Persbericht
Kick-off voor de planning van MEDICA 2019 met nieuwe opzet
van de hallenindeling
Digital health en medische technologie groeien naar elkaar toe
De kick-off voor de planning van MEDICA 2019 in Düsseldorf is
geweest en de aanmeldingen van exposanten stromen binnen. Op
basis van de actuele trends binnen de branche en de talloze
gesprekken

met

individuele

exposanten

zal

’s

werelds

toonaangevende medische beurs tijdens de komende editie (18 – 21
november 2019) een nieuwe structuur op het gebied van de
thematische indeling van de hallen presenteren. Het MEDICAsegment ‘Informatie- en communicatietechnologie’ zal van de
beurshal 15 naar hal 13 worden overgeplaatst en daarmee direct
aansluiten

op

de

hallen

voor

medische

technologie

en

elektrogeneeskunde (hallen 9 tot en met 13).
Wolfram Diener, directeur van Messe Düsseldorf, ziet dit als een
logische consequentie van de ontwikkeling binnen de markt en de
behoefte van de branche: “De digitalisering binnen de medische
industrie maakt snelle vorderingen en verandert zowel de
productontwikkeling als de business-processen. Tegenwoordig
spreken we steeds minder over health-IT als een geïsoleerde
discipline, maar eerder over digital health, als omvattender
benadering van de digitale transformatie. Dit betreft alle product- en
aanbodsegmenten, en dan vooral de convergentie van hard- en
software binnen de medische technologie en elektro-geneeskunde –
van app-gestuurde wearables en
apparatuur voor mobiele en stationaire beeldvorming tot aan
roboticasystemen voor de chirurgie en informatiesystemen aan het
bed van patiënten.

De sterk gefrequenteerde communicatie- en informatieplatforms
MEDICA CONNECTED HEALTCARE FORUM en MEDICA HEALT
IT FORUM, die tijdens de vorige editie ruim 10.000 bezoekers
mochten ontvangen, worden als gerenommeerde publiekstrekkers
met sessies en presentaties over alle relevante digital health-trends
eveneens in hal 13 ondergebracht.
Inhoudelijk daarop aansluitend wisselen bovendien het MEDICA
START-UP PARK, als platform voor de creatieve, digitaal
aangedreven oprichters-scene, het grote paviljoen van de Wearable
Technologies-Show en het paviljoen van de ENTSCHEIDERFABRIK
mee naar hal 13. Hier worden best-practice-projecten rond de
digitalisering van ziekenhuizen gepresenteerd.
De hallen 15 tot en met 17 zullen in het teken staan van nationale en
internationale paviljoens, waarbij de nadruk voornamelijk op de
medische technologie en de elektro-geneeskunde ligt.
Het MEDICA ECON FORUM, dat in samenwerking met de Techniker
Krankenkasse

is

georganiseerd,

zal

als

platform

voor

de

gezondheidspolitieke dialoog een onderdeel van het programma
blijven, evenals het MEDICA TECH FORUM over marktrelevante
thema’s rondom hightech trends, dat in nauwe samenwerking met de
industrieverenigingen SPECTARIS EN ZVEI wordt opgezet.
Exposanten

uit

het

segment

laboratoriumgeneeskunde

profiteren van de nieuwe hal 1
Verdere veranderingen komen voort uit de aanstaande oplevering
van de nieuwe Ingang Zuid en de nieuwe beurshal 1, die vóór
MEDICA 2019 klaar zullen zijn. In hal 1 (met 12.500 m²

tentoonstellingsoppervlakte)

zal

het

MEDICA-segment

Laboratoriumtechnologie en Diagnostica worden ondergebracht.
Voor dit segment zal, zoals tot nu toe het geval was, ook de er naast
gelegen hal 3 worden gebruikt. De tijdelijke hallen 3a en 18 die
tijdens de bouwfase in de jaren 2017 en 2018 zijn benut, vervallen
hiermee. Het MEDICA LABMED FORUM met lezingen, presentaties
en

discussierondes

over

de

belangrijkste

thema’s

uit

de

laboratorium-geneeskunde (de afgelopen jaren in hal 18) zullen de
MEDICA-bezoekers eveneens in hal 1 terugvinden.
Ongeacht

de

nieuwe

opzet

van

de

hallenstructuur,

blijft

onveranderlijk gelden dat MEDICA dé plek is waar ieder jaar op een
vast tijdstip het complete aanbod voor een moderne ambulante en
stationaire verpleging thematisch wordt aangeboden, waaronder een
veelheid aan noviteiten die wereldwijd haar evenknie niet kent.
Voor het komende evenement wordt opnieuw rekening gehouden
met een deelname van ruim 5.200 exposanten uit meer dan 60
landen. Thematische zwaartepunten zijn: laboratoriumtechnologie /
diagnostica (hallen 1 en 3), fysiotherapie / orthopedietechnologie
(hallen 3 tot en met 5), ge- en verbruiksartikelen (hallen 5 tot en met
7 en 7a), elektrogeneeskunde / medische technologie, informatie- en
communicatietechnologie, medisch meubilair en speciale inrichting
voor ziekenhuizen en praktijen (hallen 9 tot en met 17).
Naast de vakbeurs behoort ook het conferentieprogramma tot een
van de vaste pilaren van MEDICA.
Hieronder vallen de MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE
over

de

aspecten

van

preventie

en

sportmedische

behandelingsconcepten en DiMiMED, de conferentie rond rampen-

en defensiegeneeskunde (elk op 19 en 20 november 2019 /
Congress Center Düsseldorf Süd). Het betreft Engelstalige
conferenties, gericht op een internationaal publiek.
De 42ste Deutsche Krankenhaustag (18 - 21 november 2019), als
toonaangevend

communicatieplatform

voor

top-

beslissingsbevoegden van ziekenhuizen, en de MEDICA PHYSIO
CONFERENCE (20 en 21 november 2019), met op behandelingen
georiënteerde lezingen voor de doelgroepen fysiotherapeuten,
sportartsen en orthopeden (Congress Center Düsseldorf Süd),
richten zich voornamelijk op het Duitssprekend gebied.
Parallel aan MEDICA 2019 vindt op alle vier de dagen (12 tot en met
15 november) in de hallen 8a en 8b COMPAMED 2019 plaats, de
beurs die met circa 800 exposanten hét internationale marktplatform
voor de toeleveranciers van de medisch-technologische industrie is.
Tijdens de afgelopen editie telden MEDICA en COMPAMED
gezamenlijk 120.116 vakbezoekers, afkomstig uit 155 landen.
Meer informatie vindt u online op:
http://www.medica.de / http://www.compamed.de
Informatie over alle andere medische beurzen van de Messe
Düsseldorf Group vindt u online op:
http://www.medicalliance.global
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