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Webinar Werk mee aan de IT: 4. E-Health

Welkom bij het vierde webinar over Werk mee aan de IT van ActiZ en de VGN!

Wij verzoeken u uw camera en microfoon uit te zetten. Tijdens het webinar is er 
voldoende ruimte om vragen te stellen. U kunt uw vragen ook in de chat zetten.

Dit webinar wordt opgenomen.



Webinar EHealth VGN

Inspiratiesessie 

22 juni 2021



Even voorstellen:



Samen zorgen we ervoor dat 

eHealth een duurzaam en geïntegreerd 

onderdeel binnen de Care is, 

met aangetoonde waarde voor cliënt, 

medewerker en organisatie. 

Partners DHC Netwerk 2021





Wat is allemaal EHealth? 



EHealth – Veel verschillende begrippen



EHealth – volgens Nictiz



Indeling EHealth→ Digitale processen



Indeling EHealth→ Type toepassing 

Webportalen / Applicaties Mobiele apps Robotica

BeeldbellenSensoren / wearables VR / serious gaming Domotica



Voor wie is EHealth inzetbaar?



Wat is het doel van EHealth?

• Quadruple Aim

Kwaliteit

Kosten

Medewerker

Cliënt



Indeling EHealth interventies:

Investeren

3.

1.Inzetten (1op1) meer 

doen (consumenten e-

health)

4.Nieuwe oplossingen, 

interventie wordt nog 

onderzocht (MBC’s)

Lage kosten in aanschaf 

gebruik

Lage impact op het zorgproces

Hoge kosten in 

aanschaf/gebruik
2.Investeren (1 
op meer), 
overwegen

(bron DHC): 4 categorieën  EHealth interventies

Hoge impact op het zorgproces

3. Verkennen via een
BC en na goede piloting
inzetten



Programma e-health 

Betrokkenheid cliënten en netwerk



En dan nog:



Voorbeelden van implementaties
•



Kwadrant 1

Laagdrempelig uitproberen via uitleen



Kwadrant 3

Overgang van AWBZ naar WMO, opdracht: beeldzorgcentrale voor 2000 cliënten, passend bij het WMO. 3 
maanden.. Doordat er al veel was geprobeerd.Geen verstand van techniek, wel van zorg. 1 kans.. Devil is in the
details: uiterlijk, interface, kleuren, presentatie, verbinding!



Kwadrant 3 Slimme Nachtzorg

• A) Los problemen op

• B) Verbeter de zwakke schakel 

• C) Begin klein

• D) Werkelijke zelfsturing

• E) Versnel de innovatie 



Kwadrant 4, sensoren en robotisering



DUS EHealth:

• EHealth=Maatwerk voor iedereen

• Divers

• Alle perspectieven aan boord



koraal.nl

Bedankt voor uw aandacht



Hartelijk dank voor uw aandacht!

Wij ontmoeten u graag bij het volgende webinar over kosten 
van ICT op 14 september. Kijk hiervoor in de agenda op de 
websites van ActiZ en de VGN.

Heeft u nog vragen over het onderwerp EHealth? 
Mail deze dan naar: 

• Han Huizinga: hhuizinga@vgn.nl
• Stefan Clement: sclement@vgn.nl

https://www.actiz.nl/werken-aan-it-de-gehandicaptenzorg-en-vvt-5-kosten-van-ict-hoe-leg-je-de-relatie-tussen-kosten-en
mailto:hhuizinga@vgn.nl
mailto:sclement@vgn.nl

