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Beste lezer,

Over minder dan een week is het zo ver: het SHC Congres & Challenge!

Met  vijf  enthousiaste  sprekers,  vijftien  ambitieuze  start-ups  die  hun

zorginnovatie  pitchen,  een  live-bidding  waar  minimaal  15.000  euro  wordt

weggegeven,  en  een  super  enthousiaste  dagvoorzitter  wordt  dit  een

onvergetelijke dag!



Als je interesse hebt in innovatie en ondernemerschap in de zorg mag je dit

evenement niet missen! We hopen jullie allemaal te zien op 1 juni. Inschrijven

kan nog, klik hier.

Namens het bestuur van de SHC 2016,

Met vriendelijke groet,

Simone Uniken Venema

Marketing en communicatie

Programma SHC Challenge&Congres

De dagvoorzitter is Mirjam Bink-van der Linden , initiatiefnemer van ONL voor

Ondernemers. Het programma op 1 juni is als volgt:



Yellenge Congres App

Download allemaal de Yellenge app voor de SHC Challenge&Congres! Middels

deze app word je die dag op de hoogte gehouden van het programma, kan je

informatie over onder andere de sprekers opzoeken en kan je stemmen op

stellingen  die  door  de  sprekers  worden  voorgelegd.  Daarnaast  kun  je  ook

vragen stellen aan onze deelnemers.



Download daarom de app op je smartphone nu! Dat gaat als volgt:

Stap 1. Ga naar de app-store en zoek op Yellenge .

Stap 2. Download en installeer de app.

Stap 3. Log in met de eventcode SHC-2016.

Stap 4. Log in met het emailadres waarmee je je hebt geregistreerd voor het

congres of kies voor de knop "Geen emailadres".

Deelnemers SHC Challenge

Een  belangrijk  onderdeel  van  het  SHC  Congres  &  Challenge  is  de

zorginnovatiewedstrijd (Challenge) waar 15 start-ups zullen strijden om in de

finale te komen. De 15 start-ups zijn:

Ronde 1

BeyondOCD : een hulpmiddel om therapietrouw te vergroten bij mensen met

een obsessief-compulsieve stoornis.

CloudCuddle : opblaasbare, lichtgewicht en transporteerbare veilige slaap tent

voor gehandicapte kinderen.

DigiPatho :  een  netwerk  van  pathologen  die  biopten  digitaal  beoordelen

waardoor  het  huidige  proces  verbeterd  zal  worden met  behulp  van  nieuwe

technologie.

Ereva : implementatie van de nieuwste ICT en mobiele toepassingen gericht op

het herstel van de patiënt

Exsudo zorg platform : een communicatieplatform waar kunnen zorgverleners

op een eenvoudige en duidelijke manier wondinformatie en foto's opslaan en



bekijken voor betere wondzorg.

Ronde 2

Gight : een LED-verlichting aangestuurd door een bewegingssensor waardoor

men in het donker veilig door het huis kan lopen.

Klup : een applicatie die op basis van gemeenschappelijke interesses en locatie

mensen weer aan elkaar koppelt.

Medacc : probefix: een product dat bedoelt is om een ultrasound transducer te

fixeren op het lichaam tijdens langdurige of dynamische metingen.

Pacmed : een beslissing ondersteunend systeem voor artsen gebaseerd op de

analyse van zorg data.

Patiënten zonder grenzen : een patientportaal die diensten tussen patiënten,

families en experts faciliteert en universele toegang tot internationale expertise

mogelijk maakt.

Ronde 3:

Smart  Floor :  een  slim  ondervloer  systeem waarmee real-time activiteit  kan

worden geregistreerd,  wat  mogelijkheden biedt  als  een val-,  bed-,  toilet-  en

dwaalalarm.

Tinybots : kleine sociale robots voor mensen met dementie en hun familieleden

waardoor demente personen weer grip op hun leven krijgen.

VisitU : een interactieve live geluid- en beeldverbinding tussen patiënten en hun

dierbaren thuis, wat hun emotionele band verstevigt.

VOM  (Voice  of  Medicine) :  Een  applicatie  waarbij  je  de  belangrijkste

onderdelen  van  de  bijsluiter  (van  een  geneesmiddel)  kunt  vinden  en

beluisteren.

Bluepoint :  een waterdichte behuizing voor insulinepompen, die ervoor zorgt

dat watergerelateerde activiteiten mét insulinepomp mogelijk zijn.

Live bidding

Een essentieel onderdeel van het SHC Congres & Challenge is de live bidding.

De naam zegt het al: tijdens dit programma onderdeel wordt er live vanuit de

zaal  geboden  op  finalisten  van  de  SHC  Challenge.  Ruud  Koolen,

hoofdredacteur van Skipr, zal de leiding hebben over de live bidding!

Bij deze wat meer informatie over dat proces, zodat je goed voorbereid naar

het evenement komt.

De dag begint met 15 start-ups (zie bovenstaande deelnemers) die 1 minuut



mogen  pitchen.  Er  worden  5  finalisten  uitgekozen  door  onze  partners;  die

finalisten mogen opnieuw pitchen (ditmaal 3 minuten) en ontvangen vragen van

bezoekers uit de zaal over hun zorginnovatie.

Na de 5 pitches van de finalisten is het tijd voor het uitdelen van prijzen: de live

bidding. Dit houdt in dat de zaal mag inzetten op één of meerdere finalisten;

jouw  inzet  mag  van  alles  zijn:  een  geldbedrag,  consult  uren,  coaching,

werkplekken. Alles is mogelijk, en elk bod telt! Zo lang het een start-up maar

verder helpt.

Heb jij iets te bieden waar start-ups profijt van kunnen hebben? En wil je de

toekomstige generatie zorgondernemers een steuntje in de rug geven? Kom

naar het  SHC Congres & Challenge en "bied" mee!

Tot slot..

Wil je betrokken raken bij de SHC?

Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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Partners van de Sustainable Healthcare Challenge
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