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Stel je voor… Anno 2050

Beter, veiliger, toegankelijker en doelmatiger



Hoe kunnen we de belofte van innovatie voor
het Nederlandse zorgstelsel realiseren?
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Van idee naar een waardevolle innovatie
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De huidige situatie is suboptimaal 
voor alle stakeholders
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Health Innovation Netherlands:
Een nieuwe benadering van 

medische innovatie



Missie

Health Innovation Netherlands (HI-NL) wil de leidende publiek-private 
samenwerking zijn die de ontwikkeling, evaluatie en implementatie 
stimuleert van gezondheidsinnovaties die veilig, werkzaam, effectief, 
betaalbaar en dus impactvol zijn.

HI-NL richt zich op medische technologie en hulpmiddelen, doet onderzoek 
naar de juiste methoden en aanpak bij de juiste innovatie, draagt bij aan 
ontwikkeling van standaarden, en aan het implementeren van die 
innovaties. 



Ambities HI-NL richting 2025
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Start: 3 try-outs van Ronde Tafels

Desk research Ronde Tafel Innovatiegids



Wat hebben we te bieden?

 Innovatiebegeleiding - Innovatie roadmap - Implementatiebegeleiding

 Netwerk voor vervolgstudies



‘‘We were impressed with the range of expertise 
present at the Round Table. The multidisciplinary set-
up led to a valuable discussion‘‘

Luuk Giesen, Medical officer Vitestro B.V. 

‘‘The strength of the Round Table was really to bring those 
perspectives together and to form collective guidance to 
the innovator. This gives them the highest chance to 
navigate successfully in the complex healthcare market.’ 

Joep de Groot, Chairman Board of Directors CZ



‘Healthcare is a complicated market with many stakeholders. 
That makes it interesting, but I wish we could have had earlier 
access to a Round Table from HI-NL. I’m sure that their 
guidance at the beginning of our journey would have 
saved us a lot of time, money, and many discussions.’

André Elands, CEO at The eNose Company



Dank



Neem contact op 
als uw gezondheidsinnovatie de 

zorg kan verbeteren!

healthinnovation.nl

info@healthinnovation.nl


