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Je bent ongelofelijk druk met jouw werk in 
de gezondheidszorg. Je moet meer en meer 
zorg in minder tijd leveren. Je zou meer 
ruimte willen hebben om te werken aan  
de zorg voor jouw cliënten, maar vraagt je  
af hoe dit kan. In de ‘Health Innovation 
Discovery Course’ leer je stap voor stap hoe 
je de gezondheidszorg zelf kunt vernieuwen. 
Met als resultaat dat je meer waarde toe-
voegt voor cliënten dan je tot nu toe kon.  
En dat je plezier in je werk houdt.    

Inhoud HIDC
In de introductiemodule word je wegwijs 
gemaakt in de e-learning. Vervolgens word 
je bewust gemaakt van de uitdagingen in de 
gezondheidszorg in module 1 en leer je aan-

sprekende voorbeelden van zorgtechnologie 
kennen in module 2. In module 3 t/m 5  
vorm jij, samen met cliënten en collega’s, 
jouw plan om de zorg in jouw instelling te 
vernieuwen. In module 6 leer je hoe je jouw 
plan kunt presenteren aan je management 
bijvoorbeeld. Zo creëer je draagvlak voor 
de uitvoering van je plan. In module 7 
evalueren we de e-learning en doe je de 
eindtoets. 

In elke module maak je een opdracht, 
oefen je spelenderwijs de lesstof 
in een quiz en lever je een bijdrage 
aan interessante discussies. Op deze 
manier leer je ook van de andere 
deelnemers. 

Na het succesvol afronden ontvang 
je jouw certificaat van deelname 
en worden de accreditatiepunten 
bijgeschreven.

Een zorgrobot die een cliënt helpt, slim incontinentie-
materiaal, een game die mensen in beweging houdt, 
een systeem dat detecteert wanneer iemand valt of 
uit bed komt, aan de hand van data voorspellen  
wanneer iemand ziek wordt of een therapeut die 
advies geeft via Skype. Tijd investeren in zorg
vernieuwing een noodzakelijk kwaad of een unieke 
kans om voorop te lopen?

HIDC is een uitgebreid stappenplan 
om met zorgtechnologie aan de slag 
te gaan. Het zelf vormgeven van een 
idee staat hierbij centraal. 

Stappenplan om jouw idee te 
vormen om met zorgtechnologie 
aan de slag te gaan.



Adres
Wethouder Beversstraat 165
7543 BK Enschede
053 - 727 10 60

info@tza.nu
www.tza.nu

Aanmelden
NIVEAU: MBO4/HBO

DUUR: Minimaal 24 uur (online e-learning)

ACCREDITATIE: Ja + certificaat van deelname

KOSTEN:     ‘Doe het zelf versie’  
€ 276.- per deelnemer*

  ‘VIP versie’ (met o.a. persoonlijke 
feedback op alle opdrachten)  
€ 1.375.- per deelnemer*

 * exclusief BTW

  Bij afname van 15 trainingen of 
meer kunnen aparte prijsafspraken 
worden gemaakt. 

  Ook te combineren met een incom-
pany workshop (max. 15 personen) 
om als team aan een grote innova-
tie-uitdaging te werken.

  Informeer naar de mogelijkheden 
op info@healthnovum.com.

VIA MAIL:  info@healthnovum.com

Contact
Voor vragen over deze e-learning kun je terecht bij  
Kim Peters, oprichter van Healthnovum.  
Emailadres info@healthnovum.com

Kim heeft als missie om de gezondheid 
van mensen te verbeteren door de 
zorg van binnenuit te vernieuwen. Ze 
deed ervaring op als innovatiemana-
ger in een groot ziekenhuis, is directeur 
van een coöperatie die zorginnovaties 

versnelt en ontwikkelde vanuit haar bedrijf Healthnovum de 
HIDC. Ze helpt professionals zelf de zorg te innoveren door 
het geven van workshops, een tweedaagse en persoonlijke 
begeleiding bij de e-learning (VIP versie). Daarnaast spreekt 
ze regelmatig op conferenties om professionals bewust te 
maken van de noodzaak om de zorg te innoveren.

TECHNOLOGIE & ZORG ACADEMIE
De HIDC is ontwikkeld door Health-
novum en wordt aanbevolen door de 
TZA.

TZA begeleidt bij de bewustwording, 
acceptatie en adoptie van zorg-
technologie in de praktijk en is een 
coöperatieve vereniging van (zorg)
ondernemers, overheid en onderwijs. 
In een vernieuwde omgeving kunnen 
zorgvragers, studenten, professi-
onals en belangstellenden kennis 
maken met ontwikkelingen gericht 
op behoud van zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid in de thuissituatie.

 HIDC | HEALTH INNOVATION DISCOVERY COURSE


