Kennismakelaar
Bij Meetpunt kunt u terecht voor vragen
over meten in de zorg. Wij verbinden
verschillende partijen met elkaar en
functioneren hierbij als kennismakelaar
in een open en onafhankelijk netwerk.
Meetpunt brengt kennis vanuit de zorg,
het bedrijfsleven, cliënten/patiënten en
kennisinstellingen samen.
Meten in de zorg
Meten in de zorg is een zeer breed
kennisgebied. De gebruikte
meetproducten en -instrumenten zijn
divers van aard. Met aan het ene
uiteinde het meten van ‘harde’ fysieke
parameters met smart devices en
wearables en aan het andere uiteinde de
‘zachte’ kant van het meten, waarbij
aspecten van kwaliteit van leven met
vragenlijsten, observaties of interviews
in kaart worden gebracht.

Kernteam Meetpunt
Sandra Beurskens, Prof.Dr.
Roland van Alphen
Emmylou Beekman, Drs.
Francy Crijns, Dr.
Humphrey Ferdinandus, MMO.
Kenneth Oti, Drs.
Raymond Swinkels, Dr.
Kim van Vijven, Drs.
Fouad de Vries, LLM.
François Engelen, Bc.

Contact
Postadres
Postbus 550
6400 AN Heerlen
Bezoekersadres
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
T +31 (0)45 400 63 78
E meetpunt@zuyd.nl
W www.meetpunt.eu

Onze kracht
Het samenbrengen en werken met
meerdere disciplines is de belangrijkste
kracht van Meetpunt. Wij stimuleren cocreatie en dragen bij aan concrete
oplossingen voor de dagelijkse
zorgpraktijk, business voor het
bedrijfsleven en kansen voor onze
studenten.
Wij zijn u graag van dienst
Meetpunt/Eizt heeft een groot netwerk
waaraan het bedrijfsleven,
zorginstellingen, cliënten/patiënten en
de faculteiten van Zuyd Hogeschool
deelnemen.

U ziet als zorgprofessional de
mogelijkheden op het gebied van meettechnologie groeien en u wilt weten hoe u dit
kunt inzetten in de praktijk? U wordt moe van
al dat meten en vraagt zich af of het niet
minder en slimmer kan?

U bent cliënt/patiënt en wilt weten
welke (nieuwe) meet mogelijkheden er zijn en
of u het zelf kunt?

U wilt als ondernemer weten of er in
de zorg behoefte is aan uw meetproduct en of
uw product valide is? U zoekt toegang tot de
behoeften van zorginstellingen en
eindgebruikers. Wij kunnen u in verbinding
brengen.

Meetpunt verbindt de
expertise bij vragen over meten in de zorg. Als
kennisinstelling zorgen we voor co-creatie en
goed onderzoek. Samen met docenten,
onderzoekers en studenten.
Hebben wij uw interesse gewekt en heeft u
een vraag over meten in de zorg? Stuur een
mail naar meetpunt@zuyd.nl of ga naar onze
website www.meetpunt.eu. U kunt hier meer
informatie vinden over onze werkwijze of u
kunt direct uw vraag stellen door middel van
het invullen van het contactformulier.
Wij horen graag van u!

