De behoefte aan nieuwe technologie

Initiatiefnemers CCTR

voor de zorg is groot.
Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
oplossen van de problemen waar de gezondheidszorg mee
geconfronteerd wordt. Gezamenlijk kunnen de partners een
wezenlijke bijdrage leveren aan innovatie in de extramurale zorg
door de inzet van technologie. De UM/Maastricht UMC+ is met
name sterk op het gebied van zorgonderzoek en zorginnovatie,
de UT is sterk op het gebied van technologieontwikkeling en
TNO is met name sterk op terreinen als veiligheid en kwaliteitsborging. Door deze sterktes te combineren in een gezamenlijk
centrum en structurele samenwerkingsrelaties te ontwikkelen
met bedrijven en zorginstellingen ontstaan nieuwe mogelijkheden
om tot fundamentele doorbraken te komen.
Tijdens dit symposium worden de uitdagingen en kansen voor
innovatief onderzoek verkend. Aan het eind van de dag wordt
de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en wordt het
‘startschot’ voor het centrum gegeven door demissionair
minister Maria van der Hoeven van EZ, directeur generaal
VWS Paul Huijts, directeur ZonMw Henk Smid en secretaris
NWO-initiatief NIG Gerrit van Ark.

Voor wie is dit symposium bedoeld?
Het symposium richt zich op verschillende doelgroepen:
 Alle betrokken medewerkers vanuit de oprichtende







organisaties en partners in het centrum;
Bestuurlijk verantwoordelijken vanuit de oprichtende
organisaties;
Geïnteresseerde collega’s;
Vertegenwoordigers van (beoogde) samenwerkingspartners;
Andere voor het CCTR relevante stakeholders:
zorgverzekeraars, inspectie, ministeries;
De NIG themacommissie, themaraad en themabestuur
van NWO;
Mogelijke andere geïnteresseerden: pers, collega instituten, e.a.

Locatie
Sofitel Cocagne, Eindhoven
Vestdijk 47, 5611 CA EINDHOVEN
Route
Vanaf Amsterdam/Utrecht/Den Bosch
A2/E25, neem afslag Centrum/Son/Helmond. Volg A58 tot het
einde. Sla bij verkeerslichten rechtsaf naar centrum. Sla bij 2de
verkeerslichten rechtsaf. Volg op de T-kruising borden Heuvel
Galerie. Het hotel ligt tegenover het Heuvel Galerie.
Vanaf Maastricht
A2/E25 of Venlo A67/E34, neem de afslag Eindhoven
Centrum-Tongelreep. Volg de borden naar Centrum.
Het Centraal Station Eindhoven ligt op slechts 500 meter.
De luchthaven van Eindhoven is slechts 15 min. rijden
Vragen
Neem gerust contact met ons op: T 043 388 24 46
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De Universiteit Maastricht/Maastricht

Ochtendprogramma

Middagprogramma

UMC+, de Universiteit Twente en TNO
richten samen een centrum voor

10.00

onderzoek naar zorgondersteunende

10.15

technologie op.
10.45
In het kader van NIG, een initiatief op het terrein van medical
devices R&D-infrastructuur in Nederland van NWO/ZonMw,
hebben de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+,
de Universiteit Twente en TNO gezamenlijk een voorstel
ontwikkeld om te komen tot een Centre for Care Technology
Research. Dat voorstel is door NWO/ZonMw na een uitvoerige
selectieprocedure geselecteerd als een van 8 ‘Centres of
Research Excellence’ op het terrein van medische technologie
(NIG-CoREs), in het bijzonder de extramurale technologie.
Inmiddels is dit voorstel erkend als CoRE. Dat betekent dat
vanuit NWO/ZonMw gezocht wordt naar financiering.
Vooruitlopend op die mogelijke financiering richten de partners
het centrum op. Zij werken daarbij samen met een groot aantal
bedrijven en zorginstellingen.

11.30
12.30
13.30
14.45

Welkomstwoord door Onno van Schayck,
dagvoorzitter (directeur CAPHRI)
Korte presentatie van de plannen door Luc de
Witte en Hermie Hermens: wat hebben we voor
ogen, wat zijn de programmalijnen, hoe gaat
het centrum werken?
Parallelsessies rond de drie hoofdlijnen in het
programma: diagnostiek, monitoring en zorg
op afstand, therapie op afstand. In deze sessies:
presentatie van lopend onderzoek, eerste
verkenning van de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van het programma en kansen
voor samenwerking. De parallelsessies worden
voorgezeten door beoogde programmaleiders.
Korte presentaties van de bedrijven en
zorginstellingen waarmee samengewerkt gaat
worden en ‘kennismarkt’.

15.00
15.05
15.25
15.45
16.00
16.15

Lunchpauze

Vervolg parallelsessies rond de drie hoofdlijnen
in het programma, uitmondend in concrete 		
plannen voor gezamenlijk onderzoek.

16.30

Plenair: muzikaal intermezzo.

16.45

Welkomstwoord
Onno van Schayck, dagvoorzitter
Medical devices vanuit economisch belang
Maria van der Hoeven, demissionair minister
van EZ
Medical devices vanuit zorgbelang
Paul Huijts, directeur generaal Volksgezondheid
VWS
Van zorgvraag naar onderzoekprogrammering
Henk Smid, directeur ZonMw
Het NIG initiatief van NWO
Gerrit van Ark, secretaris NWO-initiatief NIG
Korte toespraken door bestuurders van
UM/Maastricht UMC+, UT en TNO
Namens UM: Jo Ritzen, CvB UM en Martin Paul,
decaan FHML/Vice voorzitter Maastricht UMC+
Namens UT: Anne Flierman, CVB UT
Namens TNO: Niek Snoeij, directeur TNO
Kwaliteit van Leven
Ondertekening
samenwerkingsovereenkomst
Afsluiting met aansluitend borrel met
muzikale ‘omlijsting’
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