Een initiatief van Zuyd Hogeschool om de expertise
binnen Zuyd te bundelen.

Meetpunt: dé verbinder van expertise bij
vragen over slimmer meten in de zorg
Meten in de zorg makkelijker, sneller en vooral toepasbaarder maken
voor de dagelijkse praktijk.

Expertise uit verschillende
disciplines wordt samengebracht,
waardoor Meetpunt vragen vanuit
verschillende perspectieven
bekijkt en aanpakt. Een
interprofessioneel kernteam
werkt hierbij samen met
projectteams van docenten,
studenten, onderzoekers en
bedrijven.

Kernteam Meetpunt
Sandra Beurskens
Lector Autonomie & Participatie
van Chronisch Zieken (A&P)
Emmylou Beekman
Lectoraat A&P, Fysiotherapie
Kim van Vijven
Lectoraat A&P, Fysiotherapie
Raymond Swinkels
Fysiotherapie
Kenneth Oti
Biometrie
Francy Crijns
Bèta Sciences and Technology
Humphrey Ferdinandus
ICT
Fouad de Vries
International Business and
Communication
Roland van Alphen
Regitel

Kennismakelaar
Meetpunt lost vragen over meten in de
zorg interdisciplinair op, door
verschillende partijen met elkaar te
verbinden. Het initiatief functioneert
daarbij als kennismakelaar en open
netwerk waar vragen en antwoorden van
bedrijfsleven, zorgverleners, patiënten
en overheid samen komen. Het netwerk
stimuleert co-creatie en genereert
dientengevolge concrete oplossingen
voor de dagelijkse zorgpraktijk.
Bundelen van kennis
Interprofessioneel samenwerken is het
belangrijkste speerpunt van Meetpunt.
Binnen Zuyd is veel kennis aanwezig op
het domein van meten in de zorg.
Meetpunt gaat deze kennis optimaal
benutten door zorg, ICT, economie en
technologie met elkaar te verbinden. Dit
creëert kansen voor studenten,
onderzoekers, docenten, zorg en het
bedrijfsleven.
Meetpunt maakt daarbij gebruik van
bestaande infrastructuren binnen Zuyd:
 Preventiecentrum (zorg)
 Kennis- & Informatie Centrum
 Centre of Innovation & Services (ICT)
 Motion-lab (biometrie)
 (Bio)chemische en technische
laboratoria (bèta en techniek)
 Onderzoeksfaciliteiten van
Lectoraten
 Database:
www.meetinstrumentenzorg.nl

Contact
Partners
Expertisecentrum voor Innovatieve
Zorg en Technologie (EIZT)
Programmalijn Meten in de Zorg
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
www.innovatiesindezorg.eu
meetpunt@zuyd.nl
T +31 (0)45 400 63 78

Bedrijfsleven
Meetpunt streeft als onafhankelijk partner
naar co-creatie en maakt sociale innovaties
mogelijk. Hierbij ligt de focus op validatie en
het toepasbaar maken van bestaande “proof
of concepts” en implementaties in de zorg.
Werkwijze
Heeft u vragen over meten in de zorg
waarvoor meerdere disciplines nodig zijn?
Stuur dan uw vraag naar meetpunt@zuyd.nl.
Binnen een week heeft u een reactie!
Bij een wederzijdse match gaan we samen na
hoe we de vraag gaan oppakken.
Hierbij komt onder andere het gekozen
(onbetaalde of betaalde) service package aan
bod. Gaat bijvoorbeeld een groep studenten,
ondersteunt door een docent, met de vraag
aan de slag of vereist de vraag verdergaande
expertise?
Zuyd Teamprijs 2014
Onlangs is de eerste Teamprijs van Zuyd
Hogeschool toegekend aan Meetpunt. Een
erkenning voor de meerwaarde die Meetpunt
te bieden heeft en een extra motivatie om
verder te gaan op de ingeslagen weg.
Contact?
Heeft u vragen, tips of wellicht een
interessante meetvraag voor Meetpunt?
Neem dan gerust contact op via
meetpunt@zuyd.nl

