Op maandag 22 Januari 2018 introduceert QOCA Europe:

QOCA Community

Living in

Rotterdam

Innovation makes SMILE!

QOCA Community Living in Rotterdam maakt gebruik van de technologie rondom QOCA home,
ontwikkeld door Quanta Computer Inc. (Global Fortune Top 500).
Doel: ouderen helpen langer zelfstandig en onafhankelijk thuis te blijven.

Wanneer: 22 januari 2018 van 10.30 – 12.00 uur
Locatie: De Zorginnovatiewinkel, Showroom Zorg van NU

Lijnbaan 32, 3012EP Rotterdam (www.zorginnovatiewinkel.nl)
De volgende organisaties werken mee aan dit project:
●
●
●
●
●

Landelijke Federatie van Chinese Ouderenverenigingen "Chun Pah" in Nederland
United Times, Shunhe International Media BV
QOCA Europe
De Oud Rotterdammer
Wijk Rotterdam Ommoord

Naast gebruikers en zorgverleners, zijn ook service providers van harte welkom om kennis te maken met een
unieke mogelijkheid diensten als maatwerk dichterbij senioren te brengen.

Wat zal er gebeuren?
QOCA home hubs zullen bij 30 ouderen in de regio
Rotterdam / Zuid Holland genstalleerd worden.
Daarbij zal rekening gehouden worden met de eigen
situatie (cultuur, taal) en de gemeenschap waarin de
ouderen leven (hun eigen wijk). Dit project zal drie tot
zes maanden duren. Tijdens de duur van het project
worden tevens een aantal High Tea's voor de QOCA
Community georganiseerd waardoor de aanwezigen
beter de kans krijgen om wat nader met elkaar en met
andere gebruik(st)ers in contact te komen. Feedback
over het QOCA home project verwelkomen wij
graag, en er zal ook voldoende tijd genomen worden
om uw vragen te beantwoorden. Bij de afsluiting van
het project zullen professionals van Zorginnovatie de
definitieve evaluatie verzorgen.

Doel van het QOCA Community
Living project:
Het opzetten van een gepersonaliseerd zorgplan
waarbij koppeling van informatie en diensten centraal
staan.
● Sociale communicatie: informatie, nieuws,
evenementen en produkten worden zowel in het
Nederlands als in het Chinees ter beschikking gesteld.
● Medische communicatie: indien mogelijk zullen er
voor deze pilot ook enkele Chinese ouderen worden
geselecteerd die medische en/of thuiszorg nodig
hebben van professionele zorgverleners, zodat ook zij
van de voordelen kunnen genieten die QOCA home
aan ouderen te bieden heeft.

Voor meer informatie over ‘QOCA Community Living in Rotterdam’ kunt u vrijblijvend contact
opnemen met QOCA Europe:
Contactpersoon: Dhr. Philippe Verstuyft, QOCA Community Manager
Email: philippe@qoca.eu / philippe.verstuyft@gmail.com
Mobile: 0633692189 / 0645568668
Website: www.qoca.eu

