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PERSBERICHT  

Hospital-Based HTA | Robotics & Photonics for Healthcare – Technologie verandert de 

gezondheidszorg sneller dan ooit. 

De 6e editie van het internationale HealthTech Event vindt plaats op 8 December 2016 bij de High 

Tech Campus in Eindhoven, Nederland. 

Hoofdthema’s van het congres zijn: 

 Robotics in Cure and Care  
 Hospital–based Health Technology Assessment (HTA)  
 Photonics in Healthcare 

Ellen Willemse,  Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) opent het congres met een present 

getiteld ‘is this the future?”. 

Daarna spreekt Amit Kumar Pandey van SoftBank Robotics (Frankrijk) over robots en hun 

maatschappelijk belang. Aansluitend komt Paul De Raeve van de  European Federation of Nurses 

Associations met de spraakmakende titel “waarom verplegers van robots houden”. 

Het middagprogramma bestaat uit parallel sessies met thema’s als Hospital-based HTA, Robotics in 

Health Care, Photonic applications in Care and Cure. Daarnaast organiseert Slimmer Leven 2020 een 

aantal Nederlandstalige presentatie gefocused op Veranderende waardeketen en gezondheid van 

voedsel en welzijn.  

Sprekers van de Norwegian Institute of Public Health, Maastricht UMC+, Tyndall Institute, Centre for 

Process Innovation Limited, Tinybots, PRECEYES, Microsure, Delft University of Technology en  

University Medical Center Utrecht presenteren uitdagende titels als: “waarom we moeten stoppen 

met het improviseren in de gezondheidszorg” en “Feiten & fictie in robotica voor de Care and Cure”. 

Voor meer informatie over het congres kunt U de website bezoeken: 
https://www.healthtechevent.com/   
__________________________________________________________________________ 

Opmerking voor de media. NIET VOOR PUBLICATIE!  

High Tech Campus Eindhoven & Jakajima verwelkomen vragen van elektronische media en de pers. 

Geaccrediteerde journalisten kunnen dit congres kosteloos bijwonen. We zijn blij om te helpen met 

het regelen van interviews met de sprekers.  

Pers accreditatie moet geregeld worden vóór de conferentie.  

Om te registreren voor een gratis media-pass, kunt u contact opnemen met Linda Renkema. Ze is te  

bereiken op l.renkema@jakajima.eu  of tijdens Europese kantooruren op +31 620008576  

De website van het congres bevat de volledige details van het programma en informatie over de 

High Tech Campus Eindhoven. Meer informatie op https://www.healthtechevent.com/   
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