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Eerste sprekers bekend!

Challenge 2016: minstens 15.000 euro prijzengeld

Traject boekt successen

Beste lezer,

De SHC Challenge&Congres komt snel dichterbij, over 3 weken is het al zover!

Dan  brengt  de  SHC haar  netwerk  bestaande  uit  partners,  support  partijen,

coaches, (young) professionals, studenten en ondernemers bij elkaar voor een

enerverende dag waar zorginnovatie en ondernemerschap samen komen. We

hebben er ontzettend veel zin in en hopen u ook te mogen verwelkomen op

deze  dag.  Bent  u  benieuwd  naar  de  nieuwste  zorginnovaties,  bedacht  en

uitgewerkt door ondernemende studenten en young professionals? Wilt u deze

startups ondersteunen en daarmee een impact maken op de toekomst van de

zorg?  En  wilt  u  de  visie  van  zorgbestuurders  op  de  Nederlandse

gezondheidszorg horen?

Kom woensdag 1 juni naar het Congres & Challenge 2016 van de Sustainable

Healthcare  Challenge  en  ontmoet  de  huidige  en  toekomstige  generatie

zorgbestuurders- en ondernemers en medische professionals! Inschrijven kan



hier!

Tot 1 juni!

Met vriendelijke groet,

Simone Uniken Venema

Marketing & Communicatie

Programma SHC Challenge&Congres

Gedurende  het  evenement  zullen  sprekers  en  zorginnovatie  pitches  elkaar

afwisselen; vandaar de naam Challenge (= zorginnovatie pitches, afgesloten

met een live bidding waarbij o.a. 15.000 euro prijzengeld wordt uitgedeeld) en

Congres (= sprekers die de Nederlandse gezondheidszorg in 2006, 2016 en

2026 belichten).

Eerste sprekers SHC Challenge&Congres bekend: Jan Kimpen en Marjan

Kaljouw

Jan Kimpen, chief medical officer (CMO) bij Philips, komt spreken op het SHC

Congres  &  Challenge!  Kimpen  werkte  18  jaar  lang  voor  het  UMC Utrecht,



eerste  tien  jaar  als  hoogleraar  kindergeneeskunde  in  het  Wilhelmina

Kinderziekenhuis, en daarna als voorzitter van de Raad van Bestuur. Nadat hij

een tijd lang de drijvende kracht geweest was achter samenwerkingsverbanden

tussen  het  UMC  Utrecht,  Philips  en  de  TU  Eindhoven,  besloot  hij  over  te

stappen  naar  Philips.  Kimpen  is  ervan  overtuigd  dat  samenwerking  tussen

verschillende publieke en private actoren essentieel is voor innovatie binnen de

gezondheidszorg.

Tot onze vreugde komt ook Marian Kaljouw spreken. Zij is voorzitter van de

raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en heeft een zeer

uitgebreide  professionele  en  wetenschappelijk  carrière  in  de  zorg.  Ze  is

werkzaam geweest als verpleegkundige en promoveerde op een proefschrift

over  'behoeften  van  familieleden  van  intensive  care-patiënten'.  Ook  op

zorg-bestuurlijk gebied heeft mevrouw Kaljouw niet stilgezeten: van 2005-2012

was  zij  bestuursvoorzitter  van  de  beroepsvereniging  Verpleegkundigen  en

Verzorgenden  Nederland.  Ook  was  Kaljouw  directeur  van  de

Antoniusacademie van het St. Antonius Ziekenhuis.



SHC Challenge 2016: minstens 15.000 euro prijzengeld!

Tijdens het SHC Congres & Challenge, dat plaatsvindt op 1 juni 2016, zal een

bedrag van minimaal  15.000 euro aan prijzengeld worden weggegeven aan

jonge start-ups in de zorg!

Wat moet je doen om hier kans op te maken?

1) Je heb een idee voor zorginnovatie, een (toekomstige) start-up in de zorg

2) Je meldt jouw innovatie aan op zorginnovatie.nl en schrijft je hier in voor de

SHC.

3) Als je geselecteerd wordt mag je op 1 juni jouw zorginnovatie komen pitchen

tijdens het SHC Congres & Challenge

4)  Tijdens de  live-bidding  worden prijzen  verdeeld  over  kandidaten  die  een

pitch hebben gegeven: je maakt kans op o.a. een geldbedrag, consult uren,

werkplekken, bekendheid, coaching en nog meer!

Tot en met 17 mei kan je je aanmelden,  dus wees er snel bij!

SHC Traject boekt successen: Medacc in HighTechXL Accelerator!

Medacc is een jonge start-up die meedoet aan het SHC Traject en een product

heeft ontwikkeld dat een ultrasound transducer op een specifiek lichaamsdeel

kan fixeren. Tot onze grote vreugde en bewondering is Medacc geselecteerd

voor de HighTechXL Accelerator om dit idee nog verder uit te werken! In dit 3-6



maanden durende programma zal Medacc toegang krijgen tot alles dat nodig is

om de start-up succesvol te maken.

Tot slot..

Wil je betrokken raken bij de SHC?

Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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