DERDE EDITIE GGD INNOVATIEBATTLE 2017!
Vorige week was het dan zover: de 3 e editie van de GGD Innovatiebattle! En wat was het
een geslaagde editie. Op 24 januari waren 10 studententeams naar de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen afgereisd vanuit alle hoeken en gaten van het land.
Net als vorig jaar was Rudy van Beurden (GAAF) de dagvoorzitter. De dag begon met een
energizer: Sta op als… Rudy wist deze energie de hele dag vast te houden en het publiek
werd betrokken bij de dag. Welk team gaat door en welke niet? In de eerste ronde mocht
het publiek de knoop doorhakken. In de tweede ronde kreeg de jury, het publiek en de
studententeams een stem. De jury bestond uit: Directeur Publieke Gezondheid GGD
Gelderland Zuid Moniek Pieters, Ondernemer Laurens Waling én Lector innovatie Marian
Adriaansen.
De presentaties
Dit jaar verliep de battle net even wat anders. De studenten presenteerden hun plan in
drie rondes: pitch, video en ondervraging en na elke ronde werd er gestemd en viel teams
af.
Het spits werd afgebeten door studenten van de Hogeschool Utrecht. Zij pitchten ‘Het
Nieuwe Buitenspelen’, een ingebouwde interface op het schoolplein gecombineerd met een
app. De Technische Universiteit Eindhoven was goed vertegenwoordigd; er deden maar
liefst drie teams mee. Zo werd
GuideMentia gepitcht, een systeem
voor mensen met dementie dat hulp
biedt om dagelijkse activiteiten uit te
voeren. Ook pitchten zij Pregnand Fit:
een methode om zwangere vrouwen
meer aan het bewegen te krijgen. Het
derde team van de TU/e pitchte over
een applicatie voor mensen die een
hartaanval hebben gehad.
Maar er was meer…
Studenten van de NHL presenteerden Stapsgewijs en de Traktatieboom. Stapsgewijs is
een stappenteller gekoppeld aan een virtueel game en de Traktatieboom is een boom
waarin gezonde recepten hangen voor traktaties met een QR-code. De WUR
presenteerde de ImagiMe Experience: een virtual reality game die helpt bij het maken
van gezonde keuzes. De Haagse Hogeschool presenteerde SOA NO, een mobiele
applicatie als hulpmiddel om meer awareness te creëren onder jongeren met betrekking
tot een soa. Tot slot was de Hogeschool van Amsterdam aanwezig met twee teams en
presenteerden een individuele gezonde voedingsbox, de NoBeSi Box en de PhoneGate,
een app die stimuleert om prikkels af te sluiten tijdens activiteiten.
Wildcard
Na deze eerste ronde, met veel diverse én goede plannen, zijn 5 teams direct doorgegaan
naar de tweede ronde. De jury had nog een wildcard ter beschikking en heeft deze na een
kort beraad uitgereikt aan het team van de WUR.

Video’s
In de tweede ronde waren we allemaal onder de indruk van de leuke, originele en
kwalitatieve video’s! Elk team had een video gemaakt, van vlog tot animatie, en deze
werden in de tweede ronde getoond. De jury, het publiek en de andere teams stemden op
basis van deze video’s!
Drie teams haalden de derde, en tevens ook de
laatste
ronde.
Dit
waren
Stapsgewijs,
GuideMentia en ImagiMe Experience. De jury
werd naar voren gehaald en kregen de kans om
de studenten eens stevig aan de tand te voelen
en kritische vragen te stellen. Na deze
vragenronde had de jury voldoende informatie
om in beraad te gaan: tijd om een winnaar te
kiezen!

De winnaar
Nadat alle plannen en video’s gehoord, gezien en besproken waren, was het tijd voor de
ontknoping… Moniek Pieters maakte het winnende team bekend namens de jury. De
welverdiende eerste plek was voor Daborah Pulles, Tim Treurniet en Sander van der
Zwaan met GuideMentia van TUE! De studenten winnen naast de bokaal, eeuwige roem
ook een podium binnen de GGD. Zo mogen de studenten hun plan presenteren op de
eerstvolgende bijeenkomst van het GGD Innovatienetwerk. De studenten van de NHL
met Stapsgewijs zijn op de tweede plek geëindigd. Zij hebben een creatieve sessie bij
GGD GHOR Nederland gewonnen.

Interesse in een van de pitches? Neem dan contact op met
innovatie@ggdghor.nl
Graag tot volgend jaar!
Hartelijke groet,
Team GGD Innovatiebattle 2017,
Bert Oudenaarden GGD Twente, Caroline Duygun GGD Brabant Zuidoost, Ineke Slagter
GGD Noord en Oost Gelderland, Marianne Sprenkels GGD Gelderland Zuid, Frederique van Campen GGD Regio
Utrecht, Karien Dijk GGD Fryslân, Ellen Vermeulen en Simone van Vugt GGD GHOR Nederland en Henk Poppen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

