
Passie in zorg 
en leren met de 

360° VR-tool 
van thuiszorg 
vleminckveld

Door de toename van complexe hulpvragen wordt 
de vraag naar meer en betere zorgverleners groter. 
Wat bij de zoektocht naar mogelijke werknemers en 
cursisten vaak over het hoofd wordt gezien, is dat 
ze ook over voldoende draagkracht en zorgpassie 
moeten beschikken, dat ze de juiste morele reflexen 
en een breed zorgperspectief hebben.

In 2018 startten we met ons zorgpassieproject om 
de juiste mensen in de zorg te krijgen en te houden. 
We ontwikkelden assessment-, vormings- en coa-
chinginstrumenten die mensen kunnen helpen hun 
draagkracht en zorgpassie te doen toenemen. Zo 
staan ze sterker in het leven en in hun job.

DetecTV is een vormings- en assessmentinstrument 
voor medewerkers en cursisten voor of na hun aan-
werving. Mensen kunnen d.m.v. computer, smart-
phone of VR-bril een fictieve cliëntsituatie binnen-
stappen. Ze krijgen zowel visuele als audiotips en 
moeten zo, als detective, een indicatie geven van 

wat er geestelijk, sociaal en lichamelijk aan de hand 
zou kunnen zijn en mogelijke oplossingen aandra-
gen. Een aantal morele triggers testen gelijktijdig 
hun ethisch handelen. Zo kunnen we mensen toet-
sen, maar ook een spiegel voorhouden van moge-
lijke realistische situaties en ervaringen. Afhankelijk 
van de doelgroep wordt er aan de hand van de tour 
een zorgplan opgemaakt, de Mentimeter ingevuld 
of een groepsgesprek gevoerd. 

Over thuiszorg vleminckveld
Thuiszorg vleminckveld vzw  is een erkende dienst 
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die al 
meer dan 65 jaar hulp geeft aan hulpbehoevende 
en sociaal kwetsbare mensen uit de Antwerpse re-
gio. 
Wij organiseren en ontwikkelen ook opleidingen 
voor mensen die aan de slag willen in de zorgsector. 
Dit alles doen we door 230 collega’s in te zetten die 
de kern van ons DNA vormen: empowerde durvers 
en doeners met zorgpassie!
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