Projectpartners
AGILeBiotics B.V.

Novioscan B.V.

Bananaa Opmerkelijke

ON-Lab GmbH

Factsheet INTERREG VA project

Communicatie B.V.

Ophardt Hygiene-Technik

“health-i-care: innovations for safer healthcare”

BioVisible B.V.

GmbH + Co. KG

Brainlink B.V.

ORTEC Consulting

Projectnummer 122084
Projectlooptijd 1 april 2016 – 30 maart 2020
Projectbudget

7.150.000 €

Projectleider

prof. dr. Alex W. Friedrich

Leadpartner

Universitair Medisch Centrum
Groningen

Contact

dr. Corinna Glasner,
c.glasner@umcg.nl

Website

www.health-i-care.eu

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

Brandes-Innovation i.G.

Group B.V.

Checkbuster B.V.

PolyVation B.V.

Check-Points Health B.V.

Radboudumc

Christophorus-Kliniken

RePoint B.V.

CKM GmbH

Ridom GmbH

Coolminds B.V.

Universität Bielefeld

Desah B.V.

Universität Oldenburg -

Deutsch-Niederländische

European Medical School

Handelskammer

Universiteit Twente

EasyMeasure B.V.

Virtask Virtual

eLABBS / Exxellence B.V.

Assistant B.V.

Gefäßzentrum

Wageningen

van innovatieve producten en technologieën, die de

Mönchengladbach DGG

Bioveterinary Research

bevolking tegen infecties beschermen en antibioticare-

Hycult Biotechnology B.V.

Westfalen AG

sistentie het hoofd bieden.
In het kader van health-i-care werden 30 innovatieconsortia samengesteld. Deze consortia bestaan
steeds uit een MKB en ondersteunende partners uit
kennisinstellingen en het gezondheidswezen. Binnen
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deze consortia worden hiervoor vraaggerichte innovaties gerealiseerd. Daarbij gaat het om innovatieve
en andersoortige hulpmiddelen binnen de werkvel-

infectiepreventie, aan te passen. Diverse gezondheids-

den medische voorlichting & training/eHealth, diag-

instellingen in het Nederlands-Duitse projectgebied

nostiek & preventie, infectiepreventie – OneHealth,

van health-i-care zullen door de 30 innovatieconsortia

medische(e) technologie. De 30 consortia zullen tijdens

worden ingezet als “living lab” voor de innovaties. Daar

halfjaarlijks innovatiefora de voortgang van de (techno-

worden de prototypes getest en geoptimaliseerd. Health-

logische) ontwikkelingen binnen hun innovatiedomein

i-care zet zich door middel van landsgrens- en sector-

presenteren en deze met de deelnemers van de fora be-

overstijgende netwerkvorming in voor versterking van

discussiëren. Dit stelt de ondernemers en de consortia in

het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee

staat om hun innovatie aan de snel veranderende markt-

verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezond-

situatie, die typisch is voor de zorgmarkt in hygiëne en

heidseconomische regio.
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