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HEALTH&CARE 2018 - 24, 25 en 26 april
Zorgmedewerker en beleving staan centraal op grootste
vakbeurs voor de zorgsector
Gent, 20 december – De tweede editie van HEALTH&CARE, de grootste vakbeurs voor de
zorgsector, vindt plaats van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 april 2018 in Flanders Expo,
Gent. HEALTH&CARE 2018 is het kennisplatform voor de sector waar 6000 zorgprofessionals
en 320 standhouders elkaar ontmoeten en inspireren. Naast een sterk belevings- en
seminarieprogramma en een boeiend debat tussen de beleidsmakers van de sector, is de beurs
eveneens het decor voor de prestigieuze HEALTH&CARE Awards die dit jaar twee nieuwe
categorieën bekronen.
“De zorgsector is voortdurend in beweging. Nieuwe producten, technologieën en innovaties
volgen elkaar razendsnel op. Met de organisatie van HEALTH&CARE willen we de vinger aan de
pols houden. Dit jaar zetten we het welzijn van de medewerkers in de zorg centraal. We
bekijken met de sector hoe we oplossingen kunnen aanreiken waardoor de zorg terug centraal
komt te staan en personeel meer tijd krijgt voor hun corebusiness, namelijk het zorgen voor
de patiënt.”, vertelt Catherine Degreef van HEALTH&CARE.
Een blik op de toekomst van de zorg
HEALTH&CARE is voor professionals de ideale plaats om hun kennis bij te schaven en zich te laten
inspireren. Naast de 320 standhouders die overzichtelijk zijn opgedeeld in 4 categorieën - 1) Building,
Interior, Furniture, Care Equipment & Decoration. 2) ICT, Technology & Start-Ups. 3) Hospitality,
Catering & Textile. 4) Facility & Services. - zal er per segment een beleefzone gerealiseerd worden.
Neem plaats bij TUOI in hun wereld van Belgisch meubilair en producten voor de zorgsector met oog voor
design, leer meer over professionele qualitytime bij U-Care, proef fingerfood op de foodmarket en
ontdek in het kooktheater hoe dit de oplossing kan zijn voor tremorpatiënten en laat u meevoeren met
de digitale transformatie in de start-up en pitchbar. Het seminarieprogramma wordt ook dit jaar
ingevuld met meer dan 40 geaccrediteerde lezingen door bezielende sprekers omtrent zeer
uiteenlopende thema’s.
Nieuw op Health&Care: Zorgdebat en Award voor Zorgmedewerker en Zorgteam van het jaar
Tijdens het HEALTH&CARE zorgdebat, dat voor de eerste keer georganiseerd wordt, zullen
beleidsmakers, vakverenigingen, industrie en de academische wereld zich buigen over de meest
prangende problematiek in de sector. Meer info over de inhoud en sprekers volgt later. Tijdens
HEALTH&CARE vindt opnieuw de uitreiking van de prestigieuze HEALTH&CARE Awards plaats. Voor 2018
worden niet alleen de beste projecten uit de sector in de kijker gezet maar zoomt de organisatie in op de
mensen achter de zorg. Een professionele jury zal, naast de vijf bestaande categorieën (Health&Care,
Tools, Hospitality, Innovatie, Concept) eveneens de award voor ‘Zorgmedewerker van het jaar’ en
‘Zorgteam van het jaar’ uitreiken. Projecten indienen kan vanaf januari via de website.
Alle info over HEALTH&CARE kan u vinden op www.health-care.be
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Over Artexis Easyfairs
In lijn met haar missie ‘Visit the future’ stelt Artexis Easyfairs communities in staat om ‘een beeld te
krijgen van hun toekomst’ op niet te missen evenementen die anticiperen op hun behoeften en ideale
oplossingen voorstellen.
Via Easyfairs organiseert de Groep momenteel meer dan 200 evenementen in 18 landen. In België zijn dat
volgende evenementen: Advanced Engineering, Antica, Art Brussels, Autonomies, Batireno, bis, Belgian
Boat Show, Bois & Habitat, Bouw & Reno, CARAT+, Countryside, Dentex, Empack, Energie & Habitat,
FACTS, Green Expo, Health & Care, Horeca Expo, Imagine, Inside Out, Maintenance, Packaging
Innovations, Pumps & Valves, REALTY, Saveurs & Métiers, Second Home, Work Safe, Soins & Santé, Solids,
Transport & Logistics, Wonen.
Via Artexis beheert de Groep 12 eventlocaties in de Benelux en de noordse regio’s (Gent, Antwerpen, 2
locaties in Namen, Mechelen-Brussels North, Bergen, Hardenberg, Gorinchem, Venray, Gothenburg,
Stockholm en Malmö).
Artexis Easyfairs streeft ernaar om de meest dynamische, flexibele en doeltreffende speler te zijn in de
evenementensector. Om dit doel te bereiken stelt het bedrijf geëngageerde werknemers tewerk, zet het
de beste marketing- en technologietools in en creëert het sterke merken.
Voor meer informatie, ga naar www.easyfairs.com

