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‘De beste manier om de toekomst te voorspellen  

is om deze samen te creëren.’

ZGT (ZiekenhuisGroep Twente) wil inspirerende ideeën in de zorg samen met u mogelijk maken! Daarom ontmoeten 

zorg, wetenschap, bedrijven en investeerders elkaar tijdens ZGT Smartup Innovation 2016. Heeft u een idee? Meld 

u vandaag nog aan via innovatie@zgt.nl en presenteer uw bedrijf op ZGT Smartup Innovation 2016.

Jaarlijks ontvangen wij meer dan 250.000 patiënten. Wij weten wat er bij deze patiënten leeft. Iedere  

dag zoeken wij naar manieren om bestaande behandelingen te verbeteren, nieuwe zorgconcepten te 

ontwikkelen, onze organisatie aan te passen aan de veranderende samenleving en gaan we nieuwe 

samenwerkingsverbanden aan.

De professionals die wij in huis hebben leveren veel innovatieve ideeën voor de zorg. Ideeën die erom 

schreeuwen om uitgewerkt te worden. Dit kunnen wij niet alleen en daarom werken wij graag samen met  

andere professionals. Misschien wel met u? 

Tijdens het interactieve evenement worden ideeën uitgewisseld. En wordt u verrast en geïnspireerd. Wie kan wie 

helpen en hoe kunnen we elkaars ideeën verbeteren en realiseren? 

De unieke opzet van het programma maakt bijzondere ontmoetingen mogelijk. Ga de langdurige samenwerking 

ter plekke met ons en elkaar aan. Startups voor nieuwe, slimme toepassingen. Dat is ZGT Smartup Innovation 

2016. Samen sterk in zorginnovatie!

Kijk op zgt.nl/smartupinnovation2016 voor meer informatie. Heeft u vragen? Stel deze via innovatie@zgt.nl. Of 

bel de leden van de commissie innovatie:

• Kim Peters, telefoon 088 708 34 89

• Henri Wijers, telefoon 088 708 51 91 

Wat:  ZGT Smartup Innovation 2016, met spreker Prof. Dr. Miriam Vollenbroek

Waar:  stadion Heracles Almelo

Wanneer:  donderdag 10 november van 13.30 - 18.30 uur

Wij kijken er naar uit om u donderdag 10 november te ontmoeten! 

Meindert Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur ZGT          

Ton Ruikes, lid Raad van Bestuur ZGT               
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