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Winnaars SHC 2016

Nieuw bestuur gezocht!

Beste lezer,

De SHC Challenge&Congres vond vorige week plaats en we zijn zeer tevreden

over het evenement! Tijdens deze dag werden zorginnovaties gepresenteerd,

spraken toonaangevende zorgprofessionals over hun visie op de Nederlandse

zorg  en  was  er  volop  ruimte  om  te  netwerken  en  zorgprofessionals  te

ontmoeten.  Dit  grootste  evenement  is  niet  in  een  paar  woorden  samen  te

vatten; lees daarom het volledige verslag hier.

Met dit evenement achter de rug is het einde inzicht voor de SHC 2016. Op

naar een volgend jaar vol zorginnovaties en jonge ondernemers! Ben je student

of young professional en geïnteresseerd in het besturen van de stichting? Lees

snel verder en solliciteer!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van SHC 2016,



Simone Uniken Venema

Fotoimpressie Challenge&Congres

Dagvoorzitter Mirjam Bink opent het evenement.

Arthur de Bok heet iedereen welkom namens Mediq.



Marian Kaljouw aan het woord over de bekostiging van het zorgstelsel.

Jan Kimpen spreekt over de uitdagingen in het zorgveld.



Maarten Rook werpt een blik in het verleden.

Yuri van Geest kijkt vooruit; hoe gaat de zorg eruit zien?



De Yellenge congres app wordt goed gebruikt!

De live bidding met Ruud Koolen.

Alle finalisten op het podium samen met het bestuur!



De SHC finalisten ’16 zijn…..

Bluemed,  een  communicatieplatform  waar  kunnen  zorgverleners  op  een

eenvoudige en duidelijke manier wondinformatie en foto's opslaan en bekijken

voor betere wondzorg, trapte af.

Bluepoint,  die  een  waterdichte  behuizing  voor  insulinepompen  heeft

ontwikkeld,  om  ervoor  te  zorgen  dat  water-gerelateerde  activiteiten  mét

insulinepomp mogelijk zijn.



Cora,  een gebruiksvriendelijk programma dat zorg toegankelijker maakt voor

mensen met een erfelijke hartziekte door mensen door het zorgtraject heen te

verbinden.



Pacmed, een beslissing ondersteunend systeem voor artsen gebaseerd op de

analyse van zorg data.

Voice of Medicine, een mobiele applicatie die medicijnbijsluiters voorleest aan

laaggeletterde patiënten.

Bestuur SHC 2017 gezocht!

Wil jij je vanaf september een jaar lang bezighouden met het organiseren van

verschillende activiteiten die tot doel hebben innovatie en ondernemerschap in

de gezondheidszorg te stimuleren? Het bestuur van de stichting Sustainable

Healthcare Challenge is een geweldige manier om in aanraking te komen met



deze kant van de zorg. Het bestuur heeft een werkdruk van ongeveer 8 uur per

week en is dus goed te doen naast een (full-time) studie!

Tot slot..

Wil je betrokken raken bij de SHC?

Neem contact op via info@sustainablehealthcarechallenge.nl.
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