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1. De Health Boulevard moet inspireren en oplossingen aanbieden om mensen in staat te stellen
zo lang mogelijk gezond te blijven. Het aanbod en assortiment van producten en diensten dient
dan ook een uitgesproken gezondheids- en preventie-luik te hebben. Eventuele
gezondheidsclaims dienen uiteraard wetenschappelijk onderbouwd te zijn.

2. Producten en diensten dienen afgestemd te zijn op de consument die gezondheid nastreeft,
maar zijn er uiteraard ook voor de patiënten van ZNA en hun familieleden, voor artsen, ZNA
personeel en management, andere zorgverleners, enz.. De dienstverlening van de Health
Boulevard is laagdrempelig en spreekt mensen van alle rang en stand aan. Als Health
boulevard actor dien je te luisteren naar wat de patiënten en bezoekers nodig hebben en waar
mogelijk oplossingen aanbieden.

3. Elke partner dient de gezonde uitstraling van de Health Boulevard te versterken en dient
bruggen te bouwen met ZNA en andere partijen uit de Health Boulevard … en liefst ook
daarbuiten. Zo worden bij voorkeur synergieën gecreëerd met andere retailers, met organisaties
in de Stad, de haven, de hubs in mode & creativiteit, musea, initiatieven op het vlak van
innovatie, durven pionieren, samen met ZNA staff innovatieve oplossingen bedenken en samen
wereldkundig maken..…

4. De inhoud van de Health Boulevard moet LEVEN! Dit door middel van modulair aanbod en
functionaliteit. Daarenboven werken aanbieders van diensten en producten actief samen rond
gezondheidscampagnes zoals bvb. week van de bloeddruk, diabetes awareness, obesitas, ...

5. Het is vanzelfsprekend dat het aanbod grotendeels 24/7 beschikbaar is; fysiek, digitaal en/of
interactief. Health boulevard actoren hebben de intentie om hun aanbod ook aan te bieden via
een geïntegreerde app.

6. Producten en diensten genereren een zodanig WaW (Delight) effect waardoor patiënten en
bezoekers spontaan tot ambasadeurs van ZNA en de Health boulevard omgetoverd worden,
waardoor personeel van ZNA tevreden en enthousiast naar ZNA komt en waardoor de
uitstraling van de Health boulevard en ZNA in het algemeen mee versterkt wordt.

7. De Health Boulevard zet fors in op een innovatief aanbod en moedigt Health boulevard actoren
aan om de allernieuwste toestellen, diensten, processen, technieken, enzovoort in te zetten. In
deze context kan de Health Boulevard fungeren als een living lab en exploratie-zone.

8. De levendigheid, Waw-effecten, alsook technische innovaties van Health boulevard actoren
worden in brede zin wereldkundig gemaakt. Zij worden verondersteld gebruik te maken van
deze broadcast-mogelijkheden en bij te dragen tot relevante inhoud.

9. Antwerpen is een wereldstad en dat dient in de Health boulevard ook weerspiegeld te worden.
Elke burger zal toegang hebben tot de Health boulevard en er zich thuis voelen.
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About Healthskouts
We help our clients envision & validate unseen ways to compete in the scope of preventive, predictive,
participatory & personalized health.
We are experts in painting landscapes of the scientific, clinical, technology and/or business model “state of
the art” around a pre-defined topic, typically a disease or technology segment. We scout worldwide, across
all domains, to uncover the newest data, insights and plays. The output of such a project is often the first
step in the design of a digital pipeline or digital companion concept.
Healthskouts’ CEO Prof. Dr. Koen Kas is a respected and much sought-after thought leader on the future of
health, frequently invited on an international stage as keynote speaker and serving a number of health &
tech organisations. He has a proven track record om being able to impact decision making and helping
Fortune 500 companies see and shape the future.
The Healthskouts team includes seasoned life sciences entrepreneurs and digital health analysts with a
proven track record in guiding pharma & healthcare players.
Thanks for your trust.

Prof. Dr. Koen Kas, CEO
koen@healthskouts.com
+32 479 419962
https://www.healthskouts.com
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