
EDUCAT (Empowerment of Disabled 
people through the User-Coproduction 
of Assistive Technology) is een Europees 
project met als doel open en modulaire 
technologie te ontwikkelen om de 
autonomie en levenskwaliteit van 
personen met een handicap en/
of neurologische aandoeningen te 
verbeteren.
 
Wat is er vernieuwend aan? 
Eindgebruikers gaan via co-creatie 
rechtstreeks interageren met ingenieurs, 
dokters, onderzoekers en bedrijven 
op een e-platform. De sleutelfactor is 
de analyse van gegevens uit klinische 
studies door het bestuderen van 

gebruikspatronen van de apparatuur.  
De verwachte voordelen hierbij 
zijn kost- en tijdsbesparingen in de 
ontwikkeling van deze apparatuur en 
hierdoor ook een hogere tevredenheid 
bij eindgebruikers.
 
Het project is een samenwerking tussen 
Belgische, Franse en Engelse partners en 
wordt ondersteund door het Interreg 
2 Zeeën Programma 2014-2020 en de 
Provincie Oost-Vlaanderen.

Beste relatie

Op 20, 21 en 22 april vind je ons terug op . 
De REVAbeurs wijst mensen met een beperking, ouderen en hun helpende handen de weg doorheen het zorgaanbod. Spring zeker 
eens binnen, want een bezoek aan REVA2017 is dubbel en dik de moeite waard, van hoe ver je ook komt. Naast ons aanbod krijg je 
ook de producten en diensten van 160 anderen te zien.

Tot op REVA! 
Met vriendelijke groeten, 
Laurens Fagard, EDUCAT     

Gratis toegangskaart
Met deze brief kan je gratis REVA2017 bezoeken.
Je kan hem zoveel keer printen als je wenst, maar ook met de pdf  
op je smartphone of tablet kan je binnen. 

REVA2017, wat is er nog? 
• REVAhome, de informatiestand voor wonen en woning

aanpassingen met gratis advies over (ver)bouwplannen. 
• REVAnueva toont het allernieuwste en stelt de winnaars  

van de REVAnueva Awards in de kijker. 
• REVAstudy bundelt meer dan 50 interessante lezingen.
• REVAg-sport demonstreert sporten en speelt topwedstrijden.

Hoe bereik je REVA2017?
Openbaar vervoer: Trein tot station Gent SintPieters  
• Tram 1 Flanders Expo
Met de auto: Gps-adres van de beurs: Flanders Expo, 
 Maaltekouter 1, 9051 Gent en volg de bewegwijzering ter plaatse.
• E40: afrit 14
• E17: verkeerswisselaar in Zwijnaarde 

met de E40 richting Oostende, afrit 14
• Buitenring R4: afrit Expo

Je vindt ons op stand nr. A1.04   


