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De medische sector verandert door technologische innovatie



- Artificial Intelligence I
- Robotics
- Drones
- Virtual Reality /

Augmented Reality
- Gene editing

Voorbeelden



Centrale missie: Langer gezond

- Missie I: Leefstijl en leefomgeving
- Missie II: Toegang tot zorg
- Missie III: Mensen met chronische ziekten
- Missie IV: Kwaliteit van leven voor mensen met dementie

Missiegedreven innovatie Gezondheid en Zorg 
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Langdurig ontwikkeltraject door:

- wie bepaalt, wie betaalt? (patiënt - zorgaanbieder -
verzekeraar)

- wet- en regelgeving
- eisen beroepsgroepen
- juiste contacten
- diverse stakeholders betrokken
- langdurige validatietrajecten

Ondernemen in de medische sector 



Innovatiefunnel voor ondernemers



HI-NL
- medische apparatuur sneller naar patiënt
- evaluatie van innovatie in vroege fase met alle stakeholders
- round table service

TechLeap.nl
- scaleups - investeerders - overheid
- Programma’s: Rise, Pole Position (2021: Healthtech)

MedTechNL
- groeifondsvoorstel (in ontwikkeling)

Nationale initiatieven medtech



Innovatieprofiel Oost-Nederland in EU

- Smart and sustainable industries
- Concepts for a healthy life

TOPFIT: Samen naar een gezond en vitaal Oost-Nederland 

EEN stap voor ziekte en ziektelast
TWEE extra en gezonde levensjaren in 2030
DRIE domeinen verbonden: zorg technologie gedrag

- Preventie  
- Diabetes, Hart- en vaatziekten, Movement disorders, Nieraandoeningen



OnePlanet Research Center

- Hoogtechnologisch innovatiecentrum op het gebied van: 
- landbouw
- voeding 
- gezondheid

- Thema Precision Health, Nutrition & Behavior: 
- Ingestibles
- Smart bathroom for Health   
- Human Digital Twin



Regionale support voor ondernemers



Health Valley 

2021-2025



Met trots presenteren we...

250 
partners 
(70% bedrijven) 250 

matches 
per jaar

events
per jaar45  

6.000   volgers 7.000   volgers abonnees5.050   61.000   
website bezoekers

1.000 
bezoekers 
Health 
Valley 
Event

70+ sprekers

35+ standhouders

40+ sessies

75 
Business 
Development 
trajecten 

Masterclassreeksen
Implementatie van 
eHealth 

3.750 kijkers



Health Valley heeft in 2030 Oost-Nederland als 
meest vooruitstrevende zorginnovatie 

ecosysteem van Europa gepositioneerd. 

Dit doen we door op te treden als hét netwerk 
om vraagstukken uit de zorg te identificeren en 

te verbinden aan het bedrijfsleven en 
innovatieve technologische oplossingen 
versneld toe te passen en op te schalen.

Zo maken we nationaal en internationaal
impact en dragen we bij aan passende zorg met 

en voor de eindgebruiker.  

Ambitie Health Valley



Onze positionering is...

Connect, Challenge en Grow jouw 
innovatieve technologische oplossing 

samen met Health Valley!  

Health Valley is your partner to Connect, 
Challenge and Grow your innovative 

technological solution. 
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Toekomst ambitie Health Valley
Internationaal

Nationaal

Regionaal

Connect Challenge Grow

2024

2021



Rajnbow

En nog veel meer 
partners!

BURGER/ PATIËNT

ZORGORGANISATIES

BEDRIJVEN

AanbodVraag

VRAAG AANBOD

Identificeren

1 2 4 5 6

Verbinden Ontwikkelen Toepassen Opschalen

OVERHEID

KENNISINSTELLINGEN

CONNECT CHALLENGE GROW

NATIONAALREGIONAAL INTERNATIONAAL
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Beoordelen

VWS,  EZK, OCW



Ambition in practice

Challenge

Grow Connect



Het speelveld is complex en bestaat uit vele stakeholders 

Bron en basis illustratie: Meerjarenplan Oost NL 2019-2022



Health Valley ecosysteem
Bestuur

Onafhankelijke voorzitter

Vertegenwoordigers zorg / patiënten

Vertegenwoordigers bedrijven

Vertegenwoordigers kennisinstellingen

Team

Vaste kern

Flexibele schil/inhuur

Stakeholders

Maatschappelijke organisaties, zorg- en 

welzijnsaanbieders

Bedrijven (startups, scale-ups, MKB, corporates)

Kennis- en onderwijsinstellingen

Overheden (gemeenten, provincies, rijk, EU)

Experts 

Technologie (robotics, VR/AR, AI, IoT, 5G, gene editing, 

etc.)

Toepassingen op het gebied van gezondheid en zorg

Patient Journey (eindgebruiker, consument van de 

toekomst ) 

Ondernemerschap, business development en opschaling

Financiering

Internationalisering

Clusterontwikkeling / publiek private samenwerking
Partners

Raad van Partners (vertegenwoordigers van 

bedrijven, zorg, kennisinstellingen)

250 organisaties in het netwerk (HV + HIP)



Save the dates: 15-16-17 maart 2022

- de nieuwste trends en ontwikkelingen in LIfe Sciences, Medtech & Health;
- inspirerende sprekers;
- demo’s van prachtige zorginnovaties;
- vele themasessies;
- volop netwerkmomenten op de dynamische beursvloer.

www.healthvalleyevent.com

Health Valley presents: Health Valley Event    



Connect

healthvalley.nl • healthvalleyevent.com

info@healthvalley.nl

linkedin.com/company/healthvalley

twitter.com/healthvalley

youtube.com/channel/UCpbNIpLiiK3d_3hL6mJAFHA (Health Valley 

Netherlands)

Chris Doomernik
Algemeen directeur

c.doomernik@healthvalley.nl

+31 6 10560710

https://www.linkedin.com/in/chris-doomernik


