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BlueHealth Innovation Center komt naar De
Krook

BlueHealth Innovation Center opent in De Krook in Gent een derde locatie in
Vlaanderen, naast die in Genk en Antwerpen. De Stad Gent, Universiteit Gent en
UZ Gent worden de nieuwe partners in de werking. Dit alles wordt in een breder
verhaal ingeschakeld, waarbij in Gent onder de noemer MedTeG de krachten
gebundeld worden rond Digitale en Medische Technologie. Bedoeling is om op die
manier innovatie binnen de gezondheidszorg te stimuleren.

BlueHealth Innovation Center komt naar De Krook

BlueHealth Innovation Center (BHIC) is een privaat-publieke samenwerking tussen overheden,
bedrijven, onderzoeksinstellingen en zorgactoren. Hun missie is om de digitale transformatie in
de gezondheidszorg te helpen ondersteunen door jong ondernemerschap te stimuleren. Zij
begeleiden studenten, startups en zorgactoren in de uitbouw van innovatieve digitale projecten.
Jaarlijks begeleiden zij tientallen startups van de heel prille fase tot de internationalisering
ervan.
Met een derde locatie van BHIC in Gent worden nu ook de Stad Gent, UGent en UZ Gent
partners binnen het BlueHealth Innovation Center.

'Gent is dé startup stad in Vlaanderen. Door de aanwezigheid van de
universiteit, de hogescholen, de vele ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen
als imec, heeft Gent heel wat troeven in handen. Met de komst van het
BlueHealth Innovation Center komt hier een belangrijke nieuwe component bij.
We zijn al toonaangevend binnen de biotech wereld, ook in de medische
technologie willen we vooroplopen.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

'Gent telt 70.000 studenten en bekwame onderzoekers langs de ene kant en
heel wat zorginstellingen langs de andere kant. Wij willen mee aan de kar
trekken om ondernemerschap binnen die zorgeconomie te ondersteunen.
Gent is gekend om zijn sterke ICT- en biotechnologiespelers. De komende
jaren willen we extra inzetten op de zorgeconomie. Dat is één van onze
nieuwe speerpuntsectoren.'
— Sofie Bracke, schepen van Haven, Economie, Handel en Sport

'We zijn heel blij dat de Krook onze nieuwe uitvalsbasis wordt, dé
inspiratieplek voor kennis en innovatie. Vanuit de drie regio’s Genk, Antwerpen
en Gent kunnen we de digitale transformatie van de gezondheidszorg nog
beter ondersteunen. Gent is een ideale aanvulling op onze werking omdat hier
innovatie en ondernemerschap prominent aanwezig is.'
— Tom Braekeleirs, directeur BlueHealth Innovation Center.

Krachtenbundeling

Samen met BlueHealth Innovation Center wordt ook MedTeG gelanceerd, een nieuwe Gentse
hub rond digitale en medische technologie. Gent telt een 30-tal startups die zich richten op
gezondheidszorg. Om het Gentse ecosysteem rond deze en nieuwe startups te versterken,
bundelen imec, MedTech Flanders, BHIC en UGent/UZ Gent de krachten. Ze zullen nauw
samenwerken om zo met één aanspreekpunt startende en bestaande ondernemers vooruit te
kunnen helpen.

'Meer en meer merken we binnen de medische technologie dat de grenzen
tussen hard- en software dunner worden. Dit vereist ook dat we beter
samenwerken. De komst van BHIC naar Gent is dan ook een hele goede
zaak. Door deze krachtenbundeling met imec, MedTech Flanders, de
universiteit en BHIC zetten we MedTeG centraal (met de G van Gent
uiteraard).'
— Pascal Verdonck, gedelegeerd bestuurder van MedTech Flanders en professor Medische Technologie aan
de UGent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via

www.stad.gent.
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