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Wedstrijdreglement 
Dit reglement is van toepassing op de Nationale Zorginnovatieprijs 2023. Men verklaart zich 
akkoord met dit reglement door een innovatie in te zenden. Deelname staat open voor 
natuurlijke personen of rechtspersonen. 
 

Prijs 
Er worden twee prijzen uitgereikt: een vakjuryprijs en een publieksprijs. Let op: Beide prijzen 
kunnen door één partij gewonnen worden. Mochten beide prijzen door dezelfde partij 
gewonnen worden, dan zal de publieksprijs uitgereikt worden aan de innovatie met de op 
één na hoogste stemmen. 

 

De winnaar van de vakjuryprijs van de Nationale Zorginnovatieprijs 2023 ontvangt: 

- Een geldbedrag ter waarde van € 10.000 te besteden aan de verdere ontwikkeling of 
implementatie van de innovatie. 

- Toegang tot het netwerk van zorginnovatie.nl en de betrokken regio’s. 

 

De winnaar van de publieksprijs van de Nationale Zorginnovatieprijs 2023 ontvangt: 

- Een geldbedrag ter waarde van € 5.000 te besteden aan de verdere ontwikkeling of 
implementatie van de innovatie. 

- Toegang tot het netwerk van zorginnovatie.nl en de betrokken regio’s. 

 

Voorwaarden voor deelname 
De innovatie moet in elk geval aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te 
komen voor nominatie voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2023: 

- De innovatie is al geïmplementeerd en gevalideerd en bevindt zich zodoende in de 
opschalingsfase; 

- De innovatie is geschikt voor de Nederlandse markt; 
- De innovatie kan uitgroeien tot een duurzaam verdienmodel; 
- De indiener van de innovatie is zelf of via de eigen organisatie in staat de 

bedrijfsvoering op zich te nemen; 
- De indiener van de innovatie kan persoonlijk een pitch geven tijdens de regionale 

voorronde. Datum van de regionale voorronde is afhankelijk van de regio waar de 
ondernemer vandaan komt. De data zijn te vinden op: 
https://www.zorginnovatie.nl/nationale-zorginnovatieprijs-1; 

- De indiener van de innovatie kan op 30 maart 2023 persoonlijk aanwezig zijn tijdens 
het Health Valley Event om eventueel in de finale zijn of haar innovatie te 
presenteren; 

- De onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn; 
- Oud-finalisten zijn uitgesloten van deelname. 
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Inschrijven 
Inschrijven voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2023 verloopt via www.zorginnovatie.nl. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de indiener zijn/haar innovatie eerst aanmeldt op de website. 
Dit kan als volgt: 

1. Maak een persoonlijk profiel aan op www.zorginnovatie.nl of log in met een bestaand 
persoonlijk profiel; 

2. Meld de innovatie aan via de knop ‘Innovatie aanmelden’ en vul alle benodigde 
gegevens in bij de fases ‘concept’ tot en met ‘opschaling’; 

3. Vul het aanmeldformulier voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2023 in. Je vindt deze 
op de homepage van www.zorginnovatie.nl en op de Nationale Zorginnovatieprijs 
pagina.  

Staat de innovatie al op zorginnovatie.nl? Dan kan de indiener deelname aan de Nationale 
Zorginnovatieprijs 2023 kenbaar maken door de link van het bestaande innovatieprofiel in te 
vullen in het aanmeldformulier. Van belang is dan wel dat de informatie in het profiel van de 
innovatie bijgewerkt en up-to-date is. 

Inzending gebeurt alleen via het aanmeldformulier op www.zorginnovatie.nl. De inzending is 
vervolgens openbaar in te zien door derden.  

 

Aanmeldingstermijn 
Aanmelden kan van dinsdag 1 november 2022 12:00 tot en met woensdag 4 januari 2023 
12:00. Na deze termijn is de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk om innovaties 
voor de prijs aan te melden. 
 

Selectieprocedure 

Zorginnovatie.nl beoordeelt de innovaties op inschrijfvoorwaarden en volledigheid. Bij 
onduidelijkheid over de inhoud van de inschrijving kunnen schriftelijk (per mail) vragen 
worden gesteld aan de indiener.  

 

Regionale voorrondes 
Uit alle inschrijvingen maken de regiopartners van Zorginnovatie.nl per regio een selectie 
van ondernemers die door mogen naar de regionale voorrondes (deze worden 
georganiseerd door de regiopartners). Tijdens deze voorronde wordt de beste inzending uit 
de regio geselecteerd (op basis van innovatieprofiel en evt. pitch) en genomineerd voor de 
Nationale Zorginnovatieprijs 2023. In totaal worden 8 innovaties genomineerd. Deze 8 
genomineerden worden uiterlijk bekend gemaakt op vrijdag 17 maart 2023. 
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Uitreiking Nationale Zorginnovatieprijs 2023 
Tijdens het Health Valley Event op 30 maart 2023 wordt aan het eind van de ochtend de 
Nationale Zorginnovatieprijs 2023 uitgereikt.  

Een vakjury zal uit de genomineerde innovaties een winnaar kiezen. Deze winnaar krijgt de 
vakjuryprijs zoals eerder in dit document beschreven en mag vanaf dan de titel ‘Winnaar 
Nationale Zorginnovatieprijs 2023’ voeren. 

Er wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Tussen de bekendmaking van de genomineerden 
en 30 maart kunnen de genomineerden een eigen publiekscampagne voeren om zoveel 
mogelijk stemmen te werven. De genomineerde met de meeste stemmen krijgt de 
publieksprijs zoals eerder beschrijven in dit document en vanaf dan de titel ‘Winnaar 
publieksprijs Nationale Zorginnovatieprijs 2023’ voeren. 

Let op: Voorafgaand aan de uitreiking worden er verschillende momenten ingepland met de 
finalisten (bijvoorbeeld een online juryberaad) en wordt verwacht dat de finalisten een 
pitchclip opnemen in aanloop naar de publiekscampagne. Het is van belang dat de finalist 
hier ruimte voor kan maken in zijn/haar agenda. 

 

Beoordelingscriteria 
De vakjury zal de genomineerde innovaties beoordelen aan de hand van de volgende criteria 

- Haalbaarheid  
- Schaalbaarheid  
- Toegevoegde waarde voor patiënt 
- Toegevoegde waarde voor zorgverlener 
- Toekomstbestendigheid 

 

Contact 
Vragen en opmerkingen mogen gemaild worden naar info@zorginnovatie.nl. Er wordt 
vervolgens zo snel mogelijk contact opgenomen. 


