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INSPIRE HEALTH&CARE 

Uw ontmoetingsplatform voor zorg & welzijn 

#GetInspired 

#GetConnected 

#Innovate 

#Fun 

 
Op 26, 27 & 28 april 2022 is Inspire HEALTH&CARE opnieuw hét ontmoetingsplatform voor 

management én medewerkers van: 

• Ziekenhuizen en acute zorg 

• Ouderenzorg 

• Gehandicaptenzorg 

• Thuiszorg  

• Geestelijke gezondheidszorg 

• Bijzondere jeugdzorg 

• Eerstelijnszorg 

• Privé- en groepskabinetten 

Het is dé inspirerende driedaagse voor de volledige Zorg- en Welzijnssector waar connecteren 

centraal staat. Met meer dan 100 inhoudelijke sessies, 250 exposanten en 5.000 bezoekers zorgen 

we samen voor de toekomst van Zorg en Welzijn.  

 

Seminaries  

Een boeiende mix van interessante keynote speakers die actuele thema’s aankaarten rond 

innovatieve oplossingen in de zorgsector, omgaan met menselijk kapitaal in tijden van schaarste op 

de arbeidsmarkt, de toekomst van zorg op afstand, zorg voor kwaliteit van zorg, persoonsvolgende 

financiering, … 

Het volledige seminarieprogramma is terug te vinden via www.health-care.be.  

 

Zorg- praatcafé 

Een babbel met collega’s-zorgprofessionals, een korte nabespreking van een zorgseminarie, een 

inspirerende keynote speaker, het eindpunt voor een inspiration tour en het uitwisselen van best 

practices, … U kan hiervoor gedurende de volledige beursdag terecht op dit centrale netwerkplein.  

 

http://www.health-care.be/


 

Experience Village  

Dit is de ultieme “trial & error”zone op de beurs. Kom zelf uitproberen, testen, aanraken, ervaren, … 

Een VR-bril, een digitale spelmat om kiné-oefeningen te doen of al fietsend herinneringen ophalen.  

Op dit interactieve plein stellen een tiental (tech)start-ups en bedrijven hun meest innovatieve 

producten en services voor aan de bezoekers. 

 

Inspiration tours 

Verschillende Inspiration Tours maken u op een snelle manier wegwijs door het exposantenaanbod 

volgens verschillende thema’s. Hospitality, well being & mental health, infrastructuur, interior & 

design, health tech, sustainability zijn slechts enkele van de topics die in de kijker geplaatst worden.  

Eén of meerdere experten uit de zorgsector geven een introductie en de exposanten op de route 

presenteren u graag hun paradepaardjes en innovaties.  

 

Demo’s en workshops 

Maar liefst 250 exposanten verwelkomen u graag op hun stand. Daarnaast geven ze graag een meer 

uitgebreide en grondige demonstratie of interactieve workshop over hun producten, diensten en 

opleidingen. Hiervoor kan u de ganse beursduur terecht op de “demonstration & workshop corner”. 

 

Awards 

De Inspire HEALTH&CARE Awards bieden u een unieke kans om medewerkers en teams, maar ook 

innovatieve projecten en ontwikkelingen uit de zorgsector in de bloemetjes te zetten.  

 

Zorgfeest 

Het Zorgfeest gaat ook dit jaar door op woensdagavond. We heten u van harte welkom op 27 april. 

Het is een niet te missen vaste waarde dat als één van de gezelligste zorg-avonden van het jaar 

aanzien wordt.  

 

Zij zijn alvast van de partij op Inspire HEALTH&CARE 2022! 

“CM is aanwezig op Inspire HEALTH&CARE omdat we een verhaal willen delen. CM zet al jarenlang in 

op Geestelijke Gezondheid, maar gaat nu nog een stap verder. Op Inspire HEALTH&CARE wisselen we 

graag van gedachten om mogelijks tot duurzame partnerships te komen. Als het gaat over 

innovatieve projecten in zorg,  gezondheid & welzijn kan je op ons rekenen.” ~ Steven Hermans, CM 

Vlaanderen 

 

“Elke dag stellen we alles in het werk, om ervoor te zorgen dat zorgmedewerkers zichzelf kunnen en 

vooral mogen zijn. Dat is onze visie, onze manier om de gezondheidszorg écht vooruit te helpen. We 

zijn dus graag van de partij op Inspire HEALTH&CARE 2022.” ~ Bart Van den Eynde, EGHT Care 



 

“Inspire HEALTH&CARE is zeer belangrijk om de link te maken tussen de industrie en de 

gezondheidszorg om de kennis en de innovaties van de industrie over te brengen naar de 

zorgverstrekkers.” ~ Chirstophe Mouton, AZ Maria Middelares   

 

“Voor Poolstok is het heel belangrijk om aanwezig te zijn op Inspire HEALTH&CARE. Wij 

ondersteunen verschillende publieke en parapublieke organisaties in hun personeel en 

organisatiebeleid en we willen van deze gelegenheid gebruik maken om de zorgsector, die toch een 

groeiende sector is bij onze klanten, om die te inspireren hoe ze het beste hr- en organisatiebeleid 

kunnen aanpakken.” Vincent Van Malderen, Poolstok    

 

Voor Zorgnet Icuro is Inspire HEALTH&CARE een moment van ontmoeting van maximale co-

creatie en van elkaar te inspireren. En daarom vinden we het heel belangrijk om vanuit onze 

verschillende sectoren: de algemene ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidzorg 

maximaal mee in te zetten op die ontmoeting en die inspirerende innoverende driedaagse.” ~ Gorik 

Kaesemans, Zorgnet-Icuro  

 

“Bij FRAME, het klinisch testcentrum van het Jessa Ziekenhuis, zijn we intensief bezig zijn met klinisch 

testen en valideren van technologische ontwikkelingen binnen het domein van de fysiche 

geneeskunde en revalidatie. We kijken ernaar uit om tijdens Inspire HEALTH&CARE bedrijven te 

mogen ontmoeten die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en productie van nieuwe 

technologieën en hulpmiddelen binnen de revalidatiecontext.” ~ Sarah Meyer, FRAME by Jessa 

Ziekenhuis.  

 

“The best way to predict the future is to create it. En dat is net waar In4Care heel graag aan 

meewerkt. We werken graag mee aan Inspire HEALTH&CARE om de hele sector samen te brengen. 

Of je nu in de ziekenhuissector, ouderenzorg of thuiszorg werkt, je bent een start-up of je bent 

tewerkgesteld in een overheidsorganisatie,... het is echt samen dat we de krachten moeten bundelen 

om te innoveren en om die zorg- & welzijnssector van de toekomst samen te gaan creeëren.” ~ Rudy 

Maertens, In4Care & AZ Alma  

 

“Idewe wil niet alleen de zorgsector kennen maar wil effectief in contact treden met de zorg. Inspire 

HEALTH&CARE is voor ons hét netwerkevent waar we zorgprofessionals, hr-medewerkers en 

directieleden kunnen ontmoeten, waar we informatie en ervaring kunnen uitwisselen.” ~ Bianca 

Kints, IDEWE 

 

“IQ Messenger zal op Inspire HEALTH&CARE o.a. hun smartapp voor zorgprofessionals in 

ziekenhuizen, OPZ’s en woonzorgcentra voorstellen. Een app waarin men alarmen kan ontvangen, 

maar waarmee men ook zelf alarmberichten kan triggeren.” ~ Maartje Boschman, IQ Messenger 

 

“Voor ons als modulair bouwbedrijf is Inspire HEALTH&CARE zeer interessant om op 3 dagen tijd 

mensen te ontmoeten met onze ploeg binnen het facilitair management, technische directeurs maar 

ook ontwerpers en architecten. Om hen verder te informeren rond projecten van tijdelijke aard en 



permanente gebouwen. En natuurlijk ook het fijne weerzien met bestaande relaties en klanten 

tijdens een hapje en een tapje.” ~ Koen Lismont, De Meeuw  

 

DE INITIATIEFNEMERS 

Inspire HEALTH&CARE 

Easyfairs Belgium organiseert meer dan 200 vakbeurzen over 14 landen voor verschillende 

communities: zorg, bouw, horeca, packaging, kunst, transport, … . Naast de organisatie van 

vakbeurzen beheert het ook 10 venues in 3 landen.  Inspire HEALTH&CARE is één van deze 

vakbeurzen. Het is de plaats waar men meer dan 5.000 zorgprofessionals  bij elkaar brengt en 250 

bedrijven die hun producten en diensten voorstellen. 

“We willen meer dan ooit de zorgcommunity inspireren en connecteren. Zo maken we samen met 

onze partners In4Care en Probis Group, van Inspire HEALTH&CARE hét niet te missen jaarlijks 

zorgevent in Flanders Expo te Gent.” ~ Virginie Vande Maele, Head of event.  

 

In4care vzw 

Een community die haar meer dan 400 zorg- en bedrijfsleden ondersteunt op vlak van zorginnovatie 

met activiteiten i.k.v. #getinspired #getconnected #getsmarter #getitdone. 

“We hadden en hebben de ambitie om met Inspire HEALTH&CARE het grootste en meest 

gewaardeerde zorginnovatiefestival van Europa te worden. Met deze unieke samenwerking zetten 

we een flinke stap in die richting.” ~ Nico De Fauw, CEO In4Care. 

 

Probis Group 

Probis Group stond via vormingsorganisatie Vorm in voor het HR-congres voor de zorg- en 

welzijnssector. Probis Group ondersteunt en begeleidt organisaties in de zorg- en overheidssector op 

het vlak van organisatie- en mensontwikkeling. 

“Door de samenwerking met Inspiree HEALTH&CARE en In4Care willen we de mogelijkheden voor 

onze bezoekers uitbreiden en onze doelstellingen kracht bijzetten om meer dan ooit de referentie te 

zijn voor HR-geïnteresseerden in de zorg.” ~ Patrick Laisnez, Probis Group. 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTISCH 

26, 27 & 28 april 2022 

Op dinsdag en woensdag open van 10u tot 18u. 
Op donderdag open van 10u tot 17u. 

Flanders Expo 
Maaltekouter 1 
B – 9051 Gent 

www.health-care.be 
info@health-care.be  

www.linkedin.com/showcase/health-care-gent 
www.facebook.com/HealthCareBE 
www.twitter.com/HealthCareBE  

 

NIET VOOR PUBLICATIE 

Contactgegevens 

Inspire HEALTH&CARE 

Virginie Vande Maele  

+32 491 62 92 00  

virginie.vandemaele@easyfairs.com    

www.health-care.be  

 

In4care 

Nico De Fauw  

+32 488 99 84 10  

nico.defauw@in4care.be       

www.in4care.be  

 

Probis Group 

Patrick Laisnez  

+32 14 58 58 00  

PatrickLaisnez@probis.be  

www.probisgroup.be  
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