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Cross-Border Conference 
Healthcare Economy.
Telemedicine & Medical Technology.
Uitnodiging en programma

Woensdag, 7 december 2016
Haus Erholung, Mönchengladbach
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Aanmelding Locatie van het evenement

Gelieve u verplicht aan te melden tot en met 04.12.2016.

Online op: 
www.lzg.nrw.de/service/veranstaltungen

of per e-mail of fax aan: 
Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen 
Berutha Bentlage 
Westerfeldstraße 35/37 
33611 Bielefeld

Telefoon: +49 (0)521 8007-3129
Fax:  +49 (0)521 8007-2129
E-mail:  Veranstaltungsmanagement@lzg.nrw.de

o Ik ga er niet mee akkoord dat mijn gegevens in de lijst
met deelnemers (naam, voornaam, instelling, functie,
plaats en e-mail) worden vermeld.

De mogelijkheid bestaat dat tijdens het evenement foto's worden 
gemaakt. Door mij aan te melden verklaar ik mij akkoord met het 
gebruik van foto- en video-opnames van mijn persoon in gedruk-
te en online media van de LZG.NRW en van derden die verband 
houden met dit evenement of het onderwerp daarvan. 

De deelname is gratis. 
Het aantal deelneemsters en deelnemers is beperkt.
De aanmelding wordt bevestigd via e-mail. 

Locatie van het evenement:
Haus Erholung
Johann-Peter-Boelling-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Routebeschrijving:
http://www.hauserholung.de/index.php?s=anfahrt

Met het openbaar vervoer:
Vanaf Mönchengladbach station is het ca. 15 minuten 
wandelen in de richting van het Städtische Museum / 
Abteiberg. De buslijnen 003, 007, 008,
009, 010, 013, 019, 023, 033, SB 83 rijden van
het station tot halte "Abteiberg" (rijtijd van ca. 8-10 
minuten).

Met de wagen:
Via de A44 (AS MG Ost), de A52 (AS MG Nord) en de 
A61 (AS MG Holt) bereikt u Mönchengladbach. Rich-
ting MG-centrum / stadhuis / abdij. Het Haus Erho-
lung bevindt zich op het Johann-Peter-Boelling-Platz 
1 (adres voor oudere navigatietoestellen: Abteistr. 11).
Parkeerplaatsen: 25 eigen parkeerplaatsen (tegen betaling), 
190 parkeergarages (openbare parkeergarage), afstand tel-
kens 50 m.

Houd er rekening mee dat de route naar Haus Erho-
lung gewijzigd is:
Gelieve momenteel uitsluitend via de Stapgesstraße 
/ Abteistraße te rijden. De toegang via "Alter Markt" / 
Rathausplatz wordt afgesloten.
Ook aan de kruising Stepgesstraße en Abteistraße zijn er 
momenteel werkzaamheden, een doortocht wordt echter 
door lichten geregeld.

Opmerking: 
Het congres wordt in twee talen (Duits/Nederlands) 
gehouden. Er wordt een simultane vertaling gegeven.



09:30 uur Inschrijving

10:00 uur Opening / Begroeting
Barbara Steffens
 Minister voor gezondheid, emancipatie, zorg 
en de ouderdom van de deelstaat Noord-Rijn-
land-Westfalen

10:15 uur Themacluster "Telegeneeskunde"

 Project „Monitoring op afstand 
bloeddruk-zelfcontrole“ 
Prof. Dr. Angela Maas 
Hoogleraar Cardiologie voor vrouwen, 
Radboud Universiteit, Nijmegen

Project „Vitalink“
Dominique Dejonckheere 
 Director ICT, Agency for Care and Health, Flan-
ders Region, Brussel

Project „RhePort21“
Dr. Wolfgang Vorbrüggen
Projectcoördinator, RhePort21, Würselen

Project „EMuRgency“
Dr. Niklas Lenssen
 Specialist voor anesthesiologie, Kliniek voor 
Operatieve Intensieve Geneeskunde en Inter-
mediate Care, RWTH Aachen

11:15 uur Koffiepauze

11:30 uur Samenwerking als sleutel voor innovatie
in het INTERREG-samenwerkingsgebied  
Noordwest-Europa
Angela Tietz
 Duits Contactpunt Interreg North-West  
Europe, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Sport Rijnland-Palts, Mainz

11:50 uur Panelbespreking

12:30 uur Middagpauze en Networking

De demografische veranderingen brengen voor de ge-
zondheidssector aanzienlijke uitdagingen met zich mee, 
niet alleen in het eigen land, maar ook in de Europese 
buurlanden.

Net op het vlak van de directe grensoverschrijdende 
samenwerking van Noord-Rijnland-Westfalen met Vlaan-
deren en Nederland zijn er op grond van de geografische 
nabijheid talrijke aanknopingspunten voor een intensie-
vere uitwisseling.

De "Cross-Border Conference Healthcare Economy" 
wenst deze vragen exemplarisch voor twee actievelden 
grensoverschrijdend en aan de hand van concrete voor-
beelden te bespreken:

(1) Er werden nu al in alle drie landen belangrijke projec-
ten op het gebied van telematica en telegeneeskunde 
opgestart. In de grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen telematische en telemedische toepassingen 
bijdragen aan een verbetering van de gezondheidszorg 
voor de mens.

(2) In de medische technologie zijn zowel Nederland als 
België belangrijke handelspartners voor ondernemin-
gen en instanties van Noord-Rijnland-Westfalen. Een 
samenwerking op het vlak van productontwikkeling 
in gezamenlijke plannen en projecten kan nieuwe im-
pulsen bieden, waaruit toekomstige innovaties voort-
vloeien.

Het evenement wordt ondersteund door ZENIT/ 
NRW.Europa.

13:30 uur  Themacluster "Medische Technologie"

 Innovaties als basis voor groei, concurrentie-
vermogen en sociaal welzijn
Menno Kok
 Director, Co-Location Center Belgium / The 
Netherlands, EIT Health, Rotterdam

14:00 uur Project "Hospital Engineering"
Dr. Wolfgang Deiters
 Directeur, Healthcare Innovation Lab, Fraunho-
fer-Instituut voor Software- en Systeemtech-
niek ISST, Dortmund

Project „EFFORTH“
Kris Cuppens  
Researcher, Mobilab, Thomas More 
Kempen vzw, Geel

14:30 uur Koffiepauze 

14:45 uur Project „AmbuPress“
Marc van Houwelingen
 Director R&D, Finapres Medical Systems, 
Oldenzaal

 Project „MIND - Medische Innovaties Neder-
land Duitsland“
Stephanie Koch
 Procuriste, Transferagentur Fachhochschule 
Münster GmbH

15:15 uur Panelbespreking

16:00 uur Get Together en Networking

Presentatie van het evenement:
Jan Oostenbrink 
 Intercultural-Management / Cross-Border 
Cooperation, Groningen / Münster
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