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1. Kadering
Waarom een Health&Care Network?

Quote: 

“Onze centrale vraag: wat kunnen we winnen als gezamenlijke groep? 
We hebben in de Kempen - en bij uitbreiding Vlaanderen - alles in huis 
om ons te positioneren op Health en Care. We moeten gewoon 
samenwerken en onszelf niet in de weg staan.” 

(Tom Aelbrecht – Janssen Pharma)
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• DNA-Kempen – Kempense zorgdriehoek

• Troeven Kempen:
• Ziekenhuizen groeien naar elkaar toe
• Innovatieve eerstelijnszorg: Wit-Geel Kruis, sterke 

huisartsenverenigingen
• Aanwezigheid grote pharmabedrijven en innovatieve KMO’s
• Vooraanstaande onderzoeksgroepen en sterke zorgproeftuin 
• Opleidingscentra zorgberoepen: Thomas More, Hivset, …
• Kempens Welzijnsplatform
• …

• Focus op ondernemerschap 

• Start regio, Vlaanderen, internationaal

• Kracht:
• spreken met één stem
• de regio aantrekkelijk maken voor H&C-activiteiten, 

nationaal én internationaal 3
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• Kader: 
• Streekplatform pijler ‘Ondernemen, innoveren en internationaliseren’ 
• Actie “De Kempen profileren als een Health & Care Network”
• Ecosysteem innovatie

• Voka - KvK Kempen = trekker van deze pijler – initiatiefnemer oprichting 
werkgroep

• Uitdaging: ‘De Health & Care sector is in volle transformatie waarbij het 
ondernemerschap veel aan belang wint. Veel initiatieven (gepersonaliseerde 
zorg, revalidatietechnologie….) ontwikkelen zich en het is belangrijk om deze 
maximaal te ondersteunen en te verenigen in een Kempens verhaal.

• Aansluiting bij pijler ‘welzijn en zorg’ 
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1. Kadering
Het zorgondernemerschap

“Elke euro die men (slim) investeert 
in gezondheid, levert op termijn 2 
euro op voor de economie. 

Enkel onderwijs doet beter, met een 
multiplicator gelijk aan 3”
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Investeren in gezondheidszorg 
 goed voor de economie?
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Enkele belangrijke uitdagingen vandaag :

• Toenemende vergrijzing

• Meer chronische aandoeningen

• Te kort aan financiële middelen

• Verkeerd gebruik van de middelen

1. Kadering
Non-profit
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Maar ook opportuniteiten :

• Nieuwe technologieën

• Eis maatschappelijke 
verantwoording met focus op 
kwaliteit (cfr accreditatie)

• Samenwerking! Op verschillende 
niveaus en tussen verschillende 
sectoren

1. Kadering
Non-profit
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Logistieke netwerken in een regio : 

• Facilitair ondersteunende diensten : aankoop, 
magazijn, keuken , linnen, ICT, patiëntendossier, …

•Klinisch ondersteunende diensten : sterilisatie, 
cleanrooms, apotheek, labo, …

Samenwerking met profit
mogelijk/noodzakelijk!!

Samenwerking met profit
mogelijk/noodzakelijk!!

1. Kadering
Ziekenhuizen & samenwerking
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Klinische netwerken in een regio, enkele voorbeelden : 

• Tussen ZH (binnen 2e lijn) : bv Kempisch Hartcentrum, 
samenuitbating NMR, Netwerk Oncologie Kempen

•Huisartsenwachtposten (1e lijn) en spoedgevallen ZH 
(2e lijn)

•Gelijkaardig doorverwijspatroon 3e lijn : Vlaams 
Ziekenhuisnetwerk UZ Leuven 

Samenwerking met profit
mogelijk/noodzakelijk!! Cfr technologie

1. Kadering
Ziekenhuizen & samenwerking



Hoe kunnen profit en non-profit samenwerken en elkaar versterken? 

=> nieuwe samenwerkingsmodellen nodig zoals

• creatie van living labs, proeftuinen waar bedrijven, onderwijs en 
gezondheidsactoren elkaar versterken, 

bv Licalab, TWA postrevalidatie

• creatie netwerken tussen actoren gezondheidssector die zorgen voor 
meer samenwerking met bedrijven en onderwijs 

bv Kempense ziekenhuizen, samenwerking 1ste en 2de lijn
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2. Werkgroep

• Renilde Craps – Voka-KvK Kempen

• Kelly Verheyen – LiCalab

• Ingrid Adriaensen – Thomas More/LiCalab

• Vicky Van der Auwera – Onderzoek Thomas More

• Rudy Van Ballaer – Algemeen ziekenhuis Herentals

• Pat Van Roey – Van Roey Automation

• Kurt Peys – Innovatiecentrum provincie Antwerpen

• Herman De Pauw – Provincie Antwerpen

• Dominique Van Dijck – Streekplatform Kempen
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3. Proces en output van co-creatie

12 sept 2016 :  

Kick-off shareholders

10 okt 2016

Follow-up

5 broden, 2 vissen

24 nov 2016

Lancering 

Health & Care Network Kempen

Implementatie 2016-2018



Shareholders

• Politiek/Overheden

• Profit /Ondernemers (combinatie diensten en industrie)

• Non profit

• Onderwijs

• Kennisinstellingen
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Verwachtingen en ambities

• Duidelijk kader voor alle ‘Health & Care’ actoren in de Kempen

• Netwerk als driver van vernieuwing

• Meer ondernemers in de zorg, opschalen van innovatie…

• Sterke branding, sterk merk

• Externe relaties opbouwen

• Centraal aanspreekpunt -> coördinator

• CONCRETE PROJECTEN!
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“Het Health&Care Network Kempen versterkt ondernemerschap en 
samenwerkingen in het domein van health en care met als doel 

zorginnovatie een boost te geven en internationaal op de kaart te 
zetten.” 

Missie
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Zes pijlers regionaal beleid

Testing en validatie (proeftuinomgeving)

Gezamenlijke voorzieningen en dienstverlening

Opschaling van innovatie naar de consumentenmarkt

(innovatieve) financieringsinstrumenten

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt

Attractieve innovatieregio



4. Acties
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Testing en validatie (proeftuinomgeving)

• LiCalab

• Testpanel + 1000 senioren, +600 
zorgprofessionals

• Co-creëren en live testen met gebruikers in 
Vlaanderen, Europese Unie, Asia-Pasific en 
Latijns-Amerika

• Vind de juiste partners: uitgebreid netwerk 
van zorg- en kennisinstellingen



4. Acties

Samenaankoop zorginstellingen-testcase 

• cfr samenaankoop : platform Taxandria (5 ziekenhuizen)

• lastenboek aanbesteding incontinentiemateraal (eenvoudig product, 
high volume) klaar; conform spelregels wet overheidsopdrachten

• aanbod vanuit 5 ziekenhuizen = andere zorginstellingen (WZC, …) 
kunnen aansluiten, mits respecteren randvoorwaarden  testcase
om platform voor specifieke dossiers uit te breiden
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Gezamenlijke voorzieningen en dienstverlening



4. Acties

Realisatie demoruimte gericht op de thuiszorg (2018)
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Opschaling van innovatie naar de consumentenmarkt



4. Acties
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Realisatie demoruimte in nieuw stadsdeel ‘SLIM Turnhout’ 

1. Partner in realisatie demoruimte voor zorginnovatie

en/of

2. Deelname denktank ZORGECONOMIE voor de verdere 
ontwikkeling van demo- & testruimte en  huisvesting 
bedrijven 

Contacteer: bert.willems@turnhout.be



4. Acties

(Innovatiecentrum)

• Lokaal laagdrempelig aanspreekpunt voor financiering van ondernemerschap en 
zorginnovaties 
• Financiering is vaak geen probleem, maar innovatie moet wel economisch gevaloriseerd 

kunnen worden

• Verkennen van en experimenteren met nieuwe financieringsvormen bij 
samenwerking profit en non-profit
• Crowdfunding, coöperaties, ….

• Aanleveren van kennis, ervaringen over subsidies, financieringsmogelijkheden, … 
zeker ook voor starters
• Netwerkactiviteiten met experten en uitwisselen van praktijkervaringen
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(innovatieve) financieringsinstrumenten
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4. Acties

Samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt

• Voka’s digitale tool: www.onderwijs-ondernemen.be: matchmaker tussen 
studenten en ondernemers (Guido Evens)

• Kazi: www.kazi.be: vraag en aanbod op arbeidsmarkt op basis van 
koppeling op basis van functieprofiel (Nikolaas Bellens)

• Zorgtalent (Provincie Antwerpen)

• Belang van multidisciplinaire teams in zorg(innovatie)omgeving!! (Thomas 
More)

http://www.onderwijs-ondernemen.be/
http://www.kazi.be/


4. Acties

(Voka)

• Positioneren van initiatief in internationaal ambitie

• (internationaal) talent aantrekken en in de Kempen houden

• Business clubs voor expats (samen met bedrijven en 
onderzoeksinstellingen)
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Attractieve innovatieregio



4. Acties

(Voka => rol coördinator)

• Netwerk: inspireren, informeren, coördineren, verbinden…

• Maar ook: kennisdeling over nieuwe technologieën, nieuwe vormen 
van dienstverlening,…

• Co-creatie sessies en interactieve events!
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Netwerking



4. Acties
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Website Health & Care Network: www.healthcarenetwork.be
LinkedIn pagina

http://www.healthcarenetwork.be/
https://www.linkedin.com/groups/13501671


5. Lancering door werkgroep op 24 november 2017
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• Aanstelling zorgcoördinator 
• Verbinding leggen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid
• Op zoek gaan in de regio naar innovaties in de zorgsector 
• Helpen vermarkten van deze innovaties

• Aansturing door stuurgroep HCN Kempen

• Gesubsidieerd door

• Pay-roll Thomas More
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5. Stavaza vandaag


