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Welkom!
Onze
Innovators
Club
bestaat
uit
gepassioneerde
zorgmederwerkers, professionals en experts die op
terugkerende basis een bijdrage leveren aan het bevorderen
van zorginnovatie in Nederand.
Tijdrovend? Zeker niet. MedScaler heeft een sterke focus op
digitaal en simpel. We doen een zo min mogelijk beroep op
jouw kostbare tijd als zorgprofessional.

Hoe werkt het? We leggen interessante innovaties uit jouw
werkveld aan je voor, en als expert geef jij feedback op een
moment dat jou uitkomt.
Op die manier draag je bij aan het valideren van nieuwe
producten én breng je zorginnovatie binnen in je organisatie.
MedScaler heeft een sterke focus op online

Innovatie
Breng zorginnovatie laagdrempelig binnen bij
jouw organisatie, denk mee over nieuwe
producten of diensten en krijg de kans om als
eerste deel te nemen aan een Nederlandse pilot.

Events
In contact komen? Ontvang uitnodigingen voor deep
dives en netwerkevents van de Innovators Club. Deel
kennis over.

Netwerk
Word onderdeel van een exclusief netwerk van
innovatieve zorgprofessionals en experts, zowel
in Nederlands als daarbuiten.

Updates
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het
gebied van MedTech en digital health? MedScaler
verzendt geregeld updates over interessante
innovaties.

Klik hier om je direct aan te melden!

Hoe werkt
het?

Stap I: Nieuwe innovaties in je mailbox
Je ontvangt van ons een bericht
zodra er een nieuwe innovatie
klaarstaat. We geven een korte
beschrijving van het onderwerp, en jij
geeft aan of je meedoet. Kun je een
keer niet deelnemen? Dan geef je dat
eenvoudig door op “Nee” te klikken.

Stap II: Je ontvangt meer informatie
Zodra je deelneemt, komt er
overzichtelijke en begrijpbare
informatie jouw kant op. Ook voegen
we verdiepende informatie toe, die je
bij interesse kunt doornemen,
bijvoorbeeld klinische uitkomsten.
Heb je nog vragen? Dan neem je
eenvoudig online of telefonisch
contact op met een Health Innovator
van MedScaler.

Stap III: De belangrijkste vragen
In een snelle scan, deel jij als expert
of zorgprofessional jouw eerste
gedachten over de innovatie. Op die
manier proberen we de
belangrijkste vragen zo snel
mogelijk te beantwoorden. Zou de
innovatie bijvoorbeeld in jouw
werkveld toegepast kunnen
worden?

Stap IV: Een kort interview
We doen een zo min mogelijk beroep
op jouw kostbare tijd als
zorgprofessional. Past de innovatie bij
jouw werkveld? Dan nemen we soms
contact op om iets dieper in te gaan
op de materie. Een telefoontje duurt
zo’n 15-30 minuten. Natuurlijk altijd
op een moment dat in jouw schema
past.

Stap V: Diepte interview? Pilot?
Ben je enthousiast? Dan komen we in
de verdiepende marktverkenning
graag bij je langs om meer te leren
over jouw organisatie. Jouw visie als
professional op de implementatie van
een device of software staat centraal.
Heb je interesse in een pilot? Dan
houden we je natuurlijk op de hoogte!

Voorwaarden voor lidmaatschap
ü Gepassioneerd over zorginnovatie binnen jouw vakgebied.
Binnen jouw organisatie ben jij de Innovator!
ü Bereidheid om mee te denken en een actieve bijdrage aan
het netwerk en de onderzoeken te leveren
ü Je geeft in ieder geval bij elke innovatie aan “Ja” of “Nee”
ten aanzien van deelname aan het onderzoek

Vragen?
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Klik hier om je direct aan te melden!
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