
Living Lab
Zorgtechnologie

CAMPUS GOUDA

DIGITALE BRAINSTORMSESSIES

7 APRIL + 21 APRIL 2021
15.00 - 17.00 UUR

Het Living Lab Zorgtechnologie in de regio
Midden-Holland gaat de fase in waarb� de
opzet van de verschillende soorten labs
geconcretiseerd wordt.

W� willen dat heel graag doen samen met de
medewerkers van vanuit zorginstellingen, 
 onderw�s & onderzoek en het bedr�fsleven. 

Om die reden organiseren we in april twee
brainstormsessies.

U bent van harte uitgenodigd! 
Iedereen die wil meedenken over wat
samenwerking in een living lab kan opleveren
voor de implementatie van zorgtechnologie is
van harte welkom, zo ook studenten en
cliënten. Ons verzoek is om deze uitnodiging
verder te verspreiden in uw organisatie en
via social media.

  Wat gaan we doen in dit lab en voor wie?
  Hoe ziet het lab er idealiter uit?
  Wat is daarvoor nodig?

 Wat hebben mbo en hbo aan mogel�kheden om
met onderzoeksopdrachten vanuit
zorginstellingen en bedr�ven aan de slag te gaan?
 Wat zou een interessante onderzoeksopdracht
z�n?
 Met welke opdrachten kunnen we concreet
starten?

7 april: Brainstormsessie Experience Lab 

21 april: Brainstormsessie Explore Lab 

Meld je aan via het inschr�fformulier, verdere
informatie over de sessies volgt dan via de mail.

Meer informatie  

is te vinden op de

tweede pagina

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoAYguistQTqZCDsdAIcHnopBTKtxTt9kfHc14F5orHckhPQ/viewform?usp=sf_link


De grote l�nen van het Living Lab Zorgtechnologie
Wie
Medewerkers van bedr�ven en zorginstellingen in de regio Midden-Holland werken
samen met studenten, docenten en onderzoekers van mbo en hbo instellingen aan
het toepasbaar maken en implementeren van bestaande zorgtechnologie. 

Hoe
Er worden vier verschillende labs ingericht die zoals te zien op de tekeningen alle
een andere functie hebben. In de brainstormsessies van 7 en 21 april staan centraal:
Experience Lab (demonstreren/ervaren/proberen) en Explore Lab (mbo en hbo
studenten onderzoeken vraagstukken van bedr�ven en zorginstellingen).

Wat
In het Living Lab gaat het om toepassing van zorgtechnologie in de ouderen- en
gehandicaptenzorg. 

Voor meer informatie: kwartiermaker Ria van Oosterhout (06-22434313).


