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wat levert zorginnovatie op? 

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP!

Beste real-time  
gezondheid & zorg

Sterk in het 
toepassen

focus

fysiek centrum

Inspireren, leren, 
experimenteren & verbinden

Projecten in het veld / de wijk  
/ Health fieldlab

visie
‘IN DE DRECHTSTEDEN IS 
POSITIEVE GEZONDHEID 

DÉ MANIER WAAROP 
GEZONDHEIDSVRAAGSTUKKEN 

WORDEN BENADERD, IN 
GEZAMENLIJKHEID EN MET 

TOEGEPASTE ZORGINNOVATIE.’

In praktijk brengen van  
gezondheid(zorg) innovaties

door interventies, projecten  
en netwerken

Zorg- en welzijns-
organisaties

Inwoners

Overheid

BedrijfslevenOnderwijs

Zorg met en rondom de inwoner vormgeven met meer inzet van digitalisering

Experimenteren op het snijvlak zorg/welzijn, onderwijs en bedrijfsleven

GEPERSONALISEERDE NETWERKZORG
Aan de hand van authentieke cases zorgen voor meer  
cross sectorale samenwerking in de regio.

Verhogen digitale geletterdheid en vaardigheden gezondheid, zorg en welzijn

Verbinding MBO - HBO - WO op toegepaste zorginnovatie en positieve gezondheid
LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Bevorderen met als doel bevorderen van Positieve 
Gezondheid door verhoging van de adaptatiegraad van 
zorgtechnologie en meer toegepaste zorginnovatie in de 
regio.

Regionale actieagenda Gezonde Regio Drechtsteden

Aanjagen, opschalen en verhogen co-creatie van gezondheidsprojecten in de wijk

GEZONDE REGIO
Gezonde Regio en komen tot een regionale actieagenda.  
Het doel is uiteindelijk om de infrastructuur te verbeteren 
door gezondheidsinnovatieprojecten in co-creatie met 
inwoners.

ECOSYSTEEM

maatschappelijke
doelen

+5 gezonde levensjaren

-30% gezondheidsverschillen

Brede welvaart 8+

Antwoord op het stijgend tekort 
zorgprofessionals

Kwalitatief goede en betaalbare 
gezondheidszorg

POSITIEVE 
GEZONDHEID
‘Gezondheid als  

het vermogen om 
je aan te passen 
en eigen regie te 

voeren, in het licht 
van de sociale, 

fysieke en emotionele 
uitdagingen van  

het leven.’  
- Machteld Huber

ZORGINNOVATIE
‘Zorginnovatie is het 

ontwikkelen van 
nieuw beleid,  

nieuwe producten, 
 diensten,  

technologieën  
en/of organisatie- 

modellen, waarmee 
de gezondheid van 

mensen wordt  
verbeterd.’ - WHO

mailto:liesbeth.leurs%40innovationquarter.nl?subject=Meer%20weten%20over%20kansen%20binnen%20mijn%20organisatie%20-%20Smart%20Manufacturing
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GEPERSONALISEERDE NETWERKZORG
Aan de hand van authentieke cases zorgen voor meer  
cross sectorale samenwerking in de regio.

GEZONDE REGIO
Gezonde Regio en komen tot een regionale actieagenda.  
Het doel is uiteindelijk om de infrastructuur te verbeteren 
door gezondheidsinnovatieprojecten in co-creatie met 
inwoners.

Regionale actieagenda Gezonde Regio Drechtsteden

Concept agenda Coalitie opbouwen en aanscherpen agenda Formaliseren agenda 
en coalitie

Startbijeenkomst

FYSIEK CENTRUM ZORGINNOVATIE
Infrastructuur voor inspireren, leren, experimenteren  
en samenwerking voor zorginnovatie en positieve 
gezondheid in multiple helix verband.

Business case 
ontwikkeling

Bezoek samenwerking Zuid-Holland Fieldlabs

5 juni

Aanjagen, opschalen en verhogen co-creatie van gezondheidsprojecten in de wijk

Start studenten MBO ‘langer thuis’ 
+ doorloop projecten ‘bewegen en 

ontmoeten’ en ‘versterking wijknetwerk’

Verkennen aanhaken Staart en Gorinchem Week van positieve 
gezondheid in Sterrenburg 

(MBO Da Vinci)

Verkenning living lab in 
Sterrenburg  

(Career Boost)

Zorg met en rondom de inwoner vormgeven met meer inzet van digitalisering

Opbouwen samen-
werking vanuit cases

Dare2Cross Let’s Tech Care 

30 juni

Opbouw samenwerking vanuit de challenges

Experimenteren op het snijvlak zorg/welzijn, onderwijs en bedrijfsleven

Aanjagen programma ontwikkeling 
behoud van werk en sensoring in zorg.

Uitvoering projecten Behoud van werk en Luchtreiniging en longaandoeningen

LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Bevorderen met als doel bevorderen van Positieve 
Gezondheid door verhoging van de adaptatiegraad van 
zorgtechnologie en meer toegepaste zorginnovatie in de 
regio. Verhogen digitale geletterdheid en vaardigheden gezondheid, zorg en welzijn

Aansluiten regionale partners  
en verkenning financiering

Start implementatie en adaptie 
ontwikkeling zorgtechnologie 

Doorontwikkeling 
curriculum en project-
onderwijs toegepaste 

zorginnovatie MBO

Verkenning Minor 
zorginnovatie HBO

Verkenningen aansluiting WO 

Verbinding MBO - HBO - WO op toegepaste zorginnovatie en positieve gezondheid


