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Booms IT-bedrijf bouwt 
zorgtechnologie voor 
Toontjeshuizen: “Zelfstandig leven 
en wonen wordt stukje 
eenvoudiger” 
BOOM Mensen met een beperking ondervinden vaak problemen bij het 
zelfstandig wonen. Om hen daarbij te ondersteunen en te begeleiden, heeft het 
Boomse IT-bedrijf Userfull een speciale digitale communicatiehub ontwikkeld. 
Daarmee behouden de bewoners hun privacy, maar worden tegelijk hun 
ouders en netwerk ontzorgd. De hub zal volgend jaar voor het eerst gebruikt 
worden door de bewoners van het Boomse Toontjeshuis. 
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De werken aan het Toontjeshuis in de Groene Hofstraat in Boom schieten goed op. 
Nog voor de zomer van 2023 zullen daar veertien (jong)volwassenen met een 
beperking zelfstandig kunnen samenwonen. De lokale zorgpartner Pegode zal er 
dan wel zorg en ondersteuning op maat voorzien, het Toontjeshuis vindt het 
belangrijk dat ook het netwerk van familie en vrienden van de toekomstige bewoners 
een belangrijke rol kan spelen, ook vanop afstand. 

“Iedereen kent wel het noodoproepensysteem met een rode knop dat je soms ziet in 
een woonzorgcentrum. Daar wilden we absoluut van afstappen met het 
Toontjeshuis”, zegt coördinator Lara Vandecapelle. “We wilden op zoek gaan naar 
een flexibel en innovatief systeem dat enerzijds het netwerk van familie en vrienden 
ondersteunt en ontzorgt en anderzijds de bewoners nog sterker in hun schoenen laat 
staan.” 

Digitaal fotoboek 
Daarvoor ging men aankloppen bij het Boomse IT-bedrijf Userfull, dat in 
samenwerking met de bewoners en hun ouders een digitale oplossing op maat 
uitwerkte. “De Toontjeshuis-app gaat veel verder dan een klassiek 
noodoproepensysteem”, zegt Lisa Slisli, projectmanager bij Userfull. “Het laat de 
toekomstige bewoners toe om nog zelfstandiger te leven en te wonen. De app bevat 
onder meer een digitaal oproep- en waarschuwingssysteem, een agenda, een 
digitaal fotoboek en een chatfunctie. Maar je kan er ook de lichten mee uitschakelen 
vanop afstand, en als je het kookvuur hebt laten aanstaan, krijg je er via chat een 
melding van.” 

(Lees verder onder de foto.) 



 
Lisa Slisli demonstreert de agenda-functie van de hub. © Klaas De Scheirder 

“Eigenlijk kan je de hub beschouwen als een ‘digitale vriend’”, vervolgt Slisli. 
“Concreet zullen de bewoners hem te zien krijgen op een tv-scherm en gebruiken via 
de smartphone of de smartwatch.” 

Ook in woonzorgcentra 
De bewoners van het Toontjeshuis in Boom zullen de spits afbijten en als eerste met 
de hub kunnen werken. Maar ook de Toontjeshuizen die later nog de deuren openen 
elders in Vlaanderen, zullen dezelfde technologie hanteren. Op termijn kunnen 
eventueel ook woonzorgcentra en serviceflats er gebruik van maken. 

“Het basisopzet is redelijk eenvoudig gehouden, al kan je nog altijd een aantal 
functionaliteiten toevoegen”, legt Robin Talboom, CEO van Userfull, uit. “Heb je 
bijvoorbeeld nood aan valdetectie, dan kunnen we dat er zonder problemen 
bijnemen.” 

“Die simpele set-up maakt dat het ook in andere woonzorgvoorzieningen kan worden 
geïntegreerd. Het kan zelfs mensen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven 
wonen. Onze ambitie is alleszins om het systeem verder te ontwikkelen en partijen 
te zoeken die het nog meer in de markt kunnen zetten.” 

https://www.hln.be/boom/booms-it-bedrijf-bouwt-zorgtechnologie-voor-toontjeshuizen-zelfstandig-leven-en-wonen-wordt-stukje-eenvoudiger%7Eaae07c68/225294621/
https://www.hln.be/boom/booms-it-bedrijf-bouwt-zorgtechnologie-voor-toontjeshuizen-zelfstandig-leven-en-wonen-wordt-stukje-eenvoudiger%7Eaae07c68/225294621/
https://www.hln.be/boom/booms-it-bedrijf-bouwt-zorgtechnologie-voor-toontjeshuizen-zelfstandig-leven-en-wonen-wordt-stukje-eenvoudiger%7Eaae07c68/225294621/


(Lees verder onder de foto.) 

 
Laura en haar mama Linda zien het wel zitten om met de zorgtechnologie aan de slag te gaan. © 

Klaas De Scheirder 

Geruststelling 
Laura De Maeyer (25) is een van de toekomstige bewoners van het toekomstige 
bewoners van het Toontjeshuis in Boom. Zij denkt dat ze de app wel snel onder de 
knie zal krijgen. “Voor mijn mama zal het wat moeilijker worden”, lacht ze. “Zij is 
minder snel mee met al die nieuwe snufjes.” 

“Ik kijk er enorm naar uit om zelfstandig te kunnen wonen. Ik woon momenteel nog 
bij mijn mama en mijn zus, maar ik voel me klaar om de stap te zetten. Ik zal blij zijn 
als de werken klaar zijn en ik kan verhuizen.” 

“Het is een grote stap”, knikt mama Linda Wils (54). “Zowel voor Laura als voor mij. 
Maar met de app kan ik haar wat makkelijker ondersteunen en kunnen we elkaar 
steeds horen of zien wanneer zij dat wil. Dat is toch een hele geruststelling.” 

Meer info over het Toontjeshuis is hier te vinden. 
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