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Persbericht 
 

4 bruisende winnaars op Topconferentie Baanbrekende Zorginitiatieven 
 
Minister Klink heeft in het Pesthuis in Leiden 4 baanbrekende zorginitiatieven in 

ontvangst genomen. De 4 projecten werden gekozen door 90 deelnemers en een jury 
onder leiding van Innovatieplatformlid Claudia Zuiderwijk  op de Topconferentie 

Baanbrekende Zorginitiatieven; Innovatie binnen handbereik.  
6 weken geleden deed het Innovatieplatform een oproep aan de zorg om innovatieve 

projecten, maar liefst 130 werden er ingediend. De 4 winnende projecten zijn: 

 
GRIP van the Health Agency. Grip is een zelfmanagementsysteem dat via gaming jonge 

diabetespatiënten greep geeft op hun ziekte. Het legt de regie echt bij de patiënt.  
 

Mammaprint van Agendia. Een betere diagnostiek van borstkanker die gebruik maakt van 
nieuwe DNA-technologie, waardoor minder vaak dure en belastende chemo gegeven 

hoeft te worden. Een project met internationale allure dat door regeltjes in Nederland nog 

niet is doorgebroken. 
 

MijnZorgNet (MZN) van UMC St Radboud. MZN is een integraal zorgnetwerk rondom 
specifieke patiëntengroepen waardoor de patiënt leidend is en de arts digitaal 

toegankelijk is voor de patiënt. 

 
POINT van Transmurale Zorg Den Haag e.o. Point leidt d.m.v. ICT naar de juiste zorg, op 

de juiste plaat,s op het juiste moment, van de juiste zorgaanbieder.  Een project dat de 
keuzevrijheid van de patiënt duidelijk stimuleert en de verkeerde bed problematiek 

vermindert  

 
 

De 4 gaan als ijsbreker fungeren. Zij maken de weg vrij voor innovatie in de zorgsector.  
Minister Klink van VWS was lovend: ¨Een belangrijke conclusie voor vandaag is vooral: er zit enorm 
veel drive en creativiteit in de zorgsector breed, om te innoveren en daar kunnen we trots op zijn. Die 
drive kun je zien aan de 4 winnaars¨. Minister Klink vindt innovaties erg nodig: ¨Innovaties zorgen 
ervoor dat we beter en passender kunnen inspelen op veranderde zorgvraag. Ook dient innovatie 
gericht te zijn op slimmere werkprocessen waardoor we de toekomstige vraag met voldoende 
gekwalificeerd personeel kunnen beantwoorden¨. 
Minister Klink gaat de 4 uitverkorenen actief ondersteunen en zich maximaal inspannen om structurele 
belemmeringen voor de projecten weg te nemen bij succesvolle resultaten.  Hij doet niet alleen vanuit 
zijn ministerie maar ook met het Zorginnovatieplatform waar hij voorzitter van is. Het ZIP neemt de 
bruidsschat over van het Innovatieplatform. 
 
Het ZIP gaat alle 130 inzendingen analyseren. ¨We willen weten welke factoren bepalend zijn voor 
´uitvinden´ en ´invoeren of opschalen´. Als we scherp in beeld hebben wat bepalende succes- en 
faalfactoren zijn, kunnen we daarmee ook met het beleid aan de slag. De 90 aanwezigen hebben 
minister Klink al een schot voor de boeg gegeven en oplossingen aangedragen om innovatie in de 
zorg te versnellen. Claudia Zuiderwijk: ¨We constateren dat met alle budgetten en huidige techniek er 
nog nooit zoveel mogelijk is in de zorg als nu, maar we moeten prikkels in het systeem inbouwen 
waardoor innovatie sneller tot stand komt. Risico´s moeten lonend gemaakt worden. Ook moeten we 
meer kennis delen zodat we niet steeds het wiel hoeven uit te vinden of belemmeringen opwerpen 
daar waar ze niet zijn¨. Dat kan door het maken van een zorginnovatiewijzer, het op een plaats 
beschikbaar maken van goede innovatiekennis, en ontschotting tussen sectoren mogelijk maken. Voor 
innovatie is juist samenwerking nodig, over de grenzen, over de muren van instellingen en afdelingen 



heen. De aanwezigen deden ook een oproep aan de overheid om een consistent beleid te voeren 
zodat verwachtingen beter gemanaged kunnen worden. 
Claudia Zuiderwijk: "Doel van het Innovatieplatform met de Topconferentie is een impuls geven aan 
de zorg. Die moet productiever en dat kan, want uit de indieners blijkt dat met overzienbare 
investeringen er veel meer gedaan kan worden in de zorg. Innovatie in de zorg is nodig om de 
groeiende en veranderende zorgvraag op te vangen. We kunnen namelijk niet verwachten dat straks 
alle schoolverlaters in de zorg gaan werken. We moeten slim gebruik maken van ICT en de patiënt 
echt centraal stellen. Zelfmanagement met ondersteuning van professionals is bijvoorbeeld een 
gouden greep, het ontlast de personeelscapaciteit en houdt de kosten van de zorg laag. Niet voor 
niets zitten er bij de winnaars dit soort baanbrekende projecten.¨ 
 
De jury had ook enkele eervolle vermeldingen: 
Axon Finance met het project Financiële innovaties in de zorg, het online aanbiedingen van leningen 
aan de zorg; 
Lyonesse met het project nieuwe vormen van wonen en zorg;  
Forward to the Future van Vilans over robottoepassingen in de ouderenzorg 
 
De jury bestond uit Claudia Zuiderwijk (Tergooi ziekenhuizen, Innovatieplatform), Cathy van Beek 
(Nederlandse Zorgautoriteit), Michel van Schaik (Rabobank), Maarten Ploeg (Diabetes Vereniging 
Nederland), Michiel Muller (oa.Tango, Route Mobiel) . 
 
Voor meer informatie over dit persbericht en het Innovatieplatform: Maria Henneman, woordvoering 
en communicatieadvies, + 31(0)70 427 8677 (tel) of +31 (0) 6 113 76 550, mh@innovatieplatform.nl.  

  


