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Topsector Life Sciences & Health (LSH) 

 Negen topsectoren

 Doel LSH: Verbeteren van de kwaliteit van leven (ondersteuning vitale
functioneren) van burgers en het beperken van de kosten van de 
gezondheidzorg



Top Sector LSH functioneert feitelijk als ecosysteem

↑ kwaliteit 
gezondheidszorg
↑ kostenbeheersing

Presentator
Presentatienotities
Fundamental research at knowledge institutes leads to innovations at SME’s. SME’s can grow or are taken over by larger companies. Innovation and large scale production at these companies can lead to high quality healthcare and high financial profitability. The governance of the Top Sector LSH and the office Health~Holland can be seen as the fuel or catalysator of this PPP-ecosystem.
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Doelstelling van de regeling is om lectoren landelijk te verbinden op inhoudelijke thema’s die aansluiten op de agenda’s van de verschillende topsectoren. Voor de topsector LS&H zijn door Regieorgaan SIA middelen voor drie platforms gereserveerd.



Landelijke platforms Gezondheid & 
Welzijn

 Platforms
 Platform Inzet van Technologie (PIT)

 Platform Personalised Health

 Platform Zelfmanagement

 Website: www.hr.nl/lectorenplatforms

 Programma Extramuraliseren / Transmuraliseren
 GGZ   

http://www.hr.nl/lectorenplatforms


Platform Zelfmanagement

 Het platform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht 
onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) 
burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als 
toekomstige (zorg)professionals

 Het platform richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en 
oplossingen waarmee kwetsbare groepen en de maatschappij om hen 
heen gezondheidsvaardigheden kunnen ontwikkelen met als resultaat 
gezonder gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit 
van leven en van maatschappelijke participatie.



Drie Werkpakketten

Kennis- en 
Onderzoeksagenda Onderwijs Visie 



Gaby Jacobs
Lector Persoonsgerichte Praktijkvoering
in zorg en welzijn

Joost Keers
Lector Healthy Ageing, Allied 
Health Care and Nursing 



Kitty Jurius
Associate lector Niet-
aangeboren hersenletsel 
(NA(H)-zorg op maat

Henkjan de Jong
Coördinator 
onderzoekslijn 
Zorglogistiek 

Anita Cremers
Lector Co-design



Sarah Detaille
Associate lector Regionale
Arbeidsmarkt en Onderwijs

AnneLoes van Staa
Lector Transities in Zorg







Angélica Venekamp
Coördinator Platform 

Zelfmanagement
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Angélica Venekamp
Coördinator Platform 

Zelfmanagement

Jaap van der Stel
Lector Geestelijke
gezondheidszorg
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Coordinator
Stuurgroep
Expert(s) op thema
Secretariaat
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Wat staat u vandaag te wachten…?

 Kennismaking

 Uitwisseling

 Inspiratie

 Concrete stappen richting samenwerking – met unieke kansen door 
innovatieve cross overs - met als einddoel dat zowel burgers als
professionals beter in staat zijn om zelfmanagement en eigen regie te 
verbetereren / te realiseren
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