Wat is LIME?

LIME (Limburg Meet) verbindt en
ondersteunt bij vragen over
meten in de zorg. LIME richt zich
op vier hoofdthema’s. Binnen
deze thema’s worden zorg,
techniek, onderwijs en
ondernemers met elkaar
verbonden om tot concrete
samenwerking en resultaten te
komen. Eén van deze vier
hoofdthema’s is de Personal
Health Train (PHT).

Wat is PHT?

Om optimale zorg te kunnen bieden aan
elke patiënt of zorgvrager, is het cruciaal
dat medische data gedeeld wordt. Het
doel van het thema PHT binnen LIME is
om zorgvragers, zorgprofessionals en
onderzoekers in staat te stellen om snel,
eenvoudig en veilig over de juiste
gezondheidsdata te beschikken. PHT
bestaat uit vier werkpakketten:
technische infrastructuur, onderzoek,
juridisch en implementatie. Om een plek
te creëren waar zorgvragers,
zorgprofessionals en onderzoekers
samen kunnen werken hebben we het
HDIL opgericht

Wat is het HDIL?

HDIL staat voor het Health Data Innovatie Lab. Het is een fysieke ruimte waarin zorgvragers,
zorgorganisaties, bedrijven en onderzoekers experimenten kunnen uitvoeren waarbij het slim
gebruik en combineren van data om de zorg effectiever en beter te maken centraal staat. Binnen
het HDIL staat een team van experts met verschillende achtergronden (zorg, ICT, Data Science,
techniek, juridisch) voor u klaar. Zo kan een ontwikkelaar van een service op het gebied van datauitwisseling of communicatie samen met regionale zorgorganisaties hun toepassing testen,
zoals een e-health toepassing of PGO. Ook werken we gezamenlijk aan een regionale datainfrastructuur. Zo worden eindgebruikers en andere stakeholders actief betrokken bij het
ontwikkelproces en de daadwerkelijke toepassing. Samen met studenten en onderzoekers
kunnen we u op de Brightlands Smart Services Campus een omgeving bieden waar wij u kunnen
ondersteunen bij de (door)ontwikkeling en implementatie van uw idee of project.

Wij bieden:

Wij vragen:

- Een omgeving om te experimenteren

- Commitment

- Deskundigheid

- Inzet in tijd en of geld

- Capaciteit (onderzoekers en studenten)

- Vrij delen van (opgedane) kennis

Contact: info@limeconnect.nl / www.limeconnect.nl

