
 

 
“Ouderen en e-Health” 
Langer zelfstandig thuis 

 
Laat u verleiden en doe mee in het Future Care Lab! 

 
 

We nodigen u, professionals en ouderen, van harte uit voor onze 20e netwerkbijeenkomst.  
 
Dit keer staat alles in het teken van e-Health. Doe mee met NUZO en haar partners en 
ervaar in het Future Care Lab van NUZO partner ROC Midden Nederland de mogelijkheden.  
U heeft de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen met o.a. robots, interactieve 
spellen en een appartement met e-Health toepassingen die helpen bij het dagelijks leven. En 
natuurlijk is er ook tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar over e-Health van 
gedachten te wisselen.  

 
Programma 

 
 
13:30  Ontvangst met koffie en thee 

  
 

14:00-15:00 Eerste ronde  
Bij binnenkomst wordt u ingedeeld in groep 1 of groep 2.  

 
Groep 1:  Maak kennis met de mogelijkheden van e-Health en doe mee in het 

Future Care Lab 
Korte introductie en assistentie door Marjolein van Vulpen, accountmanager 
Bedrijfsopleidingen gezondheidszorg College bij ROC Midden Nederland, en  
Patrick  Nohl, Projectmanager zorgtechnologie, Mobiele Zorglab en de Future 
Care Labs bij ROC Midden Nederland. 

 
 

Groep 2:  NUZO en e-Health  
Interview door NUZO coördinator Meta de Graaff met lid NUZO 
Ouderendelegatie, Aat Grinwis. 

 
Robot Tessa, ervaringen van ouderen en professionals in Utrecht 
Presentatie door Ingrid Horstik, ontwikkelaar bij buurtteamorganisatie Sociaal 
Utrecht, en een oudere, de heer Victor. Zij delen hun ervaringen met het 
gebruik van robot Tessa.  
 
Ouderen, kwaliteit van leven en e-Health  
Welke bijdrage kan e-Health leveren aan het dagelijks leven? Door Chantal 
Huisman, docent en onderzoeker in opleiding, Lectoraat Technologie voor 
Zorginnovaties, Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en duurzaam 
leven.  

 

 

Programma 
Brede Netwerkbijeenkomst 

Donderdag 17 oktober 2019 



15.00   Pauze en gelegenheid tot netwerken  

 
15:15-16:15 Tweede ronde 

Bij binnenkomst bent u ingedeeld in groep 1 of groep 2.  
 

Groep 2:  Maak kennis met de mogelijkheden van e-Health en doe mee in het 
Future Care Lab 
Korte introductie en assistentie door Marjolein van Vulpen, accountmanager 
Bedrijfsopleidingen gezondheidszorg College bij ROC Midden Nederland, en  
Patrick  Nohl, Projectmanager zorgtechnologie, Mobiele Zorglab en de Future 
Care Labs bij ROC Midden Nederland. 

 
Groep 1:  NUZO en e-Health  

Interview door NUZO coördinator Meta de Graaff met lid NUZO 
Ouderendelegatie, Aat Grinwis. 

 
Robot Tessa, ervaringen van ouderen en professionals in Utrecht 
Presentatie door Ingrid Horstik, ontwikkelaar bij buurtteamorganisatie Sociaal 
Utrecht, en een oudere, de heer Victor. Zij delen hun ervaringen met het 
gebruik van robot Tessa.  
 
Ouderen, kwaliteit van leven en e-Health  
Welke bijdrage kan e-Health leveren aan het dagelijks leven? Door Chantal 
Huisman, docent en onderzoeker in opleiding, Lectoraat Technologie voor 
Zorginnovaties, Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en duurzaam 
leven.  

 
 
16:15-17:00   Afsluiting met een hapje en drankje 
 
 
 
 
Locatie: 
ROC Midden Nederland 
Vondellaan 174 
3521 GH Utrecht 
 
Routebeschrijving: 
Met het openbaar vervoer:  
De Vondellaan is ook met het 
openbaar vervoer prima te bereiken. 
Klik hier voor de reisplanner. Het 
treinstation Utrecht Vaartsche Rijn is 
op loopafstand van de school en in de 
zeer nabije omgeving stoppen diverse 
bussen vanaf het centraal station en 
vanuit de regio. 

 
 
Met de auto:  
Voor een routebeschrijvingmet de auto klik hier. Rond het gebouw en in de parkeergarage 
Vaartsche Rijn moet voor het parkeren betaald worden. Wij adviseren u daarom met het 
openbaar vervoer te komen. 
 
  

https://9292.nl/
https://www.google.com/maps/place/ROC+Midden+Nederland+-+Utrecht+Vondellaan/@52.0788005,5.1161099,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x75fe40a7416180!8m2!3d52.0788005!4d5.1182986?hl=nl


 
Aanmelden: 
Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst?  
Dat kunt u doen vóór maandag 14 oktober 2019 bij het NUZO secretariaat. Per e-mail 
secretariaatNUZO@umcutrecht.nl of per telefoon 088-7568122 (vanaf 1 oktober op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar). Geef hierbij uw naam op, en van 
indien van toepassing, de de organisatie waarvoor u werkt. Na ontvangst van uw aanmelding 
ontvangt u een bevestiging hiervan. 
 
Let op: er is ruimte voor een beperkt aantal aanmeldingen. Indien u zich wel heeft 
aangemeld maar geen reactie heeft ontvangen, neem dan contact met ons. 
 

 
Wij vragen u vriendelijk dit programma verder te verspreiden binnen uw 

organisatie/netwerk. En nodigen u van harte uit om iemand uit uw 
collega/kennissenkring mee te nemen. 

 
 
 

We hopen u allen op donderdagmiddag 17 oktober a.s. te verwelkomen! 
 
 
 

mailto:secretariaatNUZO@umcutrecht.nl

