
Geert Houben 

Bedrijf: Aristoco (Cubigo)
Business: Patient empowerment via 
touchscreen-toepassing
Thuisbasis: Diepenbeek
Oprichting: 2007
Droom: Technologie verankeren  
in de States

Bryo is het startersproject van Voka.  
BNP Paribas Fortis is stichtend partner. 
Bryo wordt ook ondersteund door  
Deloitte Fiduciaire, SD Worx en de 
Vlaamse overheid (Startersinitiatieven 
Vlaanderen).
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Houben specialiseerde zich in informatica 
aan het L.U.C., het huidige UHasselt. Niet veel  
later ging hij er aan de slag in het onderzoeks-
centrum. De Limburger paste voor een docto-
raat en trok naar de avondschool waar hij een  
diploma bedrijfseconomie op zijn CV schreef. 
“Hierdoor kan ik probleemloos een sales-
gesprek voeren én de technische materie  
staven.”

Nieuwe bril

De volgende stap richting ondernemerschap 
werd eerder toevallig gezet. "Ik had een nieu-
we bril nodig en trok naar de opticien. Omdat 
die winkelmodellen nooit op sterkte zijn, pikte 
ik er met onscherp zicht niet alleen de duur-
ste uit, maar ook de lelijkste.”

Samen met enkele collega's ontwierp Houben 
Visiori, een touchscreen-toepassing waar-
mee je je bij de aanschaf van een bril kan 
fotograferen, monturen vergelijken en zo 
de juiste keuze kan maken. "Vandaag val je 
hier niet langer mee op. Maar in 2007, voor 
de opmars van tablets en smartphones, wel." 
Het Visiori-team werd door Pearle Nederland 
uitgenodigd en mocht een pilootproject uit-
rollen. Na enkele testmaanden ging de opti-

cienreus akkoord en plaatste hij een bestel-
ling voor honderdvijftig van hunwinkels. “Een 
mooie referentie en een flinke cashinjectie”, 
aldus Houben.

Cubigo

De blauwdruk was uitgezet maar al snel 
was een uitbreiding van het platform nodig.  
“Pearle wou meer uit de touchscreens halen 
zoals persoonlijke info over lenzen en zorg-
verzekering. Daarom ontwikkelden wij een 
allround-technologie die ook buiten de op-
ticiens kon ingezet worden, onder andere in 
hotels en in de zorgsector.”

Dit was de voorbode van Cubigo; een ge-
bruiksvriendelijke digitale toepassing voor 
hulpbehoevenden die een reeks nuttige 
apps bundelt. "We zullen niet alleen inzet-
ten op een efficiënte zorgplanning maar ook 
de vereenzaming tegengaan. Eigenlijk al-
les om zorggebruikers autonoom en zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen.” Het gros van 
de ruim tienduizend Cubigo-adepten zit in 
Vlaanderen, Nederland en de Spaanse costa’s 
waar heel wat Nederlandstaligen van hun 
oude dag genieten. De maandelijkse kost-
prijs is vergelijkbaar met een doorsnee gsm- 

tarief, de enige vereiste is dat er altijd inter-
net en eigen hardware moet zijn.

Op zich geen probleem zegt Houben: “De 
aankoop van tablets door onze doelgroep zit 
in stijgende lijn. Daarnaast kun je Cubigo ook 
laten draaien door een USB-stick te connec-
teren aan je televisietoestel..” 

Cubigo mikt niet alleen op mensen die nood 
hebben aan automatisering maar ook op hun 
familie. Er kan simultaan ingelogd worden en 
iedereen kan bijvoorbeeld het medicatie-
schema controleren. In Nederland lopen er 
zelfs projecten op gemeentelijk niveau. “Een 
zorgbehoevende kan via Cubigo laten weten 
dat hij hulp nodig heeft. Een buurtbewoner 
kan dat signaal oppikken en reageren”, legt 
Houben uit. 

Silicon Valley

In Amerika worden intussen massa’s appli-
caties voor de zorgsector gemaakt. Maar er 
is nog niemand bezig met een overkoepe-
lende tool zoals Cubigo. Houben heeft er al 
samen gezeten met Vodafone en hoopt met 
de steun van iMinds voet aan wal te kunnen 
zetten in Silicon Valley.

Zorgnetwerk in blokvorm
Door de vergrijzing is patient empowerment van stijgend belang voor de zorgsector.  
Aristoco voorziet daarom met Cubigo software om de levensstandaard van hulpbehoevenden  
te verbeteren. Dankzij duizenden gebruikers haalde oprichter Geert Houben vorige maand  
een IWT-Award op en lonkt een Amerikaanse jongensdroom. Dimitri Cologne, foto Michiel Hendryckx


