PERSBERICHT
Vernieuwde vakbeurs HEALTH&CARE zorgt voor een nieuw
elan in de Belgische zorgsector
Gent, 15 april - Easyfairs, internationaal organisator van vakbeurzen, heeft vandaag
toelichting gegeven bij de vernieuwde vakbeurs HEALTH&CARE. Het platform, ontstaan uit de
samensmelting van EXPO 60+ in Mechelen en Healthcare in Brussel, moet meer dan ooit dé
plaats worden waar de Belgische zorgactoren samenkomen, debatteren en vernieuwende
ideeën kunnen uitwisselen.
De vakbeurs HEALTH&CARE gaat door van 28 tot 30 september 2016 in Flanders Expo te Gent. 280
toeleveranciers aan de gezondheids- en zorgsector zullen er hun producten, diensten en vernieuwingen
aan een 6.000 zorgprofessionals voorstellen. De standplaatsen, die vandaag al voor driekwart ingevuld
zijn, worden in segmenten verdeeld over vier hallen op 10.000 m².
Sleutelbegrippen van hét platform voor de zorgsector zijn innoveren, ontmoeten en inspireren.

1. INNOVEER: innovatie, technologie en beleving
De zorgsector evolueert razendsnel, net als de vraag naar nieuwe producten, diensten en technologieën.
Daar speelt HEALTH&CARE zeer doelgericht op in met nieuwe en innoverende oplossingen.
In de Startup Village treft de bezoeker tien start-ups die in samenwerking met het Microsoft Innovation
Center hun nieuwe applicaties of toepassingen voor de toekomst kunnen demonstreren. Specifieke
aandacht wordt besteed aan e-healthapplicaties, ontwikkeling van informatietoepassingen of andere
technologische vernieuwingen die communicatie tussen patiënt en zorgverstrekker gaan
vergemakkelijken in de toekomst.
De academische wereld werkt ook actief mee aan de vakbeurs. Hogeschool VIVES en Katholieke
Universiteit Leuven coördineren sinds 2014 het ‘STAFF’-onderzoeksproject. STAFF staat voor Slimme
Technologie als Alternatief voor Fysieke Fixatie. Het wil slimme technologie als een mogelijk alternatief
voor fysieke fixatie in de kijker plaatsen door het opzetten en uitvoeren van een voorstudie en een
interventiestudie in de Vlaamse woonzorgcentra. Op de HEALTH&CARE beurs worden de resultaten van
het onderzoek voor de eerste maal gepresenteerd en de toepassing is te zien in een nagebouwde
woonzorgkamer.
Naast een woonzorgkamer zal er ook een ziekenhuiskamer en huiskamer worden opgezet die voldoen aan
de actuele eisen en waarbij de nieuwe communicatietechnieken live gedemonstreerd worden.
In hal 5 wordt door Parki’s Kookatelier aangetoond dat mensen met slik- en kauwproblemen ook lekker,
gezond en veilig kunnen eten zonder te moeten teruggrijpen naar fijngemalen prak dat niet zo smakelijk
is, noch er lekker uit ziet.

2. ONTMOET: zorgprofessionals onder elkaar
HEALTH&CARE brengt professionals uit de zorgsector, de overheid en de industrie samen. Naast ZorgnetIcuro en de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs zullen tal van andere vakverenigingen
(waaronder VTDV, HFDV, VVAV, VSDV, AFTSH) eveneens actief hun leden uitnodigen op de vakbeurs.
Naast hun vaste plaats op de beurs organiseren zij ook ontmoetingsdagen. Het platform vormt de ideale
gelegenheid om met 6.000 collega’s samen te komen en van gedachten te wisselen.

3. INSPIREER: ruim aanbod, sterke content en H&C Awards
De vakbeurs biedt een ruim aanbod van producten en diensten van 280 toeleveranciers aan de
zorgsector. Verder is HEALTH&CARE ook de ideale plaats om de professionele kennis bij te schaven. Op
het programma staan meer dan 40 geaccrediteerde lezingen rond zeer uiteenlopende thema’s gericht
naar diverse vakgebieden binnen de zorgsector. Er worden ook topsprekers uitgenodigd om dagelijks
interactieve debatten te verzorgen voor zowel ziekenhuizen, zorgcentra als thuiszorgwerkers. De eerste
twee topsprekers zijn: Leo Bormans, inspirator en auteur van ‘Ambassador of Happiness & Quality of
Life’, en mevrouw Elena Bonfiglioli, Managing Director Health Industry, Public Sector, EMEA – Microsoft.
Er zal ook professioneel advies gegeven worden rond diverse managementdisciplines, praktisch en gericht
met oog op optimaal functioneren in het sterk evoluerend landschap van de zorg.
Naast het sterke contentprogramma zullen de H&C Awards uitgereikt worden binnen een totaal nieuw
concept. Een gloednieuwe jury bestaande uit onafhankelijke specialisten zal zich buigen over vijf
categorieën: samenwerking, innovatie, architectuur, tools en hospitality. Het publiek zal actief worden
betrokken in de stemming.
Catherine Degreef, verantwoordelijke cluster Health&Care bij Easyfairs, besluit: “We hebben grote
ambities met ons platform en konden vanaf onze start rekenen op het enthousiasme bij ziekenhuizen,
zorgcentra en thuiszorgers. Hierdoor zijn we in staat om twee versnellingen hoger te schakelen. We
bieden het grootste platform van België voor de hele zorgsector en ik nodig iedereen met een hart voor
zorg uit om deel te nemen aan de beurs en te ontdekken hoe ze in de toekomst zullen werken en
zorgen.”
Praktische info:
Waar? Flanders Expo, Maaltekouter 1 Gent

Wanneer? Van 28 tot 30 september 2016

-

Hal 3: Facility & Services
Hal 5: Hospitality, Catering & Textile
Hal 7: ICT, Technology, Innovation & Education
Hal 8: Building, Interior & Care Equipment
woensdag 28/9: van 10 tot 18 u
donderdag 29/9: van 10 tot 20 u (Nocturne)
vrijdag 30/9: van 10 tot 18 u

De toegang is uitsluitend voor zorgprofessionals en gratis mits voorregistratie op uitnodiging.
Zonder uitnodiging bedraagt een toegangsticket 50 euro.
Interesse in een deelname via een stand? Contacteer ons op info@health-care.be.
Alle details over de registratie, geaccrediteerde seminaries, alsook over de thema’s en sprekers zullen
vanaf 1 augustus 2016 terug te vinden zijn op www.health-care.be
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Perscontact cluster Health&Care
Catherine Degreef
Head of Cluster Health&Care
+32 (0)473 72 58 20
Catherine.degreef@easyfairs.com

Informatie over Artexis Easyfairs
In lijn met haar missie ‘Visit the future’ nodigt Artexis Easyfairs professionals en particulieren uit
om ‘een beeld te krijgen van hun toekomst’ op niet te missen evenementen die anticiperen op
hun behoeften en ideale oplossingen voorstellen.
Via Easyfairs organiseert de Groep momenteel 125 evenementen in 18 landen (Algerije, België,
China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal,
Rusland, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Zweden
en Zwitserland).
In de Benelux horen hier de volgende evenementen bij: Antica, Antwerp Convention, Art
Brussels, Autonomies, Bakkersvak, Batireno, Bis, Belgian Boat Show, Bois & Habitat, Bouw &
Reno, Builty, Countryside, Dentex, Dutch Comic Con, Empack, Energie & Habitat, Eurantica,
FACTS, Green Expo, HEALTH&CARE, Horeca Expo, Hout & Habitat, Maintenance, Packaging
Innovations, Pumps & Valves, Realty, Saveurs & Métiers, Secura, Soins & Santé, Solids, Transport
& Logistics, Welding week …
Via Artexis beheert de Groep acht evenementenlocaties in de Benelux en Zweden. In de Benelux
gaat het onder andere om de volgende locaties: Flanders Expo, Antwerp Expo, Namur Expo,
Palais des Congrès (Namen), Nekkerhal – Brussels North (Mechelen) en MICX - Mons International
Congress Experience.
Artexis Easyfairs streeft ernaar om de meest dynamische, flexibele en doeltreffende speler te
zijn in de sector. Om dit doel te bereiken stelt het bedrijf geëngageerde werknemers tewerk, zet
het de beste marketing- en technologietools in en creëert het sterke merken. In het boekjaar
2015-2016 telt de groep meer dan 435 medewerkers en verwacht het een omzet van meer dan €
115 miljoen te genereren. ‘Visit the future’ met Artexis Easyfairs.
Voor meer informatie, ga naar www.easyfairs.com

Easyfairs Exhibitions – Maaltekouter 1 – 9051 Gent – T +32 (0)9 241 92 11

