Uitnodiging

Kick-off van ‘Stabij Bijke’
Donderdag 1 februari, 16.00-17.00 uur
Bijke moet zijn eerste stappen nog zetten op deze wereld.
Wilt u die eerste stapjes meemaken? Werkt u mee aan een zorgeloze
toekomst voor Bijke en zijn/haar baasje?
Zorglab NOF nodigt u uit voor de Kick-off van Bijke.
De Creathon Zorg 4.0 in de Sionsberg heeft voor NOF drie prachtige innovatieve
zorgplannen opgeleverd. Eén van de plannen is Stabij Bijke. De zorg in Noordoost
Friesland wordt straks verzorgd door Bijke, de digitale Sta(U)Bij hond, die zorgaanbieders verbindt tot de beste zorg mogelijk, waarin degenen die zorg nodig hebben
centraal staan. Stabij Bijke is een project van het Zorglab NOF, onderdeel van Kennislab
Noordoost Fryslân.

Wie is Bijke?
Bijke is een (kunstmatig) intelligente, aaibare robot met het uiterlijk
van een (Friese Stabij) hond.
Bijke heeft een zelflerende besturing en is verbonden met andere
zorghonden en systemen waaruit nieuwe kennis en vaardigheden
worden gehaald (deep learning en artificiële intelligentie).
Bijke is modulair opgebouwd en uitbreidbaar als nieuwe functies
beschikbaar komen.
Bijke moet haar baasje helpen zelfregie te hebben en houden maar ook helpen en
stimuleren om bewuster en gezonder te leven, meer te bewegen en meer verbindingen te
leggen met familie, vrienden en omgeving.
Bijke maakt de voordelen van de digitale wereld op een aantrekkelijke, laagdrempelige en
intuïtieve wijze toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking.

Locatie: Badhûs (MFA) Sportloane 2b 9271 VN de Westereen

Het Zorglab NOF wil tijdens de Kick-off partijen
bij elkaar brengen die mee willen werken aan de
ontwikkeling en realisering van Bijke.

Het Zorglab NOF ziet Bijke als een:
>activerende en behulpzame ‘partner’ om verantwoord een leven lang goed thuis te kunnen
blijven wonen
>proefmodel voor een aantal relevante bedrijven
>verbinder van deelnemende scholen (MBO / HBO /RUG) in Bijke’s Lab
>opleidingsscenario voor professionals / zorgmedewerkers (professionele masters en phdtrajecten).
Deze partijen willen we betrekken bij dit
project:
ICT -, bouw- en installatiebedrijven,
zorgverzekeraars, huisartsen, buurtvereniging,
thuiszorg, zorginstellingen, kennisinstellingen
(NHL/Stenden, Friesland College, Friese Poort,
universiteit), onderwijsinstellingen (maken,
verzorgen, bouwen) en overheden (provincie,
gemeente en dorp).
Stabij Bijke is een project van het Zorglab NOF, onderdeel van Kennislab Noordoost
Fryslân. Binnen het Zorglab NOF werken we aan Zorg 4.0. Zorg, waarin mensen centraal staan,
zorgaanbieders vergaand samenwerken, de gemeenschap waar mogelijk meedoet en we
alle digitale middelen uit de kast halen om de best mogelijke zorg te leveren.

www.kennislabnof.frl/projecten

Locatie: Badhûs (MFA) Sportloane 2b 9271 VN de Westereen

