
EIZT geeft haar samenwerking met partners in 
regionale innovatienetwerken en opleidingen vorm 
vanuit drie programmalijnen:

Verbinder van partijen en expertise
Ontwikkelaar van projectvoorstellen
Begeleider van innovatieprojecten
Creatieve motor voor het ontwikkelen van 
innovatieve ideeën en ontwerpen
Maker van prototypen
Onderzoeker van o.a. behoeften, hanteerbaarheid, 
effectiviteit en implementatie
Vertaler van kennis naar praktische tools voor 
professionals en onderwijs

Binnen EIZT zijn onderzoekers en docenten van verschillende lectoraten en opleidingen actief:
een aantal personen nemen het voortouw om nieuwe initiatieven op te zetten.

EIZT is een inspirerende, 
verbindende en kritische 
kennispartner in het samen 
verkennen en realiseren van 
meerwaarde van technologie 
en e-health toepassingen in 
zorg en welzijn.

EIZT is het Zuyd-expertisecentrum waar-
binnen lectoraten en opleidingen van de 
domeinen Gezondheidszorg & Welzijn, 
Techniek & ICT, Onderwijs en Beeldende 
Kunsten samenwerken met externe partners 
in regionale innovatienetwerken aan inno-
vaties met technologie en eHealth in zorg 
en welzijn. Ons gedroomde beeld is dat:

Burgers zich door passende technologie 
en eHealth ondersteund voelen bij het 
nemen van regie, vitaliteit en zelf-
redzaamheid.

Zorg- en welzijnsprofessionals en 
organisaties competent zijn in het 
inzetten van technologie en eHealth.

EIZT is in samenwerking met zorg- en welzijns-
organisaties, gemeentes, burgers en ondernemers 
actief in alle fasen van innoveren. Van verkennen van 
behoeften en ideeën, ontwerpen en pilot-testen van 
nieuwe toepassingen van technologie in zorg en 
welzijn, tot evalueren van de hanteerbaarheid en 
meerwaarde ervan in de praktijk en implementeren in 
dagelijkse processen, met aandacht voor acceptatie 
en competenties van professionals.

EIZT kan binnen deze fasen van innoveren 
verschillende rollen aannemen:

In welke fase bevindt uw vraag of innovatie zich?

Verkennen Ontwerpen Evalueren Implementeren

EIZT kan u in elke fase van het innovatieproces ondersteunen
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Emerging Technologies
Emerging Technologies legt nadruk op 
het verkennen en onderzoeken van de 
meerwaarde van opkomende technologieën 
(zoals VR, robotica, 3D-printen, AI) in zorg 
en welzijn.

eHealth
eHealth focust op de adoptie, implementatie 
en impact van bestaande technologie en 
eHealth-toepassingen in zorg en welzijn.

Readiness for Technology
Readiness for Technology richt zich op 
competenties van huidige en toekomstige 
professionals in zorg en welzijn, en op de 
competenties van organisaties om techno-
logie en eHealth optimaal in te zetten.
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