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Beste Lex,
 
Op 27 november was het zover: de eerste echte SHC alumni borrel! Een aantal
deelnemers van SHC 2015 was aanwezig om te vertellen over hun ervaringen met
de SHC en waar ze nu staan met hun startup. Wij vonden het, als nieuw bestuur,
heel leuk om de deelnemers te ontmoeten en hun ervaringen te horen. Bedankt,
allemaal, voor jullie aanwezigheid!
 
Na  de  borrel  is  het  SHC  bestuur  naar  Brabant  afgereisd  voor  een
bestuursweekend! Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we een
aantal  zaken  besproken  en  we  hebben  veel  vorderingen  gemaakt!
Zaterdagmiddag zelfs nog een uitgebreide tennis sessie gehouden (we moeten
natuurlijk wel in conditie blijven!) en zondag zijn we teruggereden naar Utrecht: hier
hadden  we  afgesproken met  Bart  Soeters  die  een  acquisitietraining  voor  ons
verzorgde.  We  hebben  bijzonder  nuttige  tips  gekregen  en  zijn  helemaal
klaargestoomd om samenwerkingsverbanden aan te gaan met potentiele partijen.
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Een  mooi  moment  was  ook  afgelopen  dinsdag:  het  jaarbestuur  en  het
stichtingsbestuur zijn samengekomen bij S2M in Utrecht om te vergaderen over
de stand van zaken rondom de SHC.
 
Ondertussen gaat het ook uitstekend met de winnaars van de SHC. Lees verder
voor wat updates!
 
 
Hartelijke groet,
 
Bestuur SHC 2016
 

Holtrop & Ravesloot nieuwe partner 

Holtrop  Ravesloot  heeft  bevestigd  ook  dit  jaar  te  willen  samenwerken  met  de
SHC. Holtrop zal zich actief  inzetten voor het werven van interessante sprekers,
coaches  en  andere  relaties  voor  de  SHC. Ook  zal  het  bedrijf  een  centrale  rol
spelen  in  het  adviseren  en  begeleiden  van  het  huidige  SHC  bestuur.  Dit
samenwerkingsconcept is naar ons idee erg veelbelovend en wij kijken dan ook
erg uit naar het komende jaar!

 



 Updates SHC Alumni

Zivver wint HaarlemValley!
 
Woensdag 25 november werd het  jaarlijkse evenement  “Present Your Startup”,
georganiseerd door Haarlemvalley, gehouden. SHC alumni startup Zivver werd
door  de  jury  van  Haarlemvalley  als  winnaar  uitgekozen!  Hiermee  heeft  Zivver
15.000 euro in dienstverlening gewonnen, beschikbaar gesteld door de founding
partners. Gefeliciteerd Zivver, wij zijn trots!
 
Zivver  is  een  startup  die  een  platform  creëert  waarmee  organisaties  en
personen,  specifiek  in  de  gezondheidssector,  hun  vertrouwelijke  informatie  op
een  veilige  manier  kunnen  delen.  Meer  informatie  over  Zivver  vind  je  op  de
website: https://www.zivver.com/

DiagnOSAS sleept Menzis Innovatievoucher in de wacht!
 
Een dag na de verbluffende overwinning van Zivver, was het alweer tijd voor een
andere SHC alumnus om te strijden! En met succes: op donderdag 26 november
werden de eerste Menzisinnovatievouchers ter waarde van 50.000 euro  per stuk
uitgereikt aan twee vernieuwende zorgproducten, waaronder DiagnOSAS!
 
DiagnOSAS  is  een  kosteneffectieve,  patiëntvriendelijke,  laagdrempelige  en
betrouwbare screeningstool voor het obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) in
de  huisartsenpraktijk.  Voor  meer  informatie  over  diagnOSAS:
http://www.diagnosas.com/
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Deadline voor aanmelding ambassadeurs: 11 december!
 
Studenten  met  een  passie  voor  healthcare  en/of  ondernemerschap  en/of
innovatie, opgelet!
 
De  SHC  zoekt  een  aantal  ambassadeurs  die  het  leuk  vinden  om  een  aantal
promotie taken op zich te nemen. Dit is een uitgelezen kans om jouw steentje bij
te dragen aan het ideaal van de SHC: het verbinden van jonge ondernemers en
verschillende  spelers  in  de  zorg.  Zo  hopen  wij  zorginnovaties  in  het  leven  te
roepen die de zorgkosten verminderen en tevens de kwaliteit van en toegang tot
de  zorg  vergroten.  Wij  zoeken  een  aantal  studenten  die  affiniteit  hebben  met
ondernemerschap en/of de gezondheidszorg (het  liefst allebei!) en zich  in willen
zetten voor de missie van de SHC.
 
De  deadline  voor  om  je  aan  te  melden  als  ambassadeur  van  de  SHC  is  11
december! Alle voordelen die je uit jouw ambassadeurschap kan halen kan je hier
vinden: http://www.sustainablehealthcarechallenge.nl/ambassadeurs/
 

Peers4Support zoekt ondernemers!
 
Peers4Support  is  een  initiatief  bestaande  uit  ervaren  professionals  uit  de
gezondheidszorg,  IT en  financiële wereld, en nu  is Peers4Support nog op zoek
naar jonge ondernemers die hun idee werkelijkheid kunnen maken.
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Een van de grootste uitdagingen voor chronisch zieke patiënten is de motivatie en
discipline  om  dagelijks  aan  hun  gezondheid  te  werken,  zoals  voldoende
beweging, goed voedsel en gedisciplineerd medicijn gebruik (zelf management).
Vele zelf management behandelplannen en (mobiele) applicaties zijn momenteel
beschikbaar  om  patiënten  te  ondersteunen  bij  het  zelf  management,  maar  uit
onderzoek blijkt dat slechts 1015% van de chronisch zieken ook daadwerkelijk
voldoende  aan  zelf  management  doet.  Met  alle  gevolgen  van  dien:
verslechterende gezondheid van chronisch zieken met bijbehorende hoge kosten
voor de gezondheidszorg.
 
Hoe motiveer je chronisch zieken nu om wel gedisciplineerd aan hun gezondheid
te  werken?  Het  idee  van  Peers4Support  is  om  chronisch  zieken  virtueel  aan
elkaar  te  koppelen  aan  de  hand  van  een  uniek  matching  algoritme.  Hiermee
creëer  je  relevante  “peers”  waarvan  de  feedback  die  ze  elkaar  geven  een
significant positieve impact hebben op het zelf management van deze patiënten.
Het matching algoritme kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar juist ook naar
variabelen als leeftijd, cultuur, geloof en hobby’s, waardoor de feedback van deze
peers relevanter is en meer impact heeft. Uit literatuur onderzoek blijkt reeds dat
dergelijk peer support een positieve impact heeft op het gedrag van patiënten.
 
Peers4Support heeft al veel denkwerk gedaan en verificatie bij specialisten in het
veld heeft al plaatsgevonden. De kennis en het concept zijn er: deze moeten nu
nog omgezet worden naar een succesvol product.
 
Ben jij degene die deze mooie uitdaging op zich gaat nemen? Neem dan contact
op met de SHC via Wilbert@shc2016.nl. Wij zullen je doorverwijzen naar de juiste
persoon!

Lancering zorginnovatie website door minister Schippers!
 
De geheel vernieuwde website van Stichting ZorgInnovatie Nederland (partner van
de  SHC)  is  gelanceerd  door  minister  Schippers.  Dit  leverde  de  stichting  veel
media aandacht, potentiele partners en nieuwe gebruikers op!  De stichting heeft
komend jaar het doel om een programma op te zetten dat zorginnovaties verder
kan  helpen.  Neem  een  kijkje  op  de  vernieuwde  website:
http://www.zorginnovatie.nl/

mailto:info@sustainablehealthcarechallenge.nl
mailto:Wilbert@shc2016.nl
http://www.zorginnovatie.nl/


Doe komend jaar mee aan de SHC challenge en wie weet ben jij daarna zelf wel
op zorginnovatie.nl te vinden!

Tot slot..
 
Wil je betrokken raken bij de SHC?

Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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