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GRENSOVERSTIJGEND INNOVATIEPROJECT BRENGT KENNIS EN KUNDE BIJ ELKAAR 

officiële start i2-CoRT  

Tijdens een symposium op 24 mei bij Adelante in Hoensbroek is het Euregionale project i2-CoRT 
officieel van start gegaan. Het project dat een initiatief is van Adelante zal drie jaar gaan duren, 
heeft een omvang van bijna 4 miljoen en wordt mede gefinancierd door Interreg Euregio Maas-Rijn 
en verschillende Euregionale provinciale overheden. Hoofddoel is om in de Euregio behandelaren, 
onderzoekers, universiteiten, hoge scholen, producenten en cliënten met elkaar in contact te 
brengen om samen onder andere nieuwe technologieën te ontwikkelen voor nieuwe 
behandelvormen binnen de revalidatiegeneeskunde. 
 
Door kennis en kunde onder één dak bij elkaar te brengen in testcentra bij drie revalidatiecentra in 
Nederland en België wordt het mogelijk om innovatie en implementatie van revalidatietechnologie 
te versnellen. Binnen het hoofdproject worden enkele deelprojecten ingezet als voorbeeldprojecten. 
Het gaat dan om revalidatierobotica voor arm/handvaardigheden, sensortechnologie voor arm/hand 
vaardigheden, voor functionele krachtmeting en voor het kwantificeren van zitgedrag alsmede het 
3D printen van ortheses. 
Het project speelt hiermee in op de ontwikkelingen rond veranderingen in de revalidatie, eigen regie 
van de cliënt en technologie als middel voor therapie-innovatie. Het project i2-CoRT zal ook leiden 
tot meer grensoverstijgende samenwerking, nieuwe zorgconcepten en bedrijvigheid. 
 

De partners in het i2-CoRT-project zijn: Adelante; Jessa Ziekenhuis en Revalidatiecentrum Herk-de-Stad; 

Universitair Medisch Centrum Luik; Universitaire medische faculteit van Aken; Universiteit Hasselt; Universiteit 

Maastricht; Universiteit van Luik; Technische Universiteit Eindhoven; Zuyd Hogeschool; PXL Hogeschool; Pôle 

MecaTech ASBL, WeLL.  

i2-CoRT brengt state-of-the-art kennis en ervaring samen van revalidatiecentra, kenniscentra, (MKB) bedrijven, 

organisaties in de gezondheidszorg en patiënten (organisaties) om innovatie en implementatie van 

revalidatietechnologie te bevorderen en te versnellen. 

i2-CoRT staat voor "Innovation and Implementation accelerator for Complex Rehabilitation Technology". 

Meer informatie: www.adelante-zorggroep.nl/i2-cort  

Noot voor de redactie: 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Linden, senior 

communicatieadviseur Adelante, 06-51097792, a.linden@adelante-zorggroep.nl   

Over Adelante 

Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de 

gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en 

vrijwilligers verlenen die zorg en onderwijs vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de 

poliklinieken van een aantal ziekenhuizen.Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, 

gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. 

Adelante richt zich niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal 

het beste uit jezelf!  

www.adelante-zorggroep.nl 
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