
 

 

Criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie: 

- Technologische oplossing voor de gezondheidszorg 

Je werkt aan de verdere ontwikkeling van een technologische oplossing voor de 

gezondheidszorg. Hiermee bedoelen we producten en systemen (hardware en/of 

software) die worden gebruikt voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of 

verlichting van ziekten. Enerzijds om de kwaliteit van leven van mensen (patiënten) te 

verbeteren door zorg te verplaatsen dichterbij de mensen (thuis) of door ze te helpen de 

regie over hun gezondheid te nemen. Anderzijds om zorgprofessionals hun werk 

efficiënter te laten uitvoeren.  

- Regiobinding 

De resultaten van het project moeten aantoonbaar ten goede komen aan Zuid-Holland. 

- Consortium 

Je projectconsortium bestaat minimaal uit: 

o Aanbieder en/of ontwikkelaar van zorgtechnologie: bedrijven die (onderdelen voor) 

zorgtechnologie ontwikkelen.  

o Lab: open innovatie-omgevingen als field- en livinglabs die bedrijven ondersteunen 

hun oplossing te ontwikkelen, testen, valideren en demonstreren. 

o Zorgorganisatie: gebruikers en/of inkopers van zorgtechnologie. De partijen die de 

technologische oplossingen in de gezondheidszorg gebruiken.  

- Soort project 

Je innovatieproject richt zich op het onderzoeken van de haalbaarheid of de 

experimentele ontwikkeling van zorgtechnologie. 

o Experimentele ontwikkeling: het valideren en ontwikkelen van de technologische 

oplossing in de gebruiksomgeving. 

o Haalbaarheidsonderzoek: het beantwoorden van technische, procesmatige en/of 

financiële vraagstukken. 

- Volledigheid 

Alle gevraagde documenten en informatie zijn aangeleverd. 

 

Beoordeling 

InnovationQuarter beoordeelt, namens het programmateam, de ingediende 

projectvoorstellen. Waar sprake is van belangenverstrengeling of advies van (één van) de 

andere partijen in het programmateam (Medical Delta, TNO, Metropoolregio Rotterdam – Den 

Haag en Provincie Zuid-Holland) nodig is, worden zij betrokken. 

 

We beoordelen je projectvoorstel op:  

- Impact: de mate waarin de oplossing economische en/of maatschappelijke waarde heeft. 

- Toegevoegde waarde: de mate waarin de oplossing waarde toevoegt voor de beoogde 

gebruiker(s), bijvoorbeeld patiënt, client, zorgprofessional, etc. 

- Schaalbaarheid: de mate waarin de oplossing breder toegepast kan worden. 

- Continuïteit: de mate waarin de oplossing bij de ontwikkelingen in de zorg aansluit. 

- Kwaliteit van het project: de mate waarin de gewenste uitkomsten van het project 

bijdragen aan de opschaling en/of implementatie van de oplossing. 

- Vertrouwen in het projectteam: de mate waarin het projectteam de capaciteit heeft de 

activiteiten naar behoren uit te voeren. 

- Vertrouwen in de planning: de mate waarin het project binnen de aangegeven planning 

én de looptijd van het innovatieprogramma ZorgTech voltooid kan worden. 

- Inhoudelijke en regionale spreiding: de mate waarin het project complementair is aan 

eerder ingediende projecten. 


