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Opschalen doe je zo in 2019!
In deze nieuwsbrief blikken we kort terug op het afgelopen jaar en geven we een
sneakpreviuw voor 2019. We hebben er zin in!

Korte terugblik
In 2018 zijn we gestart met het verkennen en opbouwen van e-health vakmanschap.
Hieronder een aantal hoogtepunten. Het uitgebreide verslag kunt u HIER downloaden.
In samenwerking met Seniorweb is er een eHealth training voor zelfstandig thuis wonende
oudere inwoners ontwikkeld en gegeven. Belangrijke stap in het ontwikkelen van e-health
vaardigheden bij oudere zelfstandig thuis wonende inwoners. Uit de evaluatie van
Seniorweb bleek dat er behoefte is naar dit soort trainingen en gaan ze ermee door in 2019.
Er is een praktisch stappenplan geschreven over het opschalen, implementeren en borgen
van beeldbellen bij zorgaanbieders. Uniek was dat de inzet van een gemeente ook
beschreven werd. De publicatie is door VWS mogelijk gemaakt.
2018 heeft in het teken gestaan om een aanzet te geven tot een meer gespecificeerd ehealth ondersteuningsbeleid van H4-H10 gemeente(n). Hier zijn echt stappen gezet en is er
gewerkt aan e-health vakmanschap bij gemeenten. Wat de ambitie en rol van een
gemeente kan of hoort te zijn, is opgetekend in een document. Dit document is gedeeld
met de wethouders en ambtenaren van de betreffende gemeenten.
Daarnaast is gewerkt aan de oplevering van het document over markt, adoptie en
interventie. Van breed gebruik van e-health toepassingen is nog geen sprake. Dit is niet de
gewenste situatie. DEHA streeft juist naar een breed gebruik van e-health toepassingen. Er
zijn tal van redenen waarom de gewenste situatie nog niet bereikt is. In dit document
kijken we niet naar specifieke projecten maar naar een markt. We kijken naar hoe een
doorbraak geforceerd zou kunnen worden met wel gekozen interventie(s).

DEHA kent twee doelen voor 2019
Doel 1: met e-health toepassingen een bijdrage te leveren om inwoners langer thuis te
kunnen laten wonen met behoud van eigen regie.
Willen inwoners e-health toepassingen optimaal in kunnen zetten, zodat het een bijdrage
levert aan het langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen met behoud van eigen
regie, zal er verder gebouwd moeten worden aan een maatschappelijke e-health
infrastructuur. Het begint bij de randvoorwaarden: snel en betrouwbaar internet; toegang
hebben tot goede en betrouwbare e-health toepassingen; toegang tot instructie, beheer en
onderhoud en de kennis en vaardigheden hebben om het te gebruiken. Deze
maatschappelijke e-health ondersteuningsstructuur is nog niet eerder gebouwd en daarom
zal dit samen met alle stakeholders vorm gegeven moeten worden. DEHA activiteiten,
bijeenkomsten en projecten zijn:
+ Houtskoolschets maatschappelijke e-health infrastructuur.
+ Aanjagen en versterken van digitale vaardigheden bij inwoners.
+ Het project meten van bloeddruk van mensen met allochtone achtergrond.
+ Het project overbelasting mantelzorgers van mensen met dementie.
Doel 2: het ondersteunen van (Delftse) technologische innovaties op het gebied van
wonen, welzijn en zorg in het algemeen en domotica en robotica in het bijzonder.
DEHA activiteiten, bijeenkomsten en projecten zijn:
+ Praktische hulp aan ondernemers, kennisinstellingen en zorgaanbieders.
+ Publicatie opschalen doe je zo!. Delen van best practices.
+ Delftse eHealth Beursvloer over opschalen doe je zo!.
+ Kennissessies over o.a. ziekenhuis verplaatsende zorg en implementatie.
+ Organiseren van een Bestuurdersbijeenkomst.
+ Twee gemeentelijke ehealth leernetwerk bijeenkomsten.
+ Het project ehealth innovatietraject binnen de gemeente Delft.

Goed voorbeeld: digitalAngel
Dit jaar gaan we een ondernemer volgen met de opschaling van zijn e-health toepassing.
Daarom stellen we graag digitalAngel aan u voor. digitalAngel is een onafhankelijk platform
dat een helder licht laat schijnen op kansen en mogelijkheden in zorg en welzijn. Het
ontsluit informatie voor mensen en brengt verzorgers, mantelzorgers, zorgmanagers,
wetenschappers of verzekeraars met elkaar in contact. Dit alles "verpakt" in slimme
zorgproducten. Zoals de slimme matras. Zie HIER de ervaringen van zorginstelling
Zorgspectrum.

Agenda
De volgende bijeenkomsten staan op de rol:
+ Bijeenkomst Gemeentelijk Ehealth Leernetwerk Q2 2019.
+ Bestuurdersbijeenkomst Q2 2019.
+ Kennissessie digitalAngel Q2 2019.
+ Excursie ICT infrastructuur + ontsluiting gegevens Q2 2019.
+ Kennissessie ziekenhuis verplaatsende zorg Q2 2019.
+ Kennissessie implementatie Q3 2019.
en nog veel meer ....

Contact
We werken vraaggestuurd. Mist u onderwerpen? Heeft u nog vragen? Heeft u steun
nodig? Wilt u meedoen? Informeer naar de mogelijkheden.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

