

onderzoeksgroep van Imec en Ugent zoekt immers nog testpersonen voor een

innovatieve app die cognitieve moeilijkheden detecteert.

Mict, een onderzoeksgroep van Imec en UGent, werkt momenteel aan het project ‘smartphone

voor vergeten’. De onderzoeksgroep ontwikkelde een innovatieve app die signalen van

cognitieve moeilijkheden en achteruitgang bij 55-plussers detecteert. De app heet 'mobile DNA'

en registreert gedurende 6 maanden of langer hoe iemand zijn of haar smartphone gebruikt. Als

de gebruiker bijvoorbeeld plots moeite heeft om te navigeren, kan dat een aanwijzing voor

cognitieve achteruitgang zijn.

 

Voor dit onderzoeksproject zijn nog deelnemers gezocht: 55-plussers met een Android-

smartphone. De privacy van de deelnemers is gegarandeerd, de app heeft geen toegang tot

berichten, e-mails of foto’s. Bij bezorgdheden of problemen staan de onderzoekers klaar voor

extra begeleiding en eventuele doorverwijzing naar professionele hulp.
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'De Stad Gent engageerde zich begin 2019 als dementievriendelijke stad,
samen met een breed netwerk van partners. We willen mensen met dementie
meer zelfzeker maken, beter begrepen en meer gerespecteerd. Naast
verschillende geplande activiteiten, brengen we naar aanleiding van de
Werelddag Dementie een innovatief onderzoeksproject onder de aandacht, dat
nog op zoek is naar deelnemers.'
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Ouderenbeleid

Activiteiten

'Dementievriendelijk Gent', een samenwerking van de Stad Gent en verschillende partners,

organiseert deze en volgende week verschillende activiteiten naar aanleiding van Werelddag

Dementie. In 'Brasserie in compagnie' kunnen personen met dementie en hun mantelzorgers

bijvoorbeeld voor een zacht prijsje stijlvol dineren. En het orkest De Ledebirds neemt de

bewoners van woonzorgcentrum De Vijvers mee op een muzikale wandeling.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-mail

laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Alle informatie over het onderzoek en deelnemen

Meer informatie over alle activiteiten

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/dementie/samen-voor-een-dementievriendelijk-gent
mailto:laurens.teerlinck@stad.gent
https://smartphonevoorvergeten.ugent.be/
https://www.facebook.com/dementievriendelijkgent
mailto:schepen.coddens@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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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