CrossCare
Een grensoverschrijdend project van Interreg Vlaanderen-Nederland
met ondersteuning op praktisch en financieel gebied

Achtergrond
CrossCare heeft als doel om innovatie in
de zorg te stimuleren en te versnellen. Het
project ondersteunt de ontwikkeling en
implementatie van innovaties door het
aanbieden van een grensoverschrijdende
zorgproeftuinsetting en subsidie.
Grensoverschrijdende proeftuin
Zes ervaren zorgproeftuinen of Living Labs
helpen bedrijven of zorgorganisaties om
een product of dienst succesvol uit te
werken. Het Technology Readiness Level
dient 5 t/m 8 te zijn.
De Vlaamse proeftuinen zijn CareVille
Hasselt; InnovAGE Leuven; en LiCalab
Turnhout. De Nederlandse proeftuinen zijn
Brainport Healthy Living Lab Eindhoven,
Care Innovation Centre (CIC) Roosendaal,
en Expertise Centrum Innovatieve Zorg
en Technologie (EIZT) Heerlen.
Elk project krijgt ondersteuning op maat
van een Vlaamse én een Nederlandse
proeftuin. Een proeftuin begeleidt
ondernemers om samen met
eindgebruikers en stakeholders, nieuwe of
verbeterde zorgconcepten, -diensten, processen en -producten te creëren en te
toetsen in de praktijk.
Subsidie
Er kan voor € 6.532.500 aan projecten
worden ingediend door MKB’s en grote
bedrijven. MKB’s krijgen maximaal 50%
subsidie van Interreg, grote bedrijven
Exper t i secen t r u m maximaal 40%.
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Er zijn 7 waves gepland tussen 2016 en
2019.
Wave 1 - Update
 15/06/2016: 68 bedrijven dienen een
aanmeldfiche in. 
 23/06/2016: 22 bedrijven krijgen een
‘go’ om het fiche uit te werken. 
 06/07/2016: 22 bedrijven pitchen
tijdens de samenwerkingsdag en kijken
steeds met een Vlaamse en Nederlandse proeftuin naar de invulling van
de proeftuin met co-creatie sessies en
life tests. 
 16/08/2016: 15 bedrijven dienen een
uitgewerkt projectvoorstel in. 
 07/09/2016: Een onafhankelijke jury
beoordeelt de uitgewerkte projectvoorstellen en brengt advies aan de
stuurgroep. 
 Goedgekeurde projecten starten
binnen 6 maanden na bekendmaking
van het positieve advies.
Wave 2 – Planning


26/10/2016: Deadline indiening
aanmeldfiche



30/11/2016: Samenwerkingsdag



18/01/2017: Deadline indiening
uitgewerkte projectvoorstellen



16/02/2017: Beoordeling
uitgewerkte projectvoorstellen en
beslissing van de stuurgroep

Voorbeeld projecten
EIZT is in de eerste wave betrokken
geweest bij de uitwerking van een zestal
projecten (tot volledig projectvoorstel).
IncoSense Smart
EIZT | CareVille
IncoSense Smart is een managementsysteem voor incontinentiezorg,
zodat de zorg effectiever, patiëntvriendelijker en efficiënter kan worden
georganiseerd.
My Beaker
EIZT | CareVille
My Beaker is een slimme drinkbeker die
vochtinname registreert en drinken
motiveert bij ouderen in een ziekenhuisof verpleeghuissetting.

Ortho Medico ontwikkelt een geactueerde
brace voor het ellebooggewricht die
personen met een disfunctie ter hoogte
van dat gewricht in staat stelt hun ROM,
op actieve wijze, te vergroten.
Shared Care Cube
EIZT | LiCalab

Intelligent Motion
EIZT | CareVille

De Shared Care Cube is een
communicatietool op het Cubigo platform
die de verschillende partners in de
thuiszorg in staat stelt met elkaar te
communiceren over het welbevinden van
de cliënt op verschillende levensdomeinen.

Intelligent Motion ontwikkelt een etreatment en e-learning platform voor
mensen met lage rugpijn, op basis van
een bestaand life programma.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op
www.crosscare.eu.

Samen Veilig Mobiel
Careville | EIZT
Een rijvaardigheidsevaluatie en training
voor senioren met een focus op wat wel
nog kan, ontwikkeld door het Jessa
ziekenhuis i.s.m. IMOB-UHasselt.
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Arthe
LiCalab | EIZT

U kunt binnen EIZT contact opnemen met
 Paulette Wauben-Penris
paulette.wauben@zuyd.nl
 Loek van der Heide
loek.vanderheide@zuyd.nl
 Laura Hochstenbach
laura.hochstenbach@zuyd.nl

