
H2020 WellCo project van start! 

Arnhem, 7 maart 2018 - 
In kader van het thema ‘Societal challenges – Personalized medicine”, onderdeel van het Europese 
Horizon2020 programma, is op 1 december 2017 het WellCo project gestart. 

Een betere gezondheid door gepersonaliseerde virtuele coach
Het WellCo project heeft als doel mensen te helpen bij het nastreven van een gezonde leefstijl. De 
WellCo virtuele coach biedt persoonlijk advies, begeleiding en de follow-up. De coach ondersteunt 
mensen bij het maken van de juiste keuzes om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. De 
coach biedt  ondersteuning op 7 gebieden: cognitieve stimulatie, ontspanning, steungroepen, 
fysieke activiteit, gezondheidsstatus, voeding en tips. Deze gebieden beslaan veel voorkomende 
ouderdomsvraagstukken in het dagelijks leven, die van invloed zijn op de gezondheid. 

Europese samenwerking
Om het WellCo project in 36 maanden tot een succes te brengen, werkt een multidisciplinair 
team samen aan het onderzoek en de ontwikkeling. Het consortium bestaat uit 8 partners uit 5 
verschillende landen, waaronder ConnectedCare. Het in Spanje gevestigde ICT bedrijf Hi-Iberia 
is coördinator. Het project is dan ook officieel van start gegaan met een kick-off meeting op het 
hoofdkantoor van Hi-Iberia in Madrid op 4 en 5 december 2017. 

Volg WellCo op de voet
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten. 
Al het nieuws, publicaties en resultaten zijn beschikbaar op de officiële 
project website: www.wellco-project.eu. 

Looptijd:  36 maanden
Soort:  ICT oplossing
Thema:  Personalized medicine

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 
2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van 
de Europese Unie onder subsidienr. 769765.   

Expertise ConnectedCare  
ConnectedCare zal zich binnen het project focussen op het ontwikkelen van het WellCo concept 
en de user experience. Eindgebruikers worden vanaf het begin middels co-design en participatory 
design bij de ontwikkeling betrokken. Daarnaast zullen de gebruikers een belangrijke rol spelen bij 
de validatie van het resultaat.  
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Meer informatie: 
dr. Martijn Vastenburg | m.h.vastenburg@connectedcare.nl | +31-85-401-8131


