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Foreword Introdução

Living long and healthy lives is one of the most important 
values that people share all over the world. And in more and 
more countries we see that the achievements of healthcare 
enable people to live active and independently much longer 
than we have ever seen in history. This is of course great 
news.

Nevertheless, both Brazil and the Netherlands are faced with 
major social challenges when it comes to accessible, affordable and quality care. 
We face a growing number of people with chronic conditions. In our societies, 
patients become more demanding as they have access to more information 
through internet. Medical technologies are developing at the speed of light, such 
as e-health, telemedicine and personalized medicine. All these trends added 
together require us to look at healthcare differently.

The Netherlands has a unique position in offering integrated healthcare solutions. 
The growth and investment in the healthcare sector creates opportunities for 
interesting and innovative partnerships. Governments will remain key players. Yet 
in order to keep healthcare accessible, affordable and innovative it is crucial to 
cooperate with knowledge institutes and private businesses. 

A lot of activities have already been taking place between the Netherlands and 
Brazil. Throughout the whole value chain of education, research and business. 
And I am convinced there is potential to do a lot more still on topics of mutual 
interest such as healthy ageing, IT systems in Health, imaging, stem cell research, 
oncology and many others. 

Therefore it is a privilege and a pleasure to participate as guest country in the 
24th edition of the HOSPITALAR Fair and Forum. I would like to present to you 
our Dutch delegation of companies and academia in the field of life sciences 
and health. They are eager to explore opportunities for cooperation with their 
Brazilian counterpart. I am convinced that this mission will further strengthen the 
relationship between Brazil and the Netherlands.

Bas van den Dungen
Vice-Minister Health of the Ministry of Health, Welfare and Sport 

Um dos valores mais importantes compartilhados pelas pessoas em todo o 
mundo é o de viver vidas longas e saudáveis.  E vemos, em um número cada vez 
maior de países, que as conquistas no setor de saúde permitem que as pessoas 
vivam ativas e independentemente, por muito mais tempo do que nunca.  Esta é, 
naturalmente, uma ótima notícia.

No entanto, tanto o Brasil quanto a Holanda enfrentam grandes desafios sociais 
quando se trata de cuidados acessíveis, com custo razoável e de qualidade.  
Estamos enfrentando um número crescente de pessoas com condições crônicas.  
Em nossas sociedades, os pacientes se tornam mais exigentes, pois têm acesso 
a mais informações através da internet.  As tecnologias médicas estão se 
desenvolvendo à velocidade da luz, como a saúde eletrônica, a telemedicina e a 
medicina personalizada.  Todas essas tendências juntas nos obrigam a olhar para 
os cuidados de saúde de forma diferente.

A Holanda ocupa uma posição única na oferta de soluções integradas de 
saúde.  O crescimento e o investimento no setor da saúde criam oportunidades 
para parcerias interessantes e inovadoras.  Os governos continuarão a ser 
protagonistas.  No entanto, a fim de manter os cuidados de saúde acessíveis, 
com custo razoável e inovadores a cooperação com institutos de conhecimento e 
empresas privadas é crucial. 

Já existe um grande número de ações entre a Holanda e o Brasil.  Em toda a 
cadeia de valor em educação, pesquisa e negócios.  E estou convencido de que 
há potencial para realizarmos muito mais em tópicos de interesse mútuo, como 
envelhecimento saudável, sistemas de TI em saúde, imagiologia, pesquisa com 
células-tronco, oncologia e muitos outros. 

Portanto, é um privilégio e um prazer participar como país convidado na 24ª 
edição da Feira e Fórum HOSPITALAR.  Gostaria de lhes apresentar nossa 
delegação holandesa, composta por empresas e universidades nos setores de 
ciências da vida e saúde.  Elas estão interessadas na exploração de oportunidades 
de cooperação com seus homólogos do Brasil.  Estou convencido de que esta 
missão fortalece ainda mais as relações entre a Holanda e o Brasil.

Bas van den Dungen
Vice-Ministro Saúde do Ministério de Saúde , Bem-Estar e Esportes    
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Introducing the Netherlands
Joining forces to create sustainable solutions for the most liveable world, 
now and in the future.

Worldwide ranking

How do the Dutch make a difference? 
Through their interactive approach to finding 
innovative solutions to the big challenges fac-
ing the world today. The Dutch way of thinking 
and working has been shaped by centuries 
of living in the low-lying delta of the Neth-
erlands. Through the ages, the Dutch have 
joined forces to find ingenious ways to tackle 
challenges like water, urbanisation, energy, 
food, health and security. By being inventive, 

pragmatic and open to new challenges, the 
Dutch have created a flourishing and resilient 
land. The Netherlands is a constantly evolving 
ecosystem of cities, industry, agriculture and 
nature, all integrated through smart infra-
structure. It is a source of knowledge and 
experience that the Dutch are keen to share 
with others. Learning from the past to create 
a better future. Together, seeking sustainable 
solutions for the most liveable world.

1st  Best performing European healthcare system 
  (2013, Euro Health Consumer Index)
1st  Production and auctioning of cut flowers and flower bulbs
2nd  Number of broadband connections per 100 inhabitants (39.4%)
2nd  Density of road network
2nd  Export of agricultural products (103.3 billion US Dollar)
2nd  Quality of Water Transportation (9.04)
2nd Logistics performance Index (4.05)
4th  Largest seaport in the world (Port of Rotterdam), largest in Europe
6th  Exporter of goods (555 billion US Dollar)
7th  Foreign direct investment in the Netherlands (From Europe)
8th  Import of commercial services (119 billion US Dollar)
9th  Dutch investments abroad (976 billion US Dollar)
9th  Importer of goods (501 billion US Dollar)
9th  Export of commercial services (134 billion US Dollar)
 

Facts & Figures

• Official name  Kingdom of the Netherlands
• Form of government  Constitutional monarchy, parliamentary democracy
• Head of State  His Majesty King Willem-Alexander, King of the Netherlands, 

Prince of Orange-Nassau
• Capital  Amsterdam
• Seat of government  The Hague
• Administrative structure  Twelve provinces and the overseas territories 

of Aruba, Curacao and St. Martin. The overseas island of Bonaire, Saba and 
St. Eustatius, all three of which are situated in the Caribbean, are ‘special 
municipalities of the Netherlands’

• Surface area  33.800 km2            
• Location  Western Europe, by the North Sea, bordering Belgium and Germany
• Number of inhabitants  17.003.214 (November 2016)
• Number of inhabitants per km2  503 (November 2016)
• Monetary unit  Euro
• Languages  Dutch, Frisian

Sources: Holland Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School

Building with nature
An innovative method for coastal protection
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Sources: Holland Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School

Apresentando a Holanda
Unindo forças para criar soluções sustentáveis para um mundo mais 
habitável, agora e no futuro.

Ranking mundial

Como os holandeses fazem a diferença?    
Através de sua abordagem interativa para 
encontrar soluções inovadoras para os 
grandes desafios que o mundo enfrenta 
hoje em dia. A forma holandesa de pensar 
e trabalhar foi moldada por séculos de 
vida no delta de baixa altitude da Holanda. 
Através dos séculos, os holandeses juntaram 
suas forças para encontrar maneiras 
engenhosas para enfrentar desafios como 
água, urbanização, energia, alimentação, 
saúde e segurança. Ao serem inventivos, 

pragmáticos e abertos a novos desafios, os 
holandeses criaram uma terra próspera e 
resiliente. A Holanda é um ecossistema em 
constante evolução de cidades, indústrias, 
agricultura e natureza, tudo integrado através 
de uma infraestrutura inteligente. É esta 
fonte de conhecimento e experiência que os 
holandeses desejam compartilhar com outros. 
Aprendendo com o passado para criar um 
futuro melhor. Juntos, buscando soluções 
sustentáveis para um mundo mais habitável.

1.º  Melhor sistema europeu de cuidados de saúde 
 (2013, Euro Health Consumer Index)
1.º  Produção e leilões de flores cortadas e bulbos de flores
2.º Número de conexões de banda larga por 100 habitantes (39,4%)
2.º Densidade da rede rodoviária
2.º Exportação de produtos agrícolas (103,3 bilhões de dólares norte-
 americanos)
2.º Qualidade do Transporte Hídrico (9.04)
2.º Índice de desempenho logístico (4,05)
4.º Maior porto marítimo do mundo (Porto de Roterdã), o maior da Europa
6.º Exportador de bens (555 bilhões de dólares norte-americanos)
7.º Investimento direto estrangeiro na Holanda (da Europa)
8.º Importação de serviços comerciais (119 bilhões de dólares norte-
 americanos)
9.º Investimento da Holanda no exterior (976 bilhões de dólares)
9.º Importador de bens (501 bilhões de dólares norte-americanos)
9.º Exportação de serviços comerciais (134 bilhões de dólares norte-
 americanos)

Fatos e números

• Nome oficial  Reino dos Países Baixos (Holanda)
• Forma de governo  Monarquia constitucional, democracia parlamentar
• Chefe de Estado  Sua Majestade o Rei Willem-Alexander, Rei dos Países 

Baixos (Holanda), Príncipe de Orange-Nassau
• Capital  Amsterdã
• Sede do governo  Haia
• Estrutura administrativa  Doze províncias e territórios ultramarinos de 

Aruba, Curaçao e São Martinho. As ilhas ultramarinas de Bonaire, Saba e 
Santo Eustáquio, todas as três situadas no Caribe, são “Municipios especias 
dos Países Baixos (Holanda)”

• Superfície  33.800 km2            
• Localização  Europa Ocidental, junto ao Mar do Norte, com fronteira com a 

Bélgica e a Alemanha
• Número de habitantes  17.003.214 (novembro de 2016)
• Número de habitantes por km2  503 (novembro de 2016)
• Unidade monetária  Euro
• Idiomas  Holandês, frísio

Sources: Holland Compared, CBS, DNB, World Bank, IMF, OECD, WTO, UNCTAD, EIU, IMD Business School
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There is much potential for Holland and Brazil 
to work together on creating innovative 
solutions for challenges in life sciences and 
healthcare. This economic mission is well-
timed, as almost a year ago 15 Brazilian 
healthcare leaders visited plentiful amazing 
institutions in Holland and exchanged 
knowledge. Therefore, we are now very 
excited about bringing 25 Dutch institutions 
to Brazil in order to engage in stronger 
long-term collaboration. Despite obvious 
differences in scale, Holland and Brazil 
are both seeking answers to handle the 

increase in chronic diseases, growing elderly 
populations and rising healthcare costs. By 
working closely together in fields such as 
homecare, e-health and medical equipment, 
our two countries will turn these challenges 
into opportunities. Together we can develop 
cutting-edge products and services, new 
technologies and skills. These will strengthen 
our economic competitiveness and secure 
that healthcare will remain affordable and 
accessible to the Dutch and the Brazilians 
alike.

The fair, the forum, the future
It is no news that Brazil and Holland have 
been collaborating and generating a 
positive impact on society. In fact, the 
impact generated by co-authored scientific 
publications from the two countries is three 
times above the world average. But there is 
so much more we need and can do! That is 
why the invitation to participate as a guest 
country in Hospitalar 2017 fits in so perfectly. 
In addition to exhibiting, we have twelve 
high-level experts presenting at the show’s 
largest congresses, the CISS and the HIMSS. 
We aim to share our belief that open and 
shared innovation yields fruit. For example, 
we engage representatives from the world 
of academia, government and business in 
the same initiative, together with health 
foundations. Such public-private partnerships 
allow ground breaking innovations to reach 
the market and to exploit their full benefits. 
An example would be the linking of start-ups 
to funders and investors for the valorisation 
of research. This integrated approach creates 
innovative opportunities, providing solutions 
for global societal challenges.

Seizing opportunities
The life sciences and health sector is 
developing at a rapid pace, with new and 
innovative products and services being 
introduced constantly. By working together, 
top-notch human resources, science parks 
and innovation centres in the healthcare 
sector will be established in fields ranging 
from healthy aging, senior living conditions 
and self-management to chronic diseases. 
We would like to share our best ideas and 
practices with Brazil, as well as learn about 
Brazilian creative ways of addressing critical 
healthcare issues. Jointly, Holland and Brazil 
will provide innovative and socially relevant 
solutions for a healthcare sector that is 
future-proof. 

We look forward to welcoming you at our 
Orange Pavilion!

Holland and Brazil
Innovating in healthcare
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Existe um enorme potencial para que a 
Holanda e o Brasil trabalhem juntos na criação 
de soluções inovadoras para os desafios 
das ciências da vida e da saúde. Esta missão 
econômica ocorre no momento certo, uma vez 
que, há quase um ano, 15 líderes brasileiros 
da área de saúde visitaram várias instituições 
de excelente qualidade na Holanda e trocar 
conhecimentos. Por isso, é com grande prazer 
que trazemos 25 instituições holandesas 
para o Brasil, para o desenvolvimento de uma 
colaboração mais forte a longo prazo. Apesar 
das óbvias diferenças em escala, a Holanda 
e o Brasil buscam respostas para lidar com 
o aumento das doenças crônicas, o aumento 
da população idosa e o aumento dos custos 

com a saúde. Trabalhando em estreita colabo-
ração em setores como cuidados domiciliares, 
e-saúde e equipamentos médicos, nossos 
dois países transformarão estes desafios em 
oportunidades. Juntos, podemos desenvolver 
produtos e serviços de última geração, novas 
tecnologias e competências. Isto fortalecerá 
nossa competitividade econômica e garantirá 
que os cuidados de saúde permaneçam tendo 
baixo custo e sejam acessíveis tanto para os 
holandeses como para os brasileiros.

A feira, o fórum, o futuro
Não é novidade que o Brasil e a Holanda 
colaboram e trabalham para desenvolver um 
impacto positivo na sociedade. Na verdade, 

o impacto causado pela pelas publicações 
científicas desenvolvidas na colaboração 
entre os dois países é três vezes superior que 
a média mundial. Mas há muito mais que pre-
cisamos e que podemos fazer! É por isso que 
o convite para participar como país convidado 
na Hospitalar 2017 se encaixa perfeitamente. 
Além da participação na exposição, contamos 
com a presença de doze especialistas de alto 
nível que irão fazer palestras nos maiores 
congressos da mostra, o CISS e o HIMSS. 
Pretendemos explicar a nossa crença de que 
a inovação aberta e compartilhada produz 
frutos. Por exemplo, criamos parcerias entre 
representantes do mundo acadêmico, gover-
namental e empresarial na mesma iniciativa, 
juntamente com fundações de cuidados de 
saúde. Essas parcerias público-privadas per-
mitem que inovações pioneiras cheguem ao 
mercado e explorem todos os seus benefícios. 
Um exemplo é a união de empresas em fase 
inicial (start-ups) com financiadores e inves-
tidores para a valorização da pesquisa. Esta 
abordagem integrada cria oportunidades 
inovadoras, fornecendo soluções para os 
desafios globais da sociedade.

Aproveitando as oportunidades
O setor das ciências da vida e da saúde está 
se desenvolvendo a um ritmo acelerado, 
com a introdução constante de produtos e 
serviços novos e inovadores. Trabalhando em 
conjunto, estabelecemos no setor de saúde, 
recursos humanos de primeira linha, parques 
científicos e centros de inovação, em campos 
que englobam o envelhecimento saudável, as 
condições de vida dos idosos e a autogestão 
de doenças crônicas. Gostaríamos de com-
partilhar nossas melhores ideias e práticas 
com o Brasil, bem como conhecer as criativas 
formas brasileiras na abordagem de questões 
críticas de saúde. Unidos, a Holanda e o Brasil 
fornecem soluções inovadoras e socialmente 
relevantes para o futuro no setor da saúde. 

Esperamos poder dar-lhes as boas vindas em 
nosso Pavilhão Laranja!

Holanda e Brasil
Inovação em saúde
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Reinoud Weijman
Executive Director

Luis Correia
Sales Executive Brasil

AET Europe
IJsselburcht 3
NL-6825 BS Arnhem
PO Box 5486
NL-6802 EL Arnhem
P: +31 263 653 350
E: info@aeteurope.com
www.aeteurope.com

E: reinoud.weijman@
aeteurope.com
M: +31 651 393 709

E: luis.correia@aeteurope.com
M: +351 91 244 2510

AET Europe

AET Europe is a global leader in the area of digital certificates. Our 
expertise is to provide secure solutions in identification, authentication, 
digital signing and management of identities. In Brazil, BlueX® is 
powering two ICP Brazil certification authorities and is issuing over 1 
million identities. As for our cryptographic middleware SafeSign®, it is 
securing over 5 million digital identities of companies and citizens. Our 
solutions are compliant with international standards and regulations and 
certified within Brazilian standards. As digital security specialist, we can 
offer a trusted channel between healthcare providers, professionals and 
patients.  With ConsentID®, we provide secure access and transactions, 
on mobile devices and desktops, anytime and anywhere. ConsentID 
brings security, privacy and governance by design. The solution is based 
on the application of e-CPF digital certificates under the hierarchy of ICP-
Brasil.  AET Europe is expert in strong authentication, digital signatures 
and secure access for your patients or employees. 

A AET Europe é líder global na área de certificados digitais. Somos 
especializados no fornecimento de soluções seguras em identificação, 
autenticação, assinatura digital e gerenciamento de identidades. No Brasil, 
a BlueX® está capacitando duas autoridades de certificação da ICP Brasil e 
emitindo mais de 1 milhão de identidades. Nosso middleware criptográfico 
SafeSign® assegura mais de 5 milhões de identidades digitais de empresas 
e cidadãos. Nossas soluções estão em conformidade com as normas e 
regulamentos internacionais e estão certificadas de acordo com as normas 
brasileiras. Como um especialista em segurança digital, podemos oferecer 
um canal confiável entre profissionais de saúde, profissionais e pacientes. 
Com o ConsentID®, oferecemos segurança no acesso e em transações 
em dispositivos móveis e desktops, a qualquer hora e em qualquer lugar. 
O design do ConsentID oferece segurança, privacidade e governança. 
A solução baseia-se na aplicação de certificados digitais de e-CPF sob a 
hierarquia do ICP-Brasil. A AET Europa é especialista em autenticação forte, 
assinaturas digitais e acesso seguro para seus pacientes ou funcionários.
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Amsterdam University 
of Applied Science
Digital Life Centre
Theo Thijssen Huis
Wibautstraat 2-4
NL-1091 GM Amsterdam
PO Box 1025
NL-1000 BA Amsterdam
www.hva.nl
www.digitallifecentre.nl

E: b.j.a.krose@hva.nl
M: +31 610 963 537

Ben Kröse
Professor Digital Life

Amsterdam University of Applied Science 

The Amsterdam University of Applied Science (AUAS) is the largest 
institute for higher professional education and cutting-edge research 
in the Netherlands, taking advantage of its privileged location in a 
city where 175 nationalities live. Scientific research at AUAS develops 
knowledge and applies it in professional practice and society. 

The Digital Life group focuses on information technology for healthy 
living and e-health applications. The group studies the use of sensors 
and advanced data analysis methods. It also researches the design, 
acceptance and effects of digital interventions. The group is embedded 
in the faculty of Digital Media and Creative Industries, thus involving 
advanced design methods and elements of gaming and play. 

Together with professors from the faculties of Health, Sports and Social 
Sciences, a program Urban Vitality has been developed, focusing on the 
creation of a vital and healthy Amsterdam. This program is carried out in 
close cooperation with the city of Amsterdam, health organizations and 
companies.

A Universidade de Ciências Aplicadas de Amsterdã (AUAS) é o maior 
instituto de ensino superior profissional e de pesquisa de última geração nos 
Países Baixos, aproveitando sua localização privilegiada em uma cidade 
onde vivem 175 nacionalidades. A pesquisa científica na AUAS desenvolve o 
conhecimento e aplica-o na prática profissional e na sociedade. 

O grupo Digital Life concentra-se na tecnologia da informação para uma 
vida saudável e aplicações de e-saúde.  O grupo estuda o uso de sensores 
e métodos avançados de análise de dados.  Também pesquisa o design, a 
aceitação e os efeitos das intervenções digitais. O grupo está incorporado na 
faculdade de Mídia Digital e Indústrias Criativas, envolvendo assim métodos 
avançados de design e elementos de jogos. 

O programa Urban Vitality foi desenvolvido em conjunto com os professores 
das faculdades de Saúde, Esporte e Ciências Sociais, com foco na criação 
de uma Amsterdã vital e saudável.  Este programa é realizado em estreita 
cooperação com a cidade de Amsterdã, organizações de saúde e empresas.

Thomas Janssen
Professor in Rehabilitation Research

Amsterdam 
Rehabilitation Research 
Center | Reade
Overtoom 283
NL-1054 HW Amsterdam
P: +31 206 071 607
E: info@reade.nl
www.reade.nl

E: t.janssen@reade.nl
M: +31 646 225 856

Amsterdam Rehabilitation Research 
Center | Reade

The Amsterdam Rehabilitation Research Center (ARRC) is the 
research department of Reade, a leading centre for specialised medical 
rehabilitation and rheumatology and a training institution for health 
professionals, particularly rheumatologists, rehabilitation physicians and 
psychologists. Patients look for us to receive quality care and support. 
Besides medical care, we also offer services for the best and easiest 
return to the patients’ own environment. The ARRC conducts scientific 
research on patients with spinal cord injuries, stroke, traumatic brain 
injury, amputations, osteoarthritis, or chronic pain and on adapted 
sports and exercise, including electrical stimulation-induced activation 
of paralyzed muscles, from exercise during rehabilitation all the way up 
to Paralympic elite performance.

O Centro de Pesquisa de Reabilitação de Amsterdam - ARRC é o 
departamento de pesquisa do Reade, um centro líder em reabilitação 
médica especializada e reumatologia e uma instituição de treinamento 
para profissionais de saúde, particularmente reumatologistas, médicos 
de reabilitação e psicólogos.  Os pacientes nos procuram para receber 
cuidados médicos e apoio de qualidade. Além dos cuidados médicos, 
também oferecemos serviços que facilitam um retorno melhor dos pacientes 
ao seu ambiente.  O ARRC realiza pesquisas científicas com pacientes com 
lesões medulares, acidente vascular cerebral, lesão cerebral traumática, 
amputações, osteoartrite ou dor crônica e pesquisas sobre esportes e 
exercícios adaptados, incluindo ativação de músculos paralisados por 
estimulação elétrica induzida, desde o exercício durante a reabilitação até 
ao nível de desempenho da elite paralímpica.
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Buurtzorg Nederland
PO Box 69
NL-7600 AB Almelo
P: + 31 850 403 711
E: international@
buurtzorgnederland.com
www.buurtzorg.com

Gertje van Roessel
Chief International Officer Buurtzorg 
Nederland

Buurtzorg Nederland 

Buurtzorg, a pioneering healthcare organization, established by 
Jos de Blok 10 years ago with a nurse-led model of holistic care that 
revolutionized community care in the Netherlands.

Buurtzorg grew rapidly from 1 team to 850 and over 10,000 nurses 
today. The employees, organized in local teams of 10-12 nurses, 
operate entirely with self-managing practices and are supported 
by 45 staff people.  The organization achieved outstanding levels of 
care and a market share of 60 %, potentially saving the Dutch social 
security system up to $2 billion per year if the whole system followed 
its model. 

Buurtzorg continues to influence and lead innovation. Collaboration 
is key to Buurtzorg’s model of care and its operating model which 
resulted in exciting collaborations around new ways of working and 
new areas of care, both here in Holland and internationally.

Buurtzorg is active in many countries all over the world.
 

A Buurtzorg é uma organização pioneira em cuidados de saúde, criada 
por Jos de Blok há 10 anos, usando um modelo de cuidados holísticos 
liderado por enfermeiras que revolucionou o atendimento comunitário 
nos Países Baixos.

A Buurtzorg cresceu rapidamente passando de 1 equipe para 850 e mais 
de 10 mil enfermeiros. Os funcionários, organizados em equipes locais 
com 10-12 enfermeiros, atuam inteiramente com práticas de autogestão 
e recebem o suporte de 45 funcionários.  A organização conseguiu 
atingir níveis de cuidados excepcionais e uma quota de mercado de 60%, 
economizando potencialmente até US$ 2 bilhões por ano para o sistema 
de segurança social holandês se todo o sistema seguisse seu modelo. 

A Buurtzorg continua a influenciar e liderar a inovação. A colaboração 
é a chave fundamental para o modelo de cuidados e o modelo 
operacional da Buurtzorg, gerando colaborações interessantes em torno 
de novas formas de trabalho e novas áreas de cuidado, tanto aqui nos 
Países Baixos como internacionalmente.

A Buurtzorg é ativa em vários países em todo o mundo.

Eloy van Hal 
Senior Managing Consultant & 
Founder of The Hogeweyk 

Be – The Hogeweyk Care 
Concept (part of Vivium 
Care Group)
Heemraadweg 1
NL-1382 GV Weesp
P: +31 294 210 500 
www.bethecareconcept.com 
www.vivium.nl/hogeweyk

E: eloy@bethecareconcept.com  
E: e.vanhal@vivium.nl
M: +31 651 634 134

Be – The Hogeweyk Care Concept

Be is part of the Vivium Care Group, a non-profit organization. The 
Vivium Care Group also owns The Hogeweyk. The Hogeweyk world 
renowned new home for people with severe dementia, where residents 
continue to make their own choices every day. Be supports organizations 
around the world to improve the quality of life for people with dementia. 
We help to understand The Hogeweyk concept, apply the positive 
outcomes in your own organization and we support in creating your 
own concept. Be organizes inspirational visits, workshops, seminars, 
training sessions and presentations at many conferences. Be combines 
20 years of experience in caring for elderly people with dementia, 
concept development and consulting.

A Be faz parte do Vivium Care Group, uma organização sem fins lucrativos.  
O Vivium Care Group também possui o The Hogeweyk. O The Hogeweyk 
é um lar para pessoas com demência grave, reconhecido mundialmente, 
onde os moradores continuam a fazer suas próprias escolhas todos os dias. 
A Be apoia organizações em todo o mundo para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas com demência. Ajudamos a compreensão do 
conceito de Hogeweyk, aplicamos os resultados positivos na sua própria 
organização e apoiamos a criação de seu próprio conceito.  A Be organiza 
visitas inspiradoras, workshops, seminários, sessões de treinamento e 
apresentações em diversas conferências. A Be reúne 20 anos de experiência 
no cuidado de idosos com demência, desenvolvimento de conceitos e 
consultoria.
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De Praktijk Index
Rembrandtlaan 31
NL-3723 BG Bilthoven
P: +31 302 440 326
E: info@depraktijkindex.nl 
www.depraktijkindex.nl 

E: avdveen@depraktijkindex.nl 
M: +31 613 103 620

André van der Veen
Director

De Praktijk Index 

DPI (de Praktijk Index) develops information products for health care 
management and decision support. We focus on sustainable use of 
the enormous data resources in healthcare organizations, by making 
use of text mining, artificial intelligence and predictive modelling. Our 
tools help to reduce registration burden of health care professionals. 
Our information products support quality improvement, patient safety 
management,  strategic and financial planning and accountability. 
Besides, dPI is expert in data visualization. One of our core products is 
Reflex, a real time tool for the monitoring of three casemix standardized 
outcome measures: hospital mortality (HSMR), long length of stay 
(LLOS) and unplanned readmissions (UR). Reduction of these undesired 
outcomes will directly result in considerable cost savings and 
improvement in reputation value.  

A DPI (de Praktijk Index) desenvolve produtos de informação para a gestão 
de cuidados de saúde e apoio a decisões. Nós nos concentramos no uso 
sustentável dos enormes recursos de dados das organizações de cuidados de 
saúde, usando ferramentas como mineração de texto, inteligência artificial 
e modelagem preditiva. Nossas ferramentas ajudam a reduzir a carga do 
registro para os profissionais de cuidados de saúde. Nossos produtos de 
informação apoiam a melhoria de qualidade, a gestão de segurança do 
paciente, o planejamento estratégico e financeiro e a prestação de contas. 
Além disso, a DPI é especialista em visualização de dados. Um dos nossos 
principais produtos é o Reflex, uma ferramenta em tempo real para o 
monitoramento de três medidas de resultados padronizados do índice Case 
Mix: mortalidade hospitalar (HSMR), longa duração da estadia (LLOS) e novas 
internações não planejadas (UR). A redução destes resultados indesejados 
resultará diretamente em consideráveis poupança de custos e na melhoria do 
valor da reputação. 

Albert Mons
International Project Manager 
FAIR data

Dutch Techcentre for 
Life Sciences
Catharijnesingel 54
NL-3511 GC Utrecht
E: info@dtls.nl
www.dtls.nl

E: albert.mons@dtls.nl
M: +31 622 525 338

E: luiz.bonino@dtls.nl
M: +31 624 619 131

Dutch Techcentre for Life Sciences  

The Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) is a public-private 
partnership of over 45 life science organisations in the Netherlands. The 
majority of Dutch universities, academic medical centers and numerous 
life sciences companies are partners. DTL connects scientists, data 
experts, technical experts and trainers that are specialised in a variety of 
high-end wet lab and data technologies, working in life science domains 
ranging from health to nutrition, agro, biotech and biodiversity. These 
professionals interconnect and improve their research infrastructure 
enabling cost-effective cross-technology research in national and 
international collaboration.

Major components of the life science research infrastructure in the DTL 
programmes are:
• Data: facilities, tools, resources and expertise to process, analyse, 

preserve, share, combine and publish data in a FAIR manner.
• Technologies: high-end wet-lab facilities and the associated expertise, 

quality assurance processes, best practices, guidelines and standards.
• Learning: training and education of users and experts in the fields of 

Data and Technologies.

O Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) é uma parceria público-
privada de mais de 45 organizações de ciências da vida na Holanda. A 
maioria das universidades holandesas, centros médicos acadêmicos e 
numerosas empresas de ciências da vida participam como parceiros. O 
DTL conecta cientistas, especialistas em dados, especialistas técnicos e 
formadores especializados em uma variedade de tecnologias laboratoriais 
experimentais de última geração e de dados, trabalhando nas áreas de 
ciências da vida que englobam saúde, nutrição, agro, biotecnologia e 
biodiversidade. Estes profissionais interconectam e aprimoram a sua 
infraestrutura de pesquisa, permitindo uma pesquisa de tecnologia cruzada 
de baixo custo em colaboração nacional e internacional.

Os principais componentes da infraestrutura de pesquisa em ciências da 
vida nos programas DTL são:
• Dados: instalações, ferramentas, recursos e conhecimentos para 

processar, analisar, preservar, compartilhar, combinar e publicar dados 
com o método FAIR.

• Tecnologias: instalações de laboratórios experimentais de última geração 
e os conhecimentos associados, processos de garantia de qualidade, 
melhores práticas, diretrizes e padrões.

• Aprendizagem: formação e educação de utilizadores e peritos nos 
domínios de dados e tecnologias.

Luiz Olavo Bonino
Chief Technology Officer 
FAIR data
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Elsevier
Radarweg 29
NL-1043 NX Amsterdam
www.elsevier.com

Elsevier

Elsevier is a global information analytics company that helps institutions 
and professionals progress science, advance healthcare and improve 
performance for the benefit of humanity. Elsevier provides digital 
solutions and tools in the areas of strategic research management, R&D 
performance, clinical decision support, and professional education; 
including ScienceDirect, Scopus, ClinicalKey andSherpath. Elsevier 
publishes over 2,500 digitized journals, including The Lancet and 
Cell, more than 35,000 e-book titles and many iconic reference works, 
including Gray’s Anatomy. Elsevier is part of RELX Group, a global 
provider of information and analytics for professionals and business 
customers across industries. www.elsevier.com

A Elsevier é uma empresa global de informações analíticas que ajudam na 
evolução da ciência, nos avanços em saúde e na melhoraria do desempenho 
das instituições e profissionais em benefício da humanidade. A Elsevier 
fornece soluções e ferramentas digitais nas áreas de gestão estratégica 
de pesquisas, desempenho de pesquisa e desenvolvimento, suporte a 
decisões clínicas e educação profissional; tais como ScienceDirect, Scopus, 
ClinicalKey, Sherpath e e-volution. A Elsevier publica mais de 2.500 revistas 
científicas digitalizadas, incluindo The Lancet e Cell, mais de 35.000 títulos 
de e-books e muitos trabalhos que são ícones de referência mundial, como 
Gray’s Anatomia. A Elsevier faz parte do RELX Group, um provedor global de 
informações e análises para profissionais e negócios em todas as indústrias. 
www.elsevier.com

Enraf-Nonius 
Vareseweg 127
NL-3047 AT Rotterdam
PO Box 12080
NL-3004 GB Rotterdanm
P: +31 102 030 639
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

E: len.de.jong@enraf-nonius.nl
M: +31 653 296 799

Len de Jong
President & CEO
 

Enraf-Nonius 

Enraf-Nonius (1925) manufactures and supplies advanced high quality 
products for Rehabilitation and Physiotherapy. These products are 
distributed and supported by network of distributors in over 100 
countries.

The company has a large research and engineering department for the 
continuous development of new products and cooperates closely with 
universities and leading Rehabilitation institutes.

Enraf-Nonius stands for the highest quality, reliability and service, 
enabling health specialist to look after their patients and clients in the 
most effective and efficient way.   Quality of life is our corporate social 
responsibility. 

EN-Projects, a division of Enraf-Nonius, specialises in Turn-Key integrated 
projects (Design- Build- Equip-Maintain-Train). EN-Projects realises large-
scale global hospital projects and Rehabilitation Centres. With many 
years’ experience and proven reliability, EN-Projects is a valued partner 
for Ministries of Health or private hospitals. 

Integrated projects have been realised in Europe, Latin America, Asia and 
the Middle East.

A Enraf-Nonius (1925) fabrica e fornece produtos avançados de alta 
qualidade para Reabilitação e Fisioterapia. Estes produtos são distribuídos e 
recebem apoio de uma rede de distribuidores em mais de 100 países.

A empresa possui um grande departamento de pesquisa e engenharia para 
o desenvolvimento contínuo de novos produtos e coopera estreitamente 
com universidades e institutos líderes em reabilitação.

A Enraf-Nonius representa a mais alta qualidade, confiabilidade e qualidade 
de serviço, permitindo que os especialistas em saúde cuidem dos seus 
pacientes e clientes da maneira mais eficaz e eficiente.   Qualidade de vida é 
a nossa responsabilidade social corporativa. 

A EN-Projects, uma divisão da Enraf-Nonius, é especializada em projetos 
Turn-Key integrados (concepção-construção-equipamento-manutenção-
formação). A EN-Projects realiza projetos hospitalares globais e de centros 
de reabilitação de grande escala. Com muitos anos de experiência e 
confiabilidade comprovada, a EN-Projects é um valioso parceiro para 
ministérios da saúde ou hospitais privados. 

Já realizamos projetos integrados na Europa, América Latina, Ásia e Oriente 
Médio.

Eugenio Garcia
Sales Director, EMEA LA Clinical 
Solutions

Sérgio Cruz
Account Manager

Matheus Barbosa
Account Manager

Claudia Toledo
Regional Manager

E: e.garcia@elsevier.com
M: +31 620 374 753

E: barbosa.matheus@elsevier.com
M: +55 (11) 97656-5150

E: s.cruz@elsevier.com
M: +55 (11) 98975-5883
 
E: c.toledo@elsevier.com
M: +55 (21) 99316-5884
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Frans Hooplot
Senior Java ECM Consultant

Hooplot Media
Sint-Jobskade 676
NL-3024 EN Rotterdam
P: +31 641 997 417
E: info@hooplotmedia.nl
www.hooplotmedia.nl

M: +31 641 997 417

Hooplot Media 

Hooplot Media is specialized in Java and Enterprise Content 
Management. With over nine years of experience on large-scale IT 
projects, I am able to operate in high demanding environments. My 
expertise allows me to leverage your business through high quality 
services and solutions including software design, architecture, 
development, integration, upgrades and migrations.

Digital media concerns content that is encoded in a machine-readable 
format like e.g. documents, audio and video. My focus is on the 
management of this content and the optimization of related processes.

I help my clients to translate business processes into innovative and 
effective IT solutions using Java and ECM. Solutions that are reliable 
and robust, but also flexible enough to adjust to the ever changing 
technological environments.

Furthermore, as an innovative professional I am constantly searching 
for new areas to apply my knowledge and expertise, so I am looking 
forward to meeting you.

A Hooplot Media é especializada em Java e em gestão de conteúdos 
empresariais. Com mais de nove anos de experiência em projetos de TI 
em larga escala, somos capazes de trabalhar em ambientes altamente 
exigentes. Nossa experiência permite impulsionar o seu negócio através 
de serviços e soluções de alta qualidade, incluindo design, arquitetura, 
desenvolvimento, integração, atualizações e migrações de software.

As mídias digitais são conteúdos codificados em um formato legível por 
máquinas, como por exemplo documentos, áudio e vídeo. Nosso foco 
está no gerenciamento desses conteúdos e na otimização de processos 
relacionados.

Ajudamos nossos clientes a traduzir processos de negócios em soluções de 
TI inovadoras e eficazes usando Java e gestão de conteúdos empresariais. 
Soluções que são confiáveis e robustas, mas também suficientemente 
flexíveis para se adaptarem aos ambientes tecnológicos em constante 
mudança.

Além disso, como um profissional inovador estou constantemente à procura 
de novas áreas para aplicar o meu conhecimento e a minha experiência, e 
terei grande prazer em encontrar vocês.

Forbo Flooring
Industrieweg 12
NL-1566 JP Assendelft
info@forbo.com
www.forbo-flooring.com
 
Forbo Pisos Ltda.
Rua Laguna, 708
Bairro Santo Amaro – 
São Paulo/SP
Brazil
E: marketing.br@forbo.com
www.forbo.com.br

E: willem.burmanje@forbo.com
P: + 31 75 647 7337

E: marcelo.zenari@forbo.com
P: +55 11 96075 9206

Forbo Flooring 

Forbo Flooring Systems is a global market player in linoleum floor 
coverings, project vinyl (PVC) and textiles that are specifically created for 
the health care and age care market sectors. All Forbo products combine 
high levels of functionality and durability with contemporary design 
as well as an excellent sustainable profile. With our products it is our 
ambition to contribute to a better quality of the indoor environment. 
We do this by having a clear focus on safety, hygiene and well-being 
and connect tangible attributes to our flooring products, such as anti-
bacterial properties, easy to clean surfaces, slip resistant floorcoverings, 
entrance flooring systems as well as high tech textile and special ESD 
flooring for IT & Tech environments and operation rooms. Over the years 
Forbo Flooring Systems has equipped hundreds of thousands healthcare 
institutions worldwide with its floor covering portfolio.  

A Forbo Flooring Systems atua no mercado global de revestimentos de piso 
de linóleo, projetos de vinil (PVC) e têxteis desenvolvidos especificamente 
para os setores de mercado de cuidados de saúde e cuidados geriátricos. 
Todos os produtos da Forbo reúnem altos níveis de funcionalidade e 
durabilidade com design contemporâneo, além de um excelente perfil 
sustentável. Nossa ambição é a de contribuir com os nossos produtos para 
uma melhor qualidade dos ambientes interiores. Fazemos isto com um foco 
claro em segurança, higiene e bem-estar, e ao conectar atributos tangíveis 
aos nossos produtos de revestimento de piso, tais como propriedades 
antibacterianas, superfícies com facilidade de limpeza, revestimentos 
antiderrapantes de piso, sistemas de pisos de entrada, bem como têxteis 
de alta tecnologia e pisos antieletrostáticos especiais para ambientes de 
TI e tecnologia, e salas de operação. Ao longo dos anos, a Forbo Flooring 
Systems equipou centenas de milhares de instituições de cuidados de saúde 
em todo o mundo com o seu catálogo de revestimento de pisos. 

Willem Burmanje
Director Strategic Marketing & 
Marketing Communication

Marcelo Zenari
General Manager Brazil
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Vera van Waardenburg
Head of Department Allied Health 
Studies

Marije Deutekom
Professor

Inholland University 
of Applied Sciences
Faculty of Health, Sports 
and Social Work
Bijdorplaan 15
NL-2015 CE Haarlem
P: +31 235 412 500
www.inholland.com

E: Vera.vanwaardenburg@
inholland.nl
M: +31 615 279 325

E: Marije.Deutekom@
inholland.nl
M: +31 621 115 346

Inholland University of Applied Sciences 

On nine campuses we offer around 80 bachelor programmes in all fields 
of study: from healthcare to economics, from technology to education. In 
addition, Inholland is home to seven master programmes. All our courses 
are geared towards the needs of the professional field, resulting in top-
quality degrees with contemporary and in-demand graduation tracks.  

Our courses are both extensive and challenging but with proper guidance 
and excellent coaching, we are soon able to make our students feel at 
home. We offer our students the opportunity to develop themselves as 
individuals  and prepare themselves to become responsible professionals 
with a respectful view of society.

Our courses of study also include a solid research programme. Together 
with our research professors, we pay crucial attention to practical research 
in particular. Not only does this help us to strengthen the quality of 
our education but it also enables us to make valuable and important 
connections with the work field. Practical research helps us to be able to 
work on difficult issues with which society is struggling and to do this in a 
socially responsible manner. 

Em nove campus, oferecemos cerca de 80 programas de bacharelado em 
todos os campos de estudo: da saúde à economia, da tecnologia à educação. 
Além disso, a Inholland é o lar de sete programas de mestrado. Todos os nossos 
cursos são orientados para as necessidades do campo profissional, resultando 
em diplomas de alta qualidade com currículos de graduação contemporâneos 
e em demanda.  

Nossos cursos são extensivos e desafiadores, mas com orientação adequada 
e excelente treinamento, conseguimos fazer com que nossos alunos se 
sintam em casa rapidamente. Oferecemos aos nossos alunos a oportunidade 
de se desenvolverem como indivíduos e se prepararem para se tornarem 
profissionais responsáveis com uma visão respeitosa da sociedade.

Nossos programas de estudo também incluem um sólido programa de 
pesquisa. Juntamente com os nossos professores em pesquisa, prestamos 
atenção crucial à investigação prática em especial. Isso não só nos ajuda a 
reforçar a qualidade de nossa educação, mas também nos permite estabelecer 
conexões valiosas e importantes com o campo de trabalho. A pesquisa prática 
nos ajuda a conseguir lidar com questões difíceis com as quais a sociedade está 
lutando e poder fazer isso de uma maneira socialmente responsável. 

IMS Medical 
Industrieweg 1F
NL-1613 KT Grootebroek
P: +31 228 561 040
www.imsmedical.nl

E: rene@imsmedical.nl
M: +31 654 321 805

E: roel@imsmedical.nl

René Mijs
Commercial Director

IMS Medical   

IMS Medical is dedicated to making healthcare safer, more sustainable 
and more efficient.

For the benefit of patients, personnel and the organisation it develops 
innovative products and solutions that contribute to the sustainability, 
efficiency and safety in hospitals and nursing homes around the world.
 
Products include:
• The VMARC: a robotic wash facility to clean hospital beds better, 

faster and cheaper. This product is awarded with the EU Procurement 
Innovation Award in 2014.

• The Movero: a universal electric driver to move trolleys and hospital 
beds more efficient and without physical strain. It can be fitted under 
almost any trolley or hospital bed and pull weights of upto 750 kg.

• The Severo: this professional electric pill grinder is the best and safest 
solution for patients and healthcare professionals and the preferred 
choice of thousands of hospitals, nursing homes and veterinary clinics 
around the world. 

A IMS Medical dedica-se a tornar os cuidados de saúde mais seguros, mais 
sustentáveis e mais eficientes.

Para benefício dos pacientes, da equipe de funcionários e da organização, 
desenvolvemos produtos e soluções inovadoras que contribuem para a 
sustentabilidade, a eficiência e a segurança em hospitais e lares por todo o 
mundo.
 
Os produtos incluem:
• O VMARC: uma instalação de lavagem robótica para limpar camas de 

hospital melhor, mais rápida e economicamente. Este produto recebeu o 
Prêmio Procurement of Innovation da UE em 2014.

• O Movero: um motorista elétrico universal para mover macas e camas 
hospitalares mais eficientemente e sem esforço físico. Pode ser montado 
sob quase qualquer maca ou cama hospitalar e puxar pesos de até 750 kg.

• O Severo: este moedor de comprimidos elétrico profissional é a melhor 
solução e a mais segura para pacientes e profissionais de cuidados de 
saúde, e a escolha preferida de milhares de hospitais, lares e clínicas 
veterinárias por todo o mundo. 

Roel Sierkstra
Manager Operations
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Institute of Health 
Policy & Management, 
Erasmus University 
Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
NL-3062 PA Rotterdam
PO Box 1738 
NL-3000 DR Rotterdam
P: +31 104 088 555
E: info@bmg.eur.nl
www.bmg.eur.nl

E: guldemond@bmg.eur.nl
M: +31 648 261 929

Nick Guldemond
Professor Integrated Care & 
Technology

Institute of Health Policy & Management, 
Erasmus University Rotterdam  

Erasmus University Rotterdam is one of the leading Dutch Universities, 
focused on the broad domain of Health and Wealth. According to the 
Shanghai World Ranking of Universities, it ranks 29th globally in the 
domain of Economics & Business, and 51st in the domain of medicine.

The institute of Health Policy & Management of Erasmus University is 
the largest of its kind in Europe, hosting around 100 researchers and 
around 1000 students. The institute of Health Policy & Management 
is collaborating with international universities, national and municipal 
governments and authorities, and international organisations (European 
Union, China, Russian Federation, Ecuador). Focusing on health services, 
systems and reform. It engages in research, executive education, and 
consultancy.

A Erasmus University de Roterdã é uma das principais universidades dos 
Países Baixos, concentrada no amplo setor da saúde e da prosperidade. 
Segundo a Classificação Mundial de Universidades de Xangai, ela ocupa o 
29º lugar mundialmente, no setor da Economia e Negócios e o 51º lugar no 
setor da medicina. 

O instituto de Health Policy & Management da Erasmus University é o maior 
do seu tipo na Europa, abrigando cerca de 100 pesquisadores e cerca de 1000 
alunos.

institute of
Health  Policy
& Management

Leiden University 
Medical Center 
Medical Research Profile 
Ageing (MRPA)
Albinusdreef 2
PO Box 9600
NL-2300 RC Leiden
P: +31 715 269 730
www.lumc.nl

E: g.j.liefers@lumc.nl
M: +31 621 526 629

E: p.slagboom@lumc.nl 
M: +31 653 879 941

E: W.P.Achterberg@lumc.nl
M: +31 623 668 980

Leiden University Medical Center 

The Leiden University Medical Center has a longstanding tradition 
in biomedical and clinical ageing research and is leading national and 
international consortia with the mission to make people live healthier 
for longer. The Medical Research Profile Ageing (MRPA) focuses on 
three major interrelated themes: the musculoskeletal system (mobility), 
the heart-brain axis and cancer. We envision the development of 
disease in elderly patients as a holistic process affecting many tissues 
simultaneously and improvement of immune-metabolic health as key to 
a vital life course. In clinical, epidemiological (s.a. the Leiden 85+ Study, 
The Leiden Longevity Study) and public health studies, we focus on risk 
factors of diseases specific for aged individuals and factors determining 
their response to treatment. We integrate multidisciplinary disciplines 
aimed at classification and monitoring (functionality, biomarkers, 
e-Health), mechanistic understanding of physiological ageing and 
development of innovative prevention and intervention strategies in 
society, aimed at primary and secondary care and cure. 

O Leiden University Medical Center tem uma longa tradição na 
investigação biomédica e clínica de envelhecimento e lidera consórcios 
nacionais e internacionais na missão de permitir que as pessoas vivam com 
mais saúde por mais tempo. O Medical Research Profile Ageing (MRPA) 
concentra-se em três grandes temas inter-relacionados: o sistema músculo-
esquelético (mobilidade), o eixo coração-cérebro e câncer. Prevemos o 
desenvolvimento de doenças em pacientes idosos como um processo 
holístico, que afeta muitos tecidos simultaneamente, e a melhoria da saúde 
imunológica e metabólica como chave para uma evolução clínica de vida 
com vitalidade. Em ensaios clínicos, epidemiológicos (consultar o Leiden 
85+ Study, The Leiden Longevity Study) e de saúde pública, concentramo-
nos nos fatores de risco de doenças específicas para indivíduos idosos e 
em fatores que determinam a sua resposta ao tratamento. Integramos 
disciplinas multidisciplinares destinadas à classificação e ao monitoramento 
(funcionalidade, biomarcadores, e-saúde), compreensão mecanicista do 
envelhecimento fisiológico e desenvolvimento de estratégias inovadoras de 
prevenção e intervenção na sociedade, voltadas para os cuidados primários 
e secundários e a cura. 

Gerrit Jan Liefers
Head of the Department of Surgi-
cal Oncology, Board LUMC Medical 
Research Profile Ageing

Eline Slagboom
Professor and head of Molecular 
Epidemiology, Chair Dutch Society 
for Research on Ageing

Wilco Achterberg
Professor of institutional care and 
elderly care medicine
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Nea International 
(Push Braces)
Europalaan 31
NL-6199 AB Maastricht-Airport
PO Box 305
NL-6199 ZN Maastricht-Airport
P: +31 434 079 220
E: info@push.eu
www.push.eu

E: r.hooghiemstra@push.eu
M: +31 611 320 028

E: info@southquest.eu 
M: +31 613 001 718

Nea International (Push Braces)   

Push Braces are developed and manufactured by Nea International, 
located in Maastricht, the Netherlands. We have over 30 years of 
experience in creating unconventional solutions for protecting and 
supporting the human body. The value we create is to offer and 
promote her effective, sustainable and appealing products. Push Braces 
are represented and promoted through a network of distributors in 
approximately 30 countries spread across the world. 

Push offers a range of high quality braces for the complete body, 
all applying a distinguished concept based on optimum support, 
compression and adhesion to the skin. The attractive range is classified 
in 3 profiles:
• Care (functional retention): intended for those whose everyday 

freedom of movement is restricted due to a slight injury or disorder.
• Med (function recovery): guarantees solutions for the treatment and 

prevention of injuries on the locomotor apparatus.
• Ortho (function compensation): used for complaints or reduced 

function of the locomotor apparatus.

Os Push Braces são desenvolvidos e fabricados pela Nea International, 
localizada em Maastricht, nos Países Baixos. Temos mais de 30 anos de 
experiência na criação de soluções não convencionais para proteger 
e oferecer suporte ao corpo humano. O valor que criamos é oferecer e 
promover seus produtos eficazes, sustentáveis e atraentes. Os Push Braces 
são representados e promovidos por uma rede de distribuidores em 
aproximadamente 30 países no mundo. 

Push oferece uma gama de produtos ortopédicos de alta qualidade para 
todo o corpo, todos aplicando um conceito distinto baseado em suporte, 
compressão e ótima adesão à pele. A atraente linha de produtos divide-se 
em 3 perfis:
• Care (retenção funcional): destina-se àqueles cuja liberdade diária de 

movimentos está restrita devido a uma ligeira lesão ou distúrbio.
• Med (recuperação de função): garante soluções para o tratamento e 

prevenção de lesões no aparelho locomotor.
• Ortho (compensação de função): utilizado para problemas ou função 

reduzida do aparelho locomotor.
Nuffic Neso Brazil
Ed. Torre do Pátio Brasil salas 
1325/1327
SCS, Qd 7, Bl A, no 100,
CEP: 70 307 901, Brasilia, DF, 
Brazil
P: +55 61 3041 6094
E: info@nesobrazil.org
www.nesobrazil.org

Nuffic Neso Brazil

Nuffic is the organisation for internationalisation of eduction in the 
Netherlands. Nuffic Neso Brazil is it ś branch in Brazil. We promote Dutch 
higher education, stimulate institutional cooperation between Brazilian 
and Dutch universities and develop alumni relations. We also provide 
tailor made services to support Dutch and Brazilian higher education 
institutes. 

The Dutch universities offer more than 2100 English-taught courses of 
which more than 120 in the area of Life and Health Sciences. In 2016 
around 1000 Brazilians enrolled in courses in the Netherlands.

Nuffic é a organização para a internacionalização da educação nos 
Países Baixos. Nuffic Neso Brasil é a sua filial no Brasil. Promovemos o 
ensino superior holandês, estimulamos a cooperação institucional entre 
universidades brasileiras e holandesas, e desenvolvemos relações com os ex-
alunos. Também oferecemos serviços personalizados para apoiar institutos 
holandeses e brasileiros de ensino superior. 

As universidades holandesas oferecem mais de 2.100 cursos ministrados em 
inglês, dos quais mais de 120 na área de Ciências da Vida e da Saúde. Em 
2016, cerca de mil brasileiros matricularam-se em cursos nos Países Baixos.

Robin Hooghiemstra
Sales Manager

Simone Perez
Education Promotion Officer

Brigitte Duffhues
Sales Consultant

Humberto Daltro
Education Promotion Officer
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ParkinsonNet
Initiated by Radboud 
UMC
Reinier Postlaan 4 - 913
NL-6525 GC Nijmegen
P: +31 243 614 701
E: lonneke.rompen@
radboudumc.nl
www.parkinsonnet.com

E: bas.bloem@radboudumc.nl
M: +31 613 139 205

Bastiaan Bloem 
Medical Director ParkinsonNet 

ParkinsonNet  |  Initiated by Radboud UMC

More than 50.000 people in the Netherlands have Parkinson’s disease. 
Parkinson-specific and personalized healthcare is essential to improve 
the daily life of these patients. For over a decade, ParkinsonNet strives 
to offer these patients the best possible care needed. ParkinsonNet is 
a nationwide infrastructure consisting of 70 regional multidisciplinary 
networks of specifically trained allied healthcare professionals who 
deliver integrated care to patients with Parkinson’s disease. 

Our goal: to make sure that every person around the world with 
Parkinson’s disease receives the best care possible. ParkinsonNet 
accomplishes this goal by providing training, developing guidelines, 
research and connecting patients and healthcare professionals. The 
result of the ParkinsonNet model is an increase in quality of care, 
greater efficiency, a reduction in disease complications (including a 50% 
reduction in hip fractures) and a marked reduction in costs. Due to these 
results, other countries, such as Norway and have started to implement 
ParkinsonNet as well.

Mais de 50 mil pessoas nos Países Baixos têm o Mal de Parkinson. Cuidados 
de saúde específicos personalizados para o Mal de Parkinson são essenciais 
para melhorar a vida diária destes pacientes. Há mais de uma década, a 
ParkinsonNet se esforça para oferecer a estes pacientes o melhor cuidado 
necessário possível. A ParkinsonNet é uma infraestrutura nacional composta 
por 70 redes regionais multidisciplinares com profissionais de saúde 
especificamente treinados, que prestam cuidados integrados aos pacientes 
com Mal de Parkinson. 

Nosso objetivo: assegurar que cada pessoa em todo o mundo com o Mal 
de Parkinson receba o melhor atendimento possível. A ParkinsonNet 
cumpre este objetivo fornecendo treinamento, desenvolvendo diretrizes, 
pesquisando e conectando pacientes e profissionais de saúde. O resultado 
do modelo da ParkinsonNet é um aumento na qualidade do atendimento, 
uma maior eficiência, uma redução das complicações da doença (incluindo 
redução de 50% nas fraturas de quadril) e uma acentuada redução nos 
custos. Devido a estes resultados, outros países, como a Noruega, também 
começaram a implementar a ParkinsonNet.

Floriaan Miguel van 
Bemmelen
Director

Sergio Simas de Carvalho
Director Brasil

Resonandina Holanda
Groot Hertoginnelaan 3
NL-2517 EA The Hague

Resonandina Brasil 
Av. Geremário Dantas # 807
sala 825, Jacarepaguá
CEP 22.743-011
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
P: +55 (21)99559-5678
www.resonandina.com

E: Floriaan@resonandina.com
M: +31 613 533 500

E: Sergio@resonandina.com 
M: +55 (21)99559-5678

Resonandina

Our aim is to develop a positive impact on health in urban and remote 
areas in Latin America by offering flexibility, accessibility and quality in 
high-end diagnostic imaging.

The central client offer is the rental of ‘turnkey’ mobile and semi-mobile 
diagnostic imaging units (MRI, CT, PET-scan, Cath-Lab) and including 
maintenance.

To serve ‘on the spot’ Resonandina has started local establishments 
in Brazil, Chile, Mexico, Colombia, Argentina, Bolivia, and upcoming 
Peru. Local teams are available to analyze the needs and design specific 
projects. Whether mobile or semi-mobile, combinations with adjacent 
services like transport and eventually third party medical- or operational 
services.
Optionally limited needs could be combined in a ‘timetable’ optimizing 
the use of the equipment and lowering costs.

Resonandina wants to become ‘the’ recognized provider in rental 
services of High-End Mobile Diagnostic Imaging Solutions.

O objetivo e no desenvolvimento de um impacto positivo sobre a saúde, 
nas áreas urbanas e remotas da América Latina. Oferecendo flexibilidade, 
acessibilidade e qualidade em imagens de diagnóstico de alta qualidade.

A proposta central ao cliente é a locação de unidades de diagnóstico por 
imagem, móveis e semimóveis  (RM, TC, PET-TC, Cath-Lab) e manutenção.

Para atender “in loco”, a Resonandina montou estruturas locais no Brasil, 
México, Colômbia, Chile, Bolívia, América Central (Panamá), Argentina, e, em 
breve, estará presente também no Peru. 
Seja móvel ou semimóvel, combinações com serviços adjacentes como 
transporte e, eventualmente, serviços médicos ou operacionais de terceiros. 
Opcionalmente, as necessidades limitadas podem ser combinadas num 
“calendário” em parceria com outros clientes, otimizando a utilização do 
equipamento e reduzindo os custos dos participantes como um todo.

A Resonandina objetiva tornar-se “o provedor” reconhecido em serviços de 
locação de Soluções móveis de Diagnóstico por Imagem.
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Royal Philips
Amstelplein 2 
NL-1096 BC Amsterdam 
PO Box 77900
NL-1070 MX Amsterdam
P: +31 205 977 777
www.philips.com

Philips Clinical 
Informatics
Rua 2 de Setembro, 1944
Bairro Itoupava Norte, 
89052-004
Blumenau, Santa Catarina, 
Brazil
www.philips.com.br

E: andre.toledo@philips.com
M: +55 11 97527 6654

Royal Philips

Royal Philips is a leading health technology company focused on 
improving people’s health and enabling better outcomes across the 
health continuum from healthy living and prevention, to diagnosis, 
treatment and home care. Philips leverages advanced technology and 
deep clinical and consumer insights to deliver integrated solutions. 
The company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, 
patient monitoring and health informatics, as well as in consumer health 
and home care. Philips’ wholly owned subsidiary Philips Lighting is the 
global leader in lighting products, systems and services. Headquartered 
in the Netherlands, Philips posted 2015 sales of EUR 24.2 billion and 
employs approximately 104,000 employees with sales and services in 
more than 100 countries.

A Royal Philips é uma empresa líder em tecnologia da saúde com o objetivo 
de melhorar a saúde das pessoas e permitir melhores resultados em todo 
o espectro do setor de saúde desde o princípio de uma vida saudável e 
prevenção até diagnóstico, tratamento e cuidados domiciliários.  A Philips 
aproveita a tecnologia avançada e informações clínicas e do consumidor 
para oferecer soluções integradas.  A empresa é líder em diagnóstico por 
imagem, terapia guiada por imagens, monitoramento de pacientes e 
informática de saúde, bem como em saúde do consumidor e cuidados 
domiciliários.  A Philips Lighting, subsidiária integral da Philips, é líder 
mundial em produtos, sistemas e serviços de iluminação. Com sede na 
Holanda, a Philips registrou vendas de 24,2 bilhões de euros em 2015 e 
emprega aproximadamente 104 mil funcionários com escritórios de vendas 
e serviços em mais de 100 países.

Spectator Video 
Technology
Nieuwstraat 2
NL-4921 CX Made
P: +31 162 677 747
E: info@spectator-video.com 
www.spectator-video.com

E: frans.hermes@
spectator-video.com
M: +31 621 885 940

E: mateus.pereira@
spectator-video.com
M: +55 219 64629956

E: dalila.agudelo@
spectator-video.com
M: +31 623 777 872

E: cesar.villa@
spectator-video.com
M: +57 311 2358702

Spectator Video Technology 

Spectator develops Video Control & Service Centres that connect any 
Security & Healthcare device on the market, providing the unique ability 
of one Graphical User Interface to receive, connect & manage all the 
connected devices.

Our products & interactive Apps provide a wide range of eHealth 
solutions that effectively reduce the organisational costs, increase 
efficiency and improve the Quality-of-Life of those in need.

Spectator, with its unique business model based on long term 
partnerships, and with dedicated teams in regional offices in 4 
continents as well as 15 years of experience in the development of 
state-of-the-art platform technology, ensures to stay ahead of the 
competition.

A Spectator desenvolve controle de vídeo e centrais de serviços que 
conectam qualquer dispositivo de segurança e saúde existente no mercado, 
oferecendo a capacidade exclusiva de uma interface gráfica de usuário para 
receber, conectar e gerenciar todos os dispositivos conectados.

Nossos produtos e aplicativos interativos oferecem uma ampla gama de 
soluções em eSaúde que reduzem efetivamente os custos organizacionais, 
aumentam a eficiência e melhoram a qualidade de vida daqueles que deles 
precisam.

A Spectator possui um modelo de negócios exclusivo, baseado em parcerias 
de longo prazo,  com equipes dedicadas em escritórios regionais em 4 
continentes, aliado a 15 anos de experiência no desenvolvimento de 
tecnologia de plataforma de ponta, garantindo que sempre esteja um passo 
à frente da concorrência.

Frans Hermes
Managing Director

Dalila Agudelo
Business Development Manager
Latin America

Mateus Pereira
Representante Brasil

Cesar Villa
Technical Support Engineer

Andre Toledo
Senior Manager Marketing and 
Communication 
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Suze Kruisheer
Program Manager Brazil

Task Force Health Care
Prinses Margrietplantsoen 33
NL-2595 AM The Hague
E: info@tfhc.nl
www.tfhc.nl

E: suze.kruisheer@tfhc.nl
P: +31 702 199 006

Task Force Health Care

The Task Force Health Care (TFHC) is a not-for-profit platform which 
stimulates cooperation among organisations within the Dutch life 
sciences & health sector and promotes sustainability in healthcare 
internationally. The partners in the platform are Dutch knowledge-
institutes, NGOs, the government and companies active in the 
healthcare sector. 

The TFHC facilitates its partners in exposing their innovative and 
sustainable healthcare solutions to the rest of the world and to create 
awareness on the latest developments and solutions in healthcare. 

The TFHC organises numerous activities on a weekly basis such as 
economic (trade) missions, Holland Pavilions at medical exhibitions, 
seminars and conferences, visitor programmes in The Netherlands and 
so forth. Next to these we act as a portal towards the Dutch life sciences 
& health sector, a knowledge centre for our partners and a neutral 
discussion partner for Dutch and foreign governments.

A Força de Trabalho em Cuidados de Saúde (TFHC) é uma plataforma sem 
fins lucrativos que estimula a cooperação entre as organizações do setor 
holandês das ciências da vida e da saúde e promove a sustentabilidade em 
cuidados de saúde a nível internacional.  Os parceiros da plataforma são 
institutos de conhecimento holandeses, ONGs, governo e empresas ativas no 
setor de saúde. 

A TFHC ajuda os seus parceiros a exporem globalmente as suas soluções 
inovadoras e sustentáveis em cuidados de saúde e seus esforços na 
conscientização sobre os últimos desenvolvimentos e soluções em saúde. 

O TFHC organiza semanalmente diversas atividades, tais como missões 
econômicas (comerciais), pavilhões holandeses em exposições médicas, 
seminários e conferências, programas de visitantes nos Países Baixos entre 
outras.  Além disso, atuamos como um portal para o setor holandês de 
ciências da vida e saúde, como um centro de conhecimento para nossos 
parceiros e como um parceiro neutro para discussões entre os governos dos 
Países Baixos e estrangeiros.

Taureon
Laan van Zuid Hoorn 61
NL-2289 DC Rijswijk
P: +31 703 072 088
E: info@taureon.com
www.taureon.com

E: kalkeren@taureon.com
M: +31 641 198 003

Dick van Kalkeren
Chief Executive Officer

Taureon

Taureon is a group of medical device companies with affiliates in 4 
European countries (The Netherlands, France, Germany and United 
Kingdom). The companies have a strong presence with own CE-marked 
products in the global market: in hemostatics with Taurecol®, in burns 
with SurfaSoft® and in plastic surgery with Nuna’gan®. 

Taurecol® (www.taurecol.com) is a fiber collagen from bovine origin and 
used as hemostat in all kinds of surgery. Taurecol® outperforms sponge 
collagens and has a unique fibrillary formulation (as well as a pad form) 
and can be left behind in the body. It doesn’t swell and is fully resorbed. 
SurfaSoft® is a poly-amide monofilament dressing used as fixative for 
skin transplants and cell cultures.

Nuna’gan® is a second generation external tissue expander (successor of 
the well-known “Brava”) and used in lipografting for both reconstructive 
and esthetic breast surgery.  

Taureon is looking for distributors for all products in the Brazilian market!

A Taureon é um grupo de empresas de dispositivos médicos com filiais em 4 
países europeus (Holanda, França, Alemanha e Reino Unido). Estas empresas 
possuem forte presença com produtos com o símbolo EC no mercado global: 
no setor de hemostáticos com o Taurecol®, no setor de queimaduras com o 
SurfaSoft® e no setor de cirurgia plástica com Nuna’gan®. 

Taurecol® (www.taurecol.com) é uma fibra de colágeno de origem bovina 
e utilizado como hemostático em todos os tipos de cirurgia. O Taurecol® 
supera em desempenho os colágenos esponjosos, possui uma formulação 
fibrilar única (bem como uma forma de almofada) e pode ser deixado no 
corpo. Ele não incha e é totalmente reabsorvido. 
SurfaSoft ® é um curativo de monofilamento de poliamida usado como 
fixador para transplantes de pele e culturas de células.

Nuna’gan® é um expansor de tecido externo de segunda geração (sucessor 
do conhecido “Brava”) e utilizado no lipoenxerto em cirurgia plástica 
reconstrutiva e estética.  

A Taureon está procurando distribuidores para todos os seus produtos no 
mercado brasileiro!

TAURE  N
sharing value in cure and care 
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Tinybots 
Stationsplein 45
Unit A4.004
NL-3013 AK Rotterdam
www.tinybots.nl

E: robert@tinybots.nl
M: +31 641 778 429

Robert Paauwe
Co-Founder Tinybots

Tinybots 

Tinybots was founded in 2015 by Wang Long Li and Robert A. Paauwe 
and is a startup based in Nijmegen and Rotterdam in the Netherlands 
that develops small, talking social robots for healthcare. These social 
robots support individuals with cognitive disabilities (such as dementia, 
acquired brain injury, and autism) in being independent and taking 
control over their own lives.

Their first product, Tessa, is a small friendly robot that supports people 
with dementia and their families. Our Tinybot Tessa helps people with 
dementia by activating them by providing daily reminders, suggestions, 
and by playing personal music. Tessa speaks out loud different 
reminders and suggestions that are programmed by the family or by 
professional care via an easy-to-use app. 

Tinybots is developing new technologies such as speech recognition 
and social artificial intelligence to support individuals in long-term and 
their families.

A Tinybots foi fundada em 2015 por Wang Long Li e Robert A. Paauwe e é 
uma startup com sede em Nijmegen e Rotterdam, nos Países Baixos, que 
desenvolve robôs sociais pequenos e falantes para a área de saúde.  Estes 
robôs sociais oferecem suporte para indivíduos com deficiências cognitivas 
(como demência, lesão cerebral adquirida e autismo), permitindo que sejam 
independentes e assumam o controle sobre suas próprias vidas.

Seu primeiro produto, Tessa, é um pequeno robô amigável que apoia 
as pessoas com demência e suas famílias.  Nosso Tinybot Tessa ajuda as 
pessoas com demência, estimulando-as, fornecendo lembretes diários, 
sugestões e tocando música pessoal. Tessa diz diferentes lembretes e 
sugestões em voz alta, programados pela família ou por cuidadores 
profissionais através de um aplicativo fácil de usar. 

A Tinybots está desenvolvendo novas tecnologias como reconhecimento 
de fala e inteligência artificial social para apoiar indivíduos e suas famílias a 
longo prazo.

The Hague University 
of Applied Sciences
Faculty of Health, Nutrition 
& Sport
Johanna Westerdijkplein 75
NL-2521 EN The Hague
P: +31 704 458 888
www.thehagueuniversity.com

E: S.L.F.Burgers-Geerinckx@hhs.nl

E: M.T.Slager@hhs.nl

E: S.P.J.Brukx@hhs.nl

E: E.deVlugt@hhs.nl

The Hague University of Applied Sciences 

The Hague University of Applied Sciences (THUAS) contributes to 
innovation in professional practice, education and society by providing 
high-quality education and establishing research platforms, where 
professors, students and external partners share knowledge in research, 
education and innovation.

Our seven facultys offers around 55 bachelor programmes in all fields: 
Healthcare, Economics, Technology, Education, Computer science, 
Governance, Management and Organisation.

We are looking for contacts with universities, hospitals, companies and 
private clinics that are interested in collaboration in educational projects, 
internships and research.

A Universidade de Ciências Aplicadas de Haia (THUAS) contribui para 
a inovação na prática profissional, educação e sociedade, oferecendo 
programas educacionais de alta qualidade e estabelecendo plataformas 
de pesquisa nas quais professores, estudantes e parceiros externos 
compartilham seus conhecimentos em pesquisa, educação e inovação.

Nossos sete facultys oferecem cerca de 55 programas de bacharel em 
todos os campos: Saúde, Economia, Tecnologia, Educação, Informática, 
Governança, Gestão e Organização.

Estamos à procura de contatos com universidades, hospitais, empresas e 
clínicas privadas que desejam desenvolver uma colaboração em projetos 
educacionais, estágios e pesquisas.

Son Burgers-Geerinckx
Director Faculty of Health, Nutrition 
& Sport

Suzan Brukx
Program Manager Skin Therapy, 
Faculty of Health, Nutrition & Sport

Meralda Slager 
Program Manager Nursing, Faculty of 
Health, Nutrition & Sport

Erwin de Vlugt
Professor Technology for health
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University Medical 
Center Groningen
Hanzeplein 1
NL-9713 GZ Groningen
PO Box 20.001
NL-9700 RB Groningen
www.umcg.nl

E: v.verrijp@umcg.nl
M: +31 613 665 850

E: b.scheerder@umcg.nl
M: +31 614 977 343

University Medical Center Groningen

University Medical Center Groningen (UMCG) is the second largest 
hospital in the Netherlands and the largest employer in the northern 
Netherlands. More than 13,000 employees are active in patient care and 
in leading scientific research, with a focus on ‘healthy and active aging’. 
In the context of scientific research and education, the UMCG is strongly 
related to the University of Groningen. About 4,000 students are trained 
as doctor, dentist or movement-scientist and over 400 doctors receive 
further training as medical specialist. The UMCG focuses on complex 
care and care for complex patients. All patients from the northern 
Netherlands with complicated or rare diseases are eventually referred to 
the UMCG. Our care is always based on the newest insights and is given 
by the best doctors and nurses. Along with support staff they work daily 
on our goal: “Building the future of health”.

O Centro Médico Universitário de Groningen - UMCG é o segundo maior 
hospital dos Países Baixos e o maior empregador no norte do país.  Mais 
de 13 mil funcionários atuam no cuidado aos pacientes e em pesquisas 
científicas importantes, com foco no “envelhecimento saudável e ativo”.  No 
contexto da investigação científica e da educação, o UMCG está fortemente 
relacionado com a Universidade de Groningen. Cerca de 4 mil estudantes 
são treinados como médicos, dentistas ou profissionais em ciência do 
movimento humano e mais de 400 médicos recebem treinamento adicional 
como especialistas.  O UMCG concentra-se em cuidados complexos e 
cuidados para pacientes complexos. Todos os pacientes do norte dos Países 
Baixos com doenças complicadas ou raras são encaminhados para o UMCG. 
Nossos cuidados sempre baseiam-se nos mais recentes conhecimentos e são 
oferecidos pelos melhores médicos e enfermeiros.  Junto com a equipe de 
apoio eles trabalham diariamente para atingir nosso objetivo: “Construir o 
futuro da saúde”.

Victor Verrijp
Policy Director 

Bart Scheerder
Senior Consultant eHealth 
and Biobanking

Transfer Headoffice
Rotterdam
P: +31 10 478 07 60
E: info@transfer-lbc.com 
www.transfer-lbc.com 

Transfer do Brasil
São Paulo
P: +55 (11) 3042 2052
E: info@transfer-lbc.com 
www.transfer-lbc.com

Offices in amongst other: 
Barcelona • Bogotá • Calgary • 
Mexico D.F. • Paris • Rotterdam • 
São Paulo

Transfer

Since 1996 Transfer LBC has been leading in supporting companies 
looking to exploit market opportunities in mainly the Americas and 
Europe, and vice versa. From their local offices in these countries Transfer 
LBC provides essential services for successful market entry, supporting 
multinationals as well as SME’s. Over the past 20 years more than 2.500 
companies have received their support, among them are companies 
like Berenschot, Boels Rent Partner, Boskalis, Damen Shipyards, Imtech, 
Kema, Makro, Naco, NXP, Philips, Stork, TNO, Vanderlande, Vinci 
Construction.  Transfer LBC possesses elaborate experience with carrying 
out economic missions led by Ministers and in presence of members of 
the Royal family. 

Transfer LBC can also be contacted for follow up services after a trade 
mission, such as:
• Lead Generation  •    Office Space
• Partner selection  •    Legal & Administration services
• Head Hunting  •    E-commerce
• Legal Representation

For this Economic Mission, Transfer LBC is contracted by Dutch Ministry 
of Economic Affairs to prepare the matchmaking programs of the Dutch 
participating companies in Brazil. 

Desde 1996, a Transfer LBC é líder no apoio a empresas que buscam explorar 
as oportunidades de mercado principalmente nas Américas e na Europa, 
e vice-versa. Em seus escritórios locais nesses países, a Transfer LBC fornece 
serviços essenciais para uma entrada bem-sucedida no mercado, apoiando 
tanto as multinacionais quanto as PMEs. Nos últimos 20 anos, mais de 2.500 
empresas receberam apoio, como Berenschot, Boels Rent Partner, Boskalis, 
Damen Shipyards, Imtech, Kema, Makro, Naco, NXP, Philips, Stork, TNO, 
Vanderlande, Vinci Construction.  A Transfer LBC possui grande experiência 
na realização de missões econômicas lideradas por ministros e na presença 
de membros da família real. 

A Transfer LBC também pode ser contatada após uma missão comercial 
para serviços de acompanhamento, tais como:
• Geração de leads  •    Espaço de escritório
• Seleção de parceiros  •    Serviços jurídicos e de administração
• Busca de talentos  •    Comércio eletrônico
• Representação legal

Para esta missão econômica, a Transfer LBC foi contratada pelo Ministério 
dos Assuntos Econômicos dos Países Baixos para preparar programas de 
correspondência para as empresas holandesas participantes no Brasil. 

Gerald A.P. Baal  
Project Director 

Benjamin Cheval
Consultant

Hein Cuppen
Project Manager
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Official Delegation
Delegação oficial
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Bas van den Dungen
Vice-Minister Health 

P: +31 70 340 6860
E: be.vd.dungen@minvws.nl

Daphne Dernison
Senior Advisor International 
Affairs

P: +31 70 340 5017
E: dj.dernison@minvws.nl

Roland Driece
Deputy Director International 
affairs

P: +31 70 340 5125
E: r.a.driece@minvws.nl

Joris Pinkster
Senior Policy Officer

P: +31 70 348 7319                                                                                                  
E: joris.pinkster@minbuza.nl 

Karin Schipper
Project Manager Economic 
Missions

P: +31 88 602 1146                                                                                                    
E: Karin.schipper@rvo.nl  

Official Delegation Contact details

Ministry of Health, Welfare and Sport
PO Box 20350
NL-2500 EJ The Hague
www.government.nl/ministries/vws

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
www.government.nl/ministries/bz

Ministry of Economic Affairs | 
Netherlands Enterprise Agency 
PO Box 93144
NL-2509 AC The Hague 
www.hollandtradeandinvest.com

Embassy of the Kingdom of the
Netherlands in Brasília
SES - Avenida das Nações - Quadra 801 Lote 05 
Asa Sul
Brasília - DF - Brazil
70.405-900 
P: +55 61 3961 3200
E: bra@minbuza.nl
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/brazilie/
over-ons/ambassade-in-brasilia

Consulate General of the Kingdom 
of the Netherlands in Sao Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1779
Jardim Paulistano
São Paulo - SP - Brazil
01.452-001 
P: +55 11 3811 3300
E: sao@minbuza.nl
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/brazilie/
over-ons/consulaat-in-sao-paulo

Han Peters  
Ambassador 

P: +55 61 3961 3200
E: bra-cdp@minbuza.nl

Cor van Honk 
Consul General

P: +55 11 3811 3300
E: sao-cdp@minbuza.nl

Nico Schiettekatte
Counsellor for Innovation, 
Technology and Science 

M: +55 11 982 921 184
E: sao-ia@minbuza.nl

Rens Koele
Officer for Innovation, Technology 
and Science

M: +55 11 982 921 187
E: sao-ia@minbuza.nl
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Silvane Bosch 
Adviser Economic Department

P: +55 11 3811 3314
E: sao-ea@minbuza.nl

Dominique Bais
Adviser Economic Department

P: +55 11 3811 3317
E: sao-ea@minbuza.nl

Patrícia Torres de Melo
Holland Brand Manager

M: +55 11 970 289 121
E: patricia.torresdemelo@
minbuza.nl

Contact details

Consulate General of the Kingdom 
of the Netherlands in Sao Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1779
Jardim Paulistano
São Paulo - SP - Brazil
01.452-001 
P: +55 11 3811 3300
E: sao@minbuza.nl
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/brazilie/
over-ons/consulaat-in-sao-paulo

Notes 
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