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Programma

u Achtergrond

u De platforms

u Lessons learnt

u Meerwaarde platforms & U!



Topsector Life Sciences & Health (LSH) 

u Negen topsectoren

u Doel LSH: Verbeteren van de kwaliteit van leven (ondersteuning vitale
functioneren) van burgers en het beperken van de kosten van de 
gezondheidzorg
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Landelijke platforms Gezondheid & 
Welzijn

u Platforms
u Platform Inzet van Technologie (PIT)

u Platform Personalised Health

u Platform Zelfmanagement

u Website: www.hr.nl/lectorenplatforms

u Programma Extramuraliseren / Transmuraliseren
u GGZ   

http://www.hr.nl/lectorenplatforms
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Platform Zelfmanagement







Platform Personalised Health

u .



Platform Inzet van Technologie voor 
Gezondheid en Welzijn.

u .

• m.hettinga@windesheim.nl Marike Hettinga

• nynke.boonstra@nhl.nl Nynke Boonstra

• s.benallouch@saxion.nl Somaya Benallouch

• sandra.beurskens@zuyd.nl Sandra Beurskens

•
verhoef.j@hsleiden.nl John Verhoef

w.paans@pl.hanze.nl Wolter Paans
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Platform Inzet van Technologie voor 
Gezondheid en Welzijn.

Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn.

Dit platform richt zich op het inzetten en duurzaam implementeren van 
bestaande technologie en het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor 
gezondheid en welzijn. De wensen van de zorgconsument staan hierbij 
voorop. Daarnaast spelen zorgprofessionals en (private) ontwikkelaars van 
eHealth een belangrijke rol. Het platform concentreert zich op drie 
gebieden: kennis & onderzoek, onderwijs & praktijk en visievorming & 
zichtbaarheid.

u Contactpersoon: Ciska Hiemstra
c.hiemstra@pl.hanze.nl

u Voorzitter: Wolter Paans.

mailto:c.hiemstra@pl.hanze.nl


Platform Inzet van Technologie voor 
Gezondheid en Welzijn.

Wat staat er voor 2019 op de agenda:

- Versterken van de samenwerking binnen de stuurgroep en de chterban
door gezamenlijke evenementen te organiseren.

- Voorjaar: organiseren van een conferentie rond Virtual Reality & Publiek 
Private samenwerking: ‘Best Practices & Best Failures’.

- Gecombineerde events en platform events (promoties, thematische 
miniconferenties). 

- Gezamenlijk met de andere platforms verkennen van 
subsidiemogelijkheden (om b.v. concrete initiatieven om te komen tot 
innovatiewerkplaatsen, CoL, CoP, te kunnen stimuleren



Lessons learnt

u Som der delen

u Uitwisseling

u Cross over met bedrijven

u Samenwerking





Meerwaarde?!

u Wat is meerwaarde?

u Verhogen van meerwaarde 

u Wat kunt u voor ons betekenen?

u Bestendiging & borging


