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Het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (EGT) dat Fontys Hogescholen 4 februari met een aantal partners opende,
kreeg drie weken later al meteen hoog bezoek. Minister-president Mark Rutte kwam woensdagmiddag 25 februari zelf een kijkje
nemen hoe Fontys de zorgpraktijk gaat verbinden met een keur aan technische toepassingen. Ambitie is zorgtechnologie in de
Brainport regio langs de weg van educatie, onderzoek en innovatie een forse impuls te bezorgen.
Rutte sprak met medewerkers van Fontys en de partners NVitalis (WoonZorg Groep), Acknowledge (ICT) en Actiaal (woonzorgtechnologie).
Binnen EGT wordt op een unieke manier multidisciplinair samengewerkt tussen Fontys opleidingen, TU/e, Summa, bedrijven en
zorginstellingen. Het nieuwe kenniscentrum moet zorgen voor noodzakelijke versnellingen om de zorg te innoveren. Het doel is om zo een
hogere efficiëntie in de zorg te bereiken die tegelijkertijd ook een kostenbesparing oplevert. De partners die in het nieuwe EGT samengaan,
hebben voor de activiteiten van het centrum –zonder overheidssteun- vier miljoen euro bij elkaar gebracht.
Living Lab
De premier bezocht het living lab van EGT en kreeg een toelichting van docent Geert Langereis. Behalve het lab in het gebouw van Fontys,
ontwikkelt EGT ook living labs op locatie, bijvoorbeeld in een verpleeghuis. Door in gesprek te gaan met ouderen onderzoeken de studenten
hoe het ideale verpleeghuis eruit moet zien. In het living lab worden de ideeën verder uitgewerkt. Bijkomend voordeel voor de bewoners van
het verpleeghuis is dat er studenten over de vloer komen: er ontstaat een levendige omgeving.
Health Mirror
Studente Elle Verhoeven vertelde over haar project waarvoor ze mensen bezocht met dementie en een Do It Yourself app ontwikkelde.
Student Roy Schriek toonde robot Reeti die hij speciaal voor dit bezoek programmeerde. De robot, die door logopediestudenten gebruikt
wordt in hun werk met kinderen, heette de aanwezigen van harte welkom. Rutte mocht ook een blik werpen op de Health Mirror, een
interactieve spiegel voor revalidatie en fysiotherapeutische oefeningen.
Joost van Hoof, hoofd EGT, kijkt terug op een ontspannen en gezellige bijeenkomst met de minister-president en de andere gasten. "Er was
veel ruimte voor interactie en vragen en ondanks de beperkte tijd hebben we de interdisciplinaire samenwerking met onze zorgpartners goed
onder de aandacht kunnen brengen".
Gerelateerd bericht over Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie.
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