
 

Uitnodiging seminar, matchmaking en netwerkevenement: 
Ouderenzorg en digitalisering van de zorg in België en Nederland 
3 december, 2019 | Van der Valk Hotel Mechelen | 10:00 – 17:00 + netwerkreceptie 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Via deze brief nodigen wij u graag uit voor de dag Ouderenzorg en Digitalisering van de zorg in 

België en Nederland dat op dinsdag 3 december 2019 van 10:00 – 17:00 uur in Mechelen 

plaatsvind, inclusief lunch, individuele matchmaking, met aansluitend een netwerkreceptie. Dit 

evenement is onderdeel van een bezoek van 20 Nederlandse bedrijven aan België. In de bijlage vindt 

u een overzicht van deze organisaties.    

 

Ouderenzorg en Digitalisering van de Zorg 

In 2018 waren in België meer dan twee miljoen mensen 65 jaar of ouder, wat overeenkomt met 19 

procent van de bevolking. Volgens het Federaal Planbureau zal dit percentage toenemen tot 21 

procent in 2025 en 26 procent in 2050. Als gevolg van de vergrijzing stijgt de nood aan langdurige 

zorg voor ouderen, hetzij thuis, hetzij in een woonzorgcentrum of een rust- en verzorgingstehuis 

(Gezondbelgië, 2019). 

In Nederland treden vergelijkbare trends op: in 2017 telde Nederland meer dan 3 miljoen inwoners 

van 65 jaar en ouder (CBS, 2018). Het aandeel 65-plussers groeit van 18 procent van de bevolking in 

2017 naar 26 procent vanaf 2040. 

Met andere woorden, Nederland en België hebben te kampen met vergelijkbare uitdagingen om de 

kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg op een hoog niveau te houden en de kosten in toom te 

houden.  

eHealth wordt gezien als een van de oplossingen om dit te bewerkstelligen. Door processen te 

verbeteren, patiënten en zorgprofessionals te ondersteunen met digitale oplossingen, meer inzicht 

te creëren in de zorg met behulp (van uitwisseling) van data en door zorg steeds dichter bij mensen 

te brengen m.b.v. telemedicine, proberen wij op een slimme manier met de stijgende vraag naar 

zorg om te gaan zodat de kwaliteit en toegankelijkheid niet lijden en de kosten niet verder stijgen.  

Nederland en België hebben dezelfde uitdagingen in de zorg. Het is belangrijk dat er nauw wordt 

samengewerkt om elkaars oplossingen, kennis en ervaringen te delen en zo de zorg in beide landen 

te verbeteren: nu, en ook in de toekomst. Met dit doel voor ogen wordt op 3 december a.s. het 

seminar gehouden.  

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 3 december! U kunt zich aanmelden via deze link. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maryem van den Heuvel 

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in België 

 

  

https://taskforcehealthcare.typeform.com/to/ThuOoj


 
 

Aanmelden: Aanmeldlink 

Locatie: Hotel Van der Valk Mechelen 

  Rode-Kruisplein 1-4 

  2800 Mechelen 

 

Datum & Tijd: Dinsdag 3 december, 2019 

  10:00 – 17:00 (inloop vanaf 09:30) 

  Inclusief lunch, individuele matchmaking en met aansluitend een netwerkreceptie 

   

   

Programma (concept): 

10:00 Welkom & Opening 

10:10  Health Challenge: Ouderenzorg 

10:40 Panel Discussie Ouderenzorg 

11:10 pauze 

11:25 Health Challenge: Digitalisering in de Zorg 

11:55 Panel Discussie Digitalisering in de Zorg 

12:25 Wrap-up + uitleg matchmaking afspraken 

12:30 Netwerklunch 

14:00 Individuele matchmake gesprekken (u wordt hiervoor apart benaderd) 

17:00 Netwerk receptie 

 

Meer informatie over de organiserende partijen kan hier gevonden worden: 

- Nederlandse Ambassade in Brussel 

- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

- Task Force Health Care 

- Transfer LBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://taskforcehealthcare.typeform.com/to/ThuOoj
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/over-ons/ambassade-in-brussel
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/over-ons/ambassade-in-brussel
https://www.tfhc.nl/
http://transfer-lbc.com/

