Zorginnovatie met de Creatieve Industrie tijdens Dutch Design Week
Als onderdeel van de Dutch Design Week komen op woensdag 26 oktober creatieve industrie en
zorgprofessionals bij elkaar om de samenwerking tussen beide sectoren naar een hoger plan te
tillen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door UCreate en CLICKNL in het kader van C
 REATE
HEALTH, een programma waarbinnen beide sectoren werken aan oplossingen met impact.
Centraal tijdens het CREATE HEALTH programma staat de nieuwe kijk op zorg: cocreatie en
humancentereddesign, voorbeelden van samenwerkingen met impact en een nieuwe onderzoekscall. De
dag is onderdeel van DRIVE Festival 2016, georganiseerd door CLICKNL (topsector Creatieve Industrie) in
het Natlab in Eindhoven.

Programma
Met een brede groep experts, wordt op de meest prangende vragen binnen CREATE HEALTH antwoord
gezocht: Welke privaatpublieke samenwerkingen moeten we bouwen om impact te maken? Welke
voorwaarden en vaardigheden hebben we nodig om de innovaties die tot stand komen te implementeren?
En hoe kunnen beide sectoren duurzaam profiteren van de kennis die wordt gegenereerd in deze projecten?
De voertaal van het programma is Engels en wordt gemodereerd door Anne Mieke Eggenkamp (UCreate):
●

●

●

10:00  11:00: New Design Partnerships
Hoe leidt de samenwerking tussen creatieven en professionals in zorg & wellbeing tot een nieuwe
toekomst?
Sprekers: Remco van Lunteren (UMCU), WillemJan Renger (HKU), Prof. Dr. Daniel Saris
(UMCU)
11:00  12:00: New Development Partnerships)
Een presentatie van 2 stateoftheart crossovers tussen creatieve industrie en zorg in het digitale
tijdperk
Sprekers: Claartje Aarts (Protospace), Ingeborg Griffioen (Panton)
13:30  14:00: New Research Partnerships
FIT en Roodkapje, twee lopende projecten binnen Create Health, presenteren de oplossingen die

●

worden onderzocht en ontwikkeld om langer zelfstandig te blijven met dementie. ZonMw ligt de
onderzoekscall toe.
Sprekers: Ben Kröse (HvA), Evert Hoogendoorn (IJsfontein), Inge Valstar (ZonMw)
15:30  16:00: New Business Partnerships
Hoe stimuleren we de implementatie van oplossingen en hoe kun je vervolgens opschalen?
Sprekers: Paul van Geldrop (Mental Wealth / GGZe), Joris Arts (Gezondheidscentrum
De Kersenboogerd / doctorpreneur)

Aanmelden
Reguliere tickets voor DRIVE Festival kosten €75, euro per dag.
Het CREATE HEALTH

programma, vindt plaats op woensdag 26 oktober, in het Natlab in Eindhoven.
Meer informatie en bestellen kan via de website van DRIVE Festival 2016.

Meer informatie over Create Health is te vinden op:
http://www.clicknl.nl/crossovercreatehealth/.
Meer informatie over Health Holland is te vinden op:
http://www.healthholland.com
Meer informatie over DRIVE Festival 2016 is te vinden op:
https://www.aanmelder.nl/drive2016#.V94qjsexU

