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Bekijk online

E-health week wordt Slimme Zorg
Estafette
 
De e-healthweek krijgt na vier jaar een nieuwe naam en
invulling: de Slimme Zorg Estafette. Niet één week,
maar vier weken lang      aandacht voor slimme zorg en
innovatie. Iedere week staat slimme zorg centraal in één
regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de
volgende regio. Zo kunnen organisaties in verschillende
regio’s van elkaar leren. De Slimme Zorg Estafette doet
onze regio aan in de week van 8 t/m 12 februari. 

SIGRA is in ieder geval actief betrokken bij: 
- Deelsessies van de openingsbijeenkomst op 8 februari. 
- De regionale voorronde van de Nationale Zorginnovatieprijs op 9 februari.  

Organiseer een activiteit en inspireer anderen 
 
Organiseer ook een activiteit. Zo kun je zorggebruikers,
omwonenden en andere (zorg)professionals de
mogelijkheden van slimme zorg laten zien of laten
ervaren. Of kom je met behulp van een activiteit
gezamenlijk verder met een (nieuwe)
zorgoplossing. Meld je hier aan.  
 
Of bezoek de activiteit van een andere organisatie. Je
kunt hier zien welke activiteiten er in onze en andere
regio’s worden georganiseerd.

Maandag 8 februari, 10.00 - 12.00 uur  
Openingsbijeenkomst de Slimme Zorg Estafette 
 
In deze bijeenkomst kijken we hoe we slimme zorg kunnen laten werken: voor mensen en
voor de uitdagingen van de toekomst. De opening is plenair waarna je je kunt aanmelden
voor deelsessies. SIGRA is in ieder geval betrokken bij twee sessies: 

Deelsessie 8: In Amsterdam zetten we in op integrale zorg voor kwetsbare
ouderen. Deze aanpak wordt ondersteund door communicatieplatform cBoards. Hoe
digitale en fysieke ondersteuning van ouderen hand in hand gaat wordt besproken in
deze workshop. We gaan in gesprek over de opschaling van dit initiatief. Kirsten van
der Klei en Mathilde Dijk, Elaa 
 
Deelsessie 11: Zorgaanbieders Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG),
Hogeschool Inholland, de West-Friese Bedrijvengroep en verschillende gemeenten
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in de regio sloegen de handen ineen om de Talent Academy Westfriesland op te
richten. Afgelopen oktober zijn negentien cursisten gestart met de post-HBO
opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT). Michiel de
Goede (ZWopleidingen), deelt hoe dit initiatief door een pragmatische aanpak tot
stand is gekomen vanuit een basis van kennisdeling en vertrouwen.

Dinsdag 9 februari 2021, 16.00 - 18.00 uur 
De regionale voorronde Zorginnovatieprijs 2021 
 
Ben je nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in zorg en welzijn? Log
dan in op deze speciale online editie van onze Zorg2025 bijeenkomst op 9 februari a.s. en
kijk hoe de innovatieve ondernemers pitchen tijdens de Regionale Voorronde van de
Nationale Zorginnovatieprijs 2021. Dit zijn de drie meest belovende innovatieve scale-ups
in de zorg uit onze regio die gaan pitchen:

The Clear Health Program 
Emma Zorgt 
Attendi 

Programma: 
16.00 – 16.10: Welkom door Jeroen Maas, Amsterdam Economic Board 
16.10 – 16.25: Jeroen de Wilde van Ik Herstel & Winnaar Regionale Voorronde 2020 
16.25 – 16.55: Pitches Regionale Voorronde Zorginnovatieprijs 
17.00 – 17.20: Keynote Tom Nijsten, Venture Finance NLC 
17.20 – 17.50: Ontknoping voorronde & publiekstemming wildcard 
18.00: Afsluiting 
 
Juryleden Regionale Voorronde 2021

Jeroen de Wilde van Ik Herstel, winnaar Regionale Voorronde 2020
Rocco van de Berg Innovation Lead Philips Ventures
Arianne van Lavieren, Adviseur Zorginnovatie, Zilveren Kruis
Yoanette den Boer, IT, innovatie en data bij Amstelring

Over Zorg 2025 
Zorg2025 wordt georganiseerd door de Amsterdam Economic Board, Smart Health

Meld je hier aan

Meld je hier aan

https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=fd4add2eb3&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=1d0d99a41a&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=b4a95df7cb&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=6f7be09fcf&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=6864d39d07&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/de-genomineerden-voor-de-zorginnovatieprijs-2021-clear-health-emma-zorgt-en-attendi?utm_source=social&utm_medium=yvonne&utm_campaign=ZI
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=4c2859eb62&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.com/nieuws/de-genomineerden-voor-de-zorginnovatieprijs-2021-clear-health-emma-zorgt-en-attendi?utm_source=social&utm_medium=yvonne&utm_campaign=ZI
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=7a4a77c935&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=6a9b902af0&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=599dd0aa06&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=63cbce0fc7&e=6e03dfe8e2
https://amsterdameconomicboard.us18.list-manage.com/track/click?u=3d54bbe97779987b33457a316&id=9e98ed5870&e=6e03dfe8e2
https://www.linkedin.com/in/yoanette-den-boer/?originalSubdomain=nl
https://www.sigra.nl/zorg2025
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https://smarthealthamsterdam.com/
https://slimmezorgestafette.nl/bijeenkomst-regio-west
https://www.eventbrite.nl/e/registratie-zorg2025-regionale-voorronde-zorginnovatieprijs-2021-130015023435
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Amsterdam, Rabobank, Ahti en SIGRA. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het
samenbrengen van zorg- en welzijnsinnovators en professionals, bedrijfsleven,
onderzoekers en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Het
uitgangspunt is om kennis, nieuw onderzoek en innovatieve toepassingen te delen. Zorg
2025 is onderdeel van de Slimme Zorg Estafette.  
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