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Beste lezer,

De afgelopen twee weken is er weer veel gebeurd op het gebied van de SHC.

Zo hebben een aantal partners die vorig jaar actief waren bij de SHC, ook dit

jaar  toegezegd  een  samenwerking  te  willen  aangaan  (zie  hieronder).

Daarnaast  hebben  we  onze  nieuwe  ambassadeurs  ontmoet!  Het  was  een

gezellige en nuttige avond die natuurlijk werd afgesloten met een drankje. Ook

hebben  we  knopen  doorgehakt  met  betrekking  tot  de  data  van  de  SHC

evenementen in 2016. Zie hieronder!

De SHC wenst iedereen fijne feestdagen!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de SHC,



Simone Uniken Venema

Marketing & Communicatie

De data in 2016!

De  data  waarop  de  Kick-off,  de  Masterclass  en  de  Challenge  zullen

plaatsvinden in 2016, zijn bekend! Zet deze dus snel in je agenda en hou de

data vrij:

17 februari: Kick-off

23 maart: Masterclass

1 juni: Challenge

In het begin van het nieuwe jaar zal de inschrijving voor het Kick-off evenement

starten. Hou onze website en social media in de gaten voor meer informatie

omtrent de inschrijving!

SHC Timeline & Traject

De SHC evenementen staan visueel weergegeven op onderstaande tijdlijn. Nu

weet je al een beetje wat elk evenement in gaat houden! Het SHC traject, ook

weergegeven op de tijdlijn, is bedoeld voor start-ups die het leuk vinden om

extra begeleiding vanuit de SHC en haar partners te krijgen bij het ontwikkelen

van hun zorginnovatie. Dit houdt in dat we de start-ups stuk voor stuk koppelen

aan  een  coach  die  ze  gedurende  de  tijd  tussen  Masterclass  en  Challenge

adviseert  en  meedenkt  over  het  product.  Enthousiast  geworden?  De

inschrijving voor het SHC traject opent op het Kick-off evenement.



Nieuwe partners

Een  aantal  partners  heeft  zich  ook  dit  jaar  aangesloten  bij  de  SHC:  Axon

Advocaten, Boonstoppel en Medical Delta.

Axon Advocaten  is  een advocatenkantoor  met  meer  dan  30  jaar  juridische

ervaring  in  de  gezondheidswetenschappen  met  zowel  grote  als  kleine

bedrijven.



Boonstoppel helpt bedrijven, stichtingen en verenigingen bij het aanvragen van

subsidies.  Zij  verzorgen  het  gehele  traject,  van  aanvraag,  tot  beheer  en

ontvangst.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen een aantal top technologie

instanties in het westen van Nederland. Onder andere de TU Delft, het LUMC,

EUMC,  de  Erasmus  Universiteit  en  de  Universiteit  Leiden  zetten  zich  door

middel van dit verband in om de gezondheidszorg naar een hoger niveau te

tillen met technologie.

We zijn ontzettend blij met het enthousiasme van deze partijen en we hopen op

een goede samenwerking komend jaar.

Nieuwe ambassadeurs!



Afgelopen week hadden we een eerste ontmoeting gepland met onze nieuwe

ambassadeurs. We hebben ontzettend veel besproken over de invulling van de

rol  als  SHC  ambassadeur.  De  ambassadeurs  gaan  ons  versterken  in  de

promotie van de SHC en zullen op alle evenementen aanwezig zijn om ons ook

daar  ondersteuning  te  bieden.  We  zijn  ontzettend  blij  met  deze  groep

gemotiveerde studenten en we hebben veel zin in onze samenwerking komend

jaar!

Avicenna excellence program

Wil  jij  je  inzetten  voor  entrepreneurship,  innovatie  en  interdisciplinaire

samenwerking   in  de  gezondheidszorg?  Ben  je  daarnaast  een  gedreven

masterstudent  Farmacie,  Geneeskunde,  SUMMA,  Innovation  Sciences,

Science  and  Business  Management,  Economie,  Rechten  of  volg  je  een

masteropleiding van de Graduate School of Life Science?

Meld je dan nu aan voor het Acivenna Excellence Program 2016!

Het Avicenna Excellence Program, een samenwerking tussen masterstudenten

en  MSD  (Merck  Sharp  &  Dohme)  Pharmaceuticals,  is  een  12-weeks

extracurriculair  programma  voor  masterstudenten  en  richt  zich  op

interdisciplinariteit, innovatie en entrepreneurship in de gezondheidszorg. Met

masterclasses van o.a.: Wouter Bos, Ronnie van Diemen (Inspecteur generaal

IGZ), Hans de Jong (CEO Philips benelux), en Wim Leereveld (CEO Access to



Medicine Index).

Het  programma  vindt  plaats  op  de  Universiteitscampus  (De  Uithof)  van

Universiteit Utrecht op woensdagavond.

Voor meer info en het aanmeldformulier zie www.avicennaxp.nl
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