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LIME Portal verbindt 
en ondersteunt 
bij vragen over 
meten in de zorg



Wat doet LIME?

1. Verbinden en ondersteunen bij vragen over 
meten in de zorg 

Wij leveren directe ondersteuning bij uw vragen 
over meten in de zorg, in welke fase u ook verkeert. 
Bij de LIME Portal bekijkt een team van experts met 
verschillende achtergronden (zorg, ICT, techniek en 
business) uw vraag of idee en adviseert over het best 
passende vervolgtraject. Door relevante partners 
met elkaar te verbinden en door middel van co-
creatie kunnen we uw vragen beantwoorden en u 
ondersteunen bij uw idee of project.

2. Kennisontwikkeling binnen de thema’s:

 Anders meten

 Personal Health Train

 Personalised wearables

 Point of Care

Voor zorgprofessionals, ondernemers, burgers 

of andere partijen die vragen of ideeën hebben 

over meten in de zorg, is het vaak moeilijk om 

toegang te krijgen tot kennis, faciliteiten of 

samenwerkingspartners. Daarom, en omdat 

sociale innovatie en positieve gezondheid 

speerpunten zijn van de provincie Limburg, 

is LIME opgezet. Dankzij het Brightlands 

innovatieprogramma LIME kunnen provincie 

Limburg, Zuyd Hogeschool, Universiteit 

Maastricht en de Brightland Campussen 

samen met zorgprofessionals, zorgvragers 

en het bedrijfsleven de zorg effi  ciënter en 

beter maken. De interactie middels co-creatie 

tussen bedrijfsleven, onderzoekers, studenten, 

zorgvragers en zorgprofessionals resulteert 

vaak in heel praktische oplossingen voor 

bestaande problemen.

LIME Portal
Via de LIME Portal worden indieners van vragen in contact 
gebracht met relevante partners uit het uitgebreide netwerk 
van LIME. Daarnaast faciliteert en begeleidt LIME projecten 
waarin innovatieve meetproducten of -processen ontwikkeld 
en geïmplementeerd worden. Er zijn verschillende 
projectvormen mogelijk, allemaal gebaseerd op het principe 
van co-creatie en de mogelijkheid om producten te testen in 
living labs. Welke vorm het beste bij uw vraag of idee past, 
zoekt het team van LIME graag voor u uit. 

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘meten in de zorg’?
Meten in de zorg is een breed kennisgebied. De gebruikte 
meetproducten en -instrumenten zijn dan ook zeer divers 
van aard. Het gaat niet alleen om ‘harde’, fysieke parameters 
(denk aan smart devices en wearables), maar ook om de 
‘zachte’ kant van het meten, waarbij aspecten van kwaliteit 
van leven met vragenlijsten, observaties of interviews in 
kaart worden gebracht.    

Ziet u als zorgprofessional de mogelijkheden op het gebied 
van meettechnologie groeien en wilt u weten hoe u hiermee 
uw dagelijkse beroepspraktijk kunt verbeteren? Of misschien 
vraagt u zich af of er niet slimmer gemeten kan worden?

Wilt u als burger weten welke nieuwe meetmogelijkheden er 
zijn waarmee u eventueel zelf aan de slag kunt?

Bent u ondernemer en wilt u weten of uw meetproduct 
valide is? Of hebt u toegang nodig tot de behoeften van 
zorginstellingen en eindgebruikers?

Ga naar onze website www.limeconnect.nl. Hier vindt u 
meer informatie over LIME en onze werkwijze en kunt u 
direct uw vraag stellen via de LIME Portal.  

Resultaat: slimme 
producten en 
processen voor 
meten in de zorg

LIME Portal
Slim meten in de zorg

Diverse stakeholders 
hebben diverse meetvragen



Stakeholders gaan  
samen met 
onderzoekers, 
studenten en 
docenten aan de slag

LIME Portal verbindt 
de stakeholders


