
Pilots voor gezond en actief ouder worden

Men wordt steeds ouder.
Daarom zoeken we naar 
producten en diensten die 
helpen om de levenskwaliteit te 
behouden en te verbeteren.

Deze producten en diensten helpen 
men ook om langer gezond en 
zelfstandig te blijven. Nieuwe 
technologieën kunnen daarbij 
helpen, maar deze zijn soms lastig 
te vinden.

Om dit probleem op te 
lossen, biedt ‘Pharaon’ een 
verzamelde reeks van diensten 
en technologieën aan, die 
beschikbaar zijn via het 
internet. Voorbeelden hiervan zijn smartwatches, technologie voor videobellen, of 
ondersteunende robots. Deze technologieën zijn afgestemd op de behoeften van 
55-plussers.

Achtergrond van het project

Het project ‘Pharaon’ heeft als doel 
om 55-plussers te ondersteunen bij 
het ouder worden.
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online spellen

Pharaon services and products include: 

  smart watches

  robots

  environmental sensors

  online games

  apps to track vital signs 

  apps to monitor energy consumption

  secure chat and video conferencing tools
robots

apps om 
energieverbruik te 

monitoren

omgevingssensoren

veilige middelen voor 
videobellen en het 

versturen van berichtjes



Voor dit project is financiering ontvangen van 
de Europese Unie, onder het Horizon 2020 
Innovatie programma (subsidieovereenkomst 
nr. 857188).
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Pharaon - Pilots for Healthy and Active Ageing

‘Pharaon’ wordt getest in 6 pilots. Hier zijn gebruikers bij betrokken als ouderen,  
hun familieleden en hun verzorgers. ‘Pharaon’ wordt getest in de volgende landen:

     Italië       Portugal       Slovenië

     Spanje (Murcia en Andalusië)      Nederland 

Met uw hulp - en die van 850 andere mensen in Europa - willen we technologie 
bij elkaar verzamelen en klaarmaken voor de markt. Hierdoor zijn er veilige, 
betaalbare en toegankelijke hulpmiddelen beschikbaar wanneer u dat nodig 
heeft, overal in Europa.

 onze instrumenten te verbeteren en onze diensten beter aan te laten  
 sluiten bij uw behoeften; 

 onze hulpmiddelen gebruiksvriendelijker te maken en makkelijker te begrijpen; 

 het onderzoek verder te brengen, door de kennis die wij opdoen.

Met uw deelname aan het Pharaon-project helpt u ons om:

40 organisaties werken mee aan het Pharaon-project. Dit 
zijn grote en kleine bedrijven, onderzoeksinstellingen en 
universiteiten, regionale en lokale overheidsinstellingen, 
zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Door deze 
samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat de 
ontwikkelde oplossingen goed aansluiten bij de behoeften 
van 55-plussers en hun eventuele zorgverleners.


