
VISION DINNER
DIGITALE 
STRATEGIE
VOOR HEALTH 

De sterke vraag naar patiënt / cliëntgerichte, flexibele en efficiënte zorg vraagt om aanpassingen in processen

en proposities. Vaak kunnen die alleen met digitalisering ingevuld worden. In uw organisatie én in

samenwerking met andere zorgverleners, patiënten / cliënten en families.

Het aantal mogelijkheden voor digitalisering lijkt eindeloos: apps, e/m-health oplossingen, portalen, platformen

voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, domotica, sensoren, robotica, big data, wearables, consumer

en medische technologie. Alles kan en lijkt te moeten. Pilots en projecten te over, maar waar is het overzicht en

de samenhang? Welke keuzes kunnen en moeten we gaan maken? 

Omdat digitale strategie primair uw verantwoordelijkheid is. U bent Raad van Bestuur, Directie, Raad van

Toezicht, CMIO.

Datum: Dinsdag 11 april 2017
Tijd: 16:00 - 20:00
Locatie: Ouderkerk a/d Amstel

Wanneer de volgende vragen u bezighouden
Wat kan of moet ‘digitaal’ in mijn bedrijfsstrategie en hoe verminderen we de complexiteit?

Wat is de impact en waarde van technologische veranderingen op mijn klanten en processen?

Wat is de business case: hoeveel investeren in ICT én technologie, en wanneer?

Wat is de samenhang tussen die veelheid van technische oplossingen ?

Hoe mijn organisatie op ICT en technologie te organiseren? 

Dan nodigen Quint en Vintura u graag uit!



Wij zijn verheugd dit diner in deze unieke samenwerking van Quint en

Vintura te organiseren, Omdat wij geloven dat de strategie van uw

organisatie, het werk in en rond uw organisatie en de ondersteunende

ICT en technologie één geheel moeten zijn. 

Over: het innoveren van de dienstverlening van UMC Utrecht

met technologie. 

Over: waar kan digitalisering waarde creëren voor de

patiënt / cliënt en de zorgorganisatie.

Over: op welke wijze uw digitale strategie te implementeren.

Over: digitale business modellen die écht werken in de

Nederlandse zorg. 

Ter voorbereiding op het Vision Dinner geven wij u graag de

mogelijkheid om een gesprek met ons aan te gaan over uw digitale

strategie.

U kunt zich aanmelden voor het Vision Dinner door te bellen of

emailen naar:

Noël van Oijen, Vintura

+31620549509 

nvanoijen@vintura.com

Wilco Bothof, Quint Wellington Redwood

+31615653161 

w.bothof@quintgroup.com

Quint ondersteunt uw digitale strategie
door de werelden van business en

technologie samen te brengen. 

Vintura verbetert samen met haar
klanten de zorg door consultancy op

het gebied van Strategie,
Positionering, Planning en

Procesoptimalisatie.

16:00 - 16:15  Ontvangst

16:15 - 18:30  Presentaties & discussie

18:30 - 20:00  Borrel & diner

Laat u inspireren door en krijg
antwoorden van: 

Hyleco Nauta, director eHealth Innovation, UMC Utrecht

Noël van Oijen, partner, Vintura

Wilco Bothof, partner, Quint Wellington Redwood

Leonard Witkamp, professor e-health, AMC Amsterdam

Extra voor u mogelijk 

Programma

Aanmelden


