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Over het project:
Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling 

van innovatieve producten en technologieën, die de 
bevolking tegen infecties beschermen en antibioticare-
sistentie het hoofd bieden.

In het kader van health-i-care werden 30 innova-
tieconsortia samengesteld. Deze consortia bestaan 
steeds uit een MKB en ondersteunende partners uit 
kennisinstellingen en het gezondheidswezen. Binnen 
deze consortia worden hiervoor vraaggerichte inno-
vaties gerealiseerd. Daarbij gaat het om innovatieve 
en andersoortige hulpmiddelen binnen de werkvel-
den medische voorlichting & training/eHealth, diag-
nostiek & preventie, infectiepreventie – OneHealth, 
medische(e) technologie. De 30 consortia zullen tijdens 
halfjaarlijks innovatiefora de voortgang van de (techno-
logische) ontwikkelingen binnen hun innovatiedomein 
presenteren en deze met de deelnemers van de fora be-
discussiëren. Dit stelt de ondernemers en de consortia in 
staat om hun innovatie aan de snel veranderende markt-
situatie, die typisch is voor de zorgmarkt in hygiëne en 

infectiepreventie, aan te passen. Diverse gezondheids-
instellingen in het Nederlands-Duitse projectgebied 
van health-i-care zullen door de 30 innovatieconsortia 
worden ingezet als “living lab” voor de innovaties. Daar 
worden de prototypes getest en geoptimaliseerd. Health-
i-care zet zich door middel van landsgrens- en sector-
overstijgende netwerkvorming in voor versterking van 
het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee 
verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezond-
heidseconomische regio.


