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SEMINAR 5G IN ZORGLOGISTIEK  
7 NOVEMBER 2018   |   DOT GRONINGEN 

Deze tweede editie van “5G in zorglogistiek” 
is volledig gericht op pilots met 5G in de  
zorg. Aan de hand van een aantal lopende 
pilots leert u over de mogelijkheden van 5G  
in de zorg. Én, we gaan aan de slag! Op basis van 
de uitdagingen die in uw zorgorganisatie  
spelen,  zullen we werken aan nieuwe  
mogelijke toepassingen voor 5G om 
die uitdagingen het hoofd te bieden.  

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: 

  DOT Groningen    |    12.30 - 16.45 uur  Aanmelden kan via 5gzorglogistiek.nl



   
12.30 - 13.30    Inloop met koffie, thee en broodjes    
 
13.30 - 13.45    Opening dagvoorzitter  
   Klaus Boonstra, projectleider van Seker en Sûn, 
	 	 	 programmamanager	op	diverse	transitiedossiers.	 
 
13.45 - 14.15   Overzicht pilots en use cases 5G in de zorg  
   Peter Rake, programmamanager 5Groningen  
    Bij 5Groningen wordt getest in een groot aantal mogelijke  
   toepassingen met 5G. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?   
 
14.15 - 14.45  Pilot Ambulancezorg Groningen / Martini Ziekenhuis  
   Bram	Oosting,	Ambulancezorg	Groningen	    
   Kan 5G bijdragen aan betere ambulancezorg? Dankzij innovatieve realtime   
   communicatie kunnen ambulancehulpverleners worden ondersteund bij het  
   maken van behandel- en verwijskeuzes.
   
14.45 - 15.00   Adembenemende  showcase van de Dome  
 
15.00 - 15.30   Pauze  
 
15.30 - 16.00  Pilot zorg: fysiek internet  
   Paul Buijs, Rijksuniversiteit Groningen  
   Pieter Vlot, Rivas  
   Kansen en barrières voor een totaal andere inrichting van het logistieke systeem  
   voor zorghulpmiddelen om te komen tot naadloos geïntegreerde (transmurale)  
   zorgpaden.  
 
16.00 - 16.30   Interactief: werken aan nieuwe use cases in de zorg  
   Dagvoorzitter	Klaus	Boonstra 
   Wat zijn de grootste uitdagingen in het managen van uw zorgprocessen?  
   Hoe zou 5G kunnen bijdragen aan meer betaalbare, kwalitatief hoogstaande 
   zorg? In deze interactieve sessie werken we aan nieuwe ideeen voor zorg  
   use cases met 5G in Noord-Groningen.  
 
16.30 - 16.45   Samenvatting en afsluiting 
 
16.45 - 18.00   Borrel 

info@5groningen.nl   |   050-2111668

PROGRAMMA 


