INTERprofessioneel
honoursprogramma LIME

Om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden is
er dringend behoefte aan innovatieve oplossingen om
slimmer te meten en efficiënter data te verzamelen. Om
dit te kunnen realiseren moet expertise uit verschillende
disciplines worden samengebracht. Niet alleen vanuit zorg
en technologie, maar ook vanuit business, recht en design.
INTERprofessioneel honoursprogramma
In dit programma ga je samen met studenten uit verschillende opleidingen aan de slag. Je leert over, van en met
elkaar om de verschillende perspectieven en expertise te
gebruiken om een bijdrage te leveren aan innovaties op de
werkvloer.

Wil je meer weten?
Meld je nu aan voor de informatiebijeenkomst op
7 juni van 9-10:30 uur, Nieuw Eyckholt 300 Heerlen,
C2.201 via limehonours@zuyd.nl.

Kansen
Door te werken aan een reële praktijkopdracht leer je
INTERprofessioneel samen te werken. Je krijgt een
inhoudelijke en methodische verdieping en inzicht in
ontwikkelingen op het gebied van het meten en
verzamelen van data voor betere zorg. Je bouwt aan je
netwerk en werkt aan je profilering.
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Programma
• Je werkt in een INTERprofessioneel team aan een
authentieke praktijkopdracht binnen het domein
innovatie in zorg en technologie. De meeste projecten
zijn gekoppeld aan de thema’s binnen LIME:
Personalized Wearables, Personal Health Train, Anders
Meten en Point of Care. Voor meer informatie zie
limeconnect.nl.
• Je neemt deel aan masterclasses van experts vanuit
onderzoek en de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn het
omgaan met privacy van zorgdata en het valideren en
implementeren van nieuwe meetinstrumenten.
• Je neemt deel aan workshops over INTER professioneel
samenwerken, co-creatie, user-centered design en
projectmatig werken.
Voor wie interessant?
Dit INTER professionele honoursprogramma is bedoeld
voor studenten van alle opleidingen van Zuyd die geïnte
resseerd zijn in innovaties in zorg en technologie.
Je leert je eigen expertise in te zetten, te ontwikkelen en te
verbreden door de expertise van anderen te bevragen.
Toelating en kosten
Er zijn geen kosten aan dit programma verbonden, er is wel
een selectieprocedure.

Studieduur en locatie
Je volgt dit programma naast je eigen opleiding. De
studiebelasting is vier uur per week gedurende minimaal
een half jaar.
De bijeenkomsten met het INTER professionele team zijn
elke week, de locatie is afhankelijk van de praktijkopdracht.
Een keer per maand komen alle studenten bij elkaar voor
een masterclass of workshop. Dit kan plaatsvinden in
Heerlen, maar ook op een andere locatie.
Certificering
Na succesvolle afronding ontvang je een honourscertificaat.
LIME
LIME (Limburg Meet) staat voor slimmer meten en
efficiënter data verzamelen voor betere zorg. Het doel is
(door)ontwikkeling en het stimuleren van daadwerkelijk
gebruik van innovatieve meetproducten en -instrumenten
in de zorg. Zo kan er slim worden gemeten en zoveel
mogelijk door cliënten zelf. Dat komt niet alleen de
kwaliteit van de zorg ten goede, maar zorgt er ook voor dat
deze betaalbaar en toegankelijk blijft. Wil je meer weten
kijk dan op limeconnect.nl. De partners van LIME zijn de
Provincie Limburg, Maastricht University en Brightlands.

In het team heb ik geleerd mijn
specifieke expertise in te zetten. Ik heb
ook veel over andere opleidingen
gehoord en hoe anderen naar hetzelfde
onderwerp kijken.
Menglan van Wezel, student Biometrie

Contact
Nieuw Eyckholt 300
Heerlen
limehonours@zuyd.nl

Gemotiveerd, enthousiast
en klaar om samen met ons
te werken aan de zorg van
morgen?

