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In deze nieuwsbrief
De SET regeling (opschalingssubsidie) nader uitgewerkt voor aanbieders, gemeenten en
verzekeraars.
Korte terugblik op activiteiten en bijeenkomsten.
De agenda voor de komende maanden.
Kort nieuws.

SET nader uitgewerkt
Afgelopen 15 april hebben DEHA en de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en
Westland een informatie bijeenkomst over de SET regeling georganiseerd voor de Wmo
aanbieders. Marion van der Heden van het RVO nam de aanwezigen mee in kansen en
restricties van de regeling. De presentatie is HIER te downloaden. In oktober 2019 vindt er
een vervolgbijeenkomst plaats.

Er is de afgelopen maanden gewerkt aan...
Oplevering plan van aanpak "tegengaan overbelasting mantelzorg dementie" met
partners Pieter van Foreest, Delft voor Elkaar en Alzheimer.
Oplevering Model "Maatschappelijke EHealth Ondersteuningsstructuur".
Oplevering Flyer "Digitale Vaardigheden in Delft".
Bijdrage onderdeel e-health in de vragenlijst "huisbezoeken" en training
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers van Delft voor Elkaar.
Gemeentelijke bijeenkomst "innoveren met e-health sociaal domein" met 20
ambtelijke deelnemers.
Bijdrage bijeenkomst nieuwbouw Basalt (2019).
Intervieuws DEHA deelnemers voor publicatie over geleerde lessen over opschaling van
e-health toepassingen.

Agenda
Inspiratiesessie Structurele Inzet Ehealth
U bent van harte welkom bij de inspiratiesessie Structurele Inzet Ehealth op dinsdag 11
juni te YES!Delft. We bespreken drie casussen: "Ziekenhuis Verplaatsende Zorg", "Juiste
zorg op de juiste plek" en "Wet zorg en dwang".
Kennissessie grip op risico’s
DEHA en VodafoneZiggo nodigen medewerkers van zorgaanbieders, kennisinstellingen,
verzekeraars en gemeenten graag uit voor de kennissessie Grip op Risico’s op dinsdag 21
mei van 12:00 tot 14:00 uur te Utrecht.

Kort nieuws
Interessant onderzoek: Philips presenteert de resultaten van het 3-jarig telezorg
programma voor meer dan 100.000 patiënten in heel Europa.
Voor ondernemers: hulp nodig bij strategische en financiele besluiten? Neem dan eens
contact op met het Rabobank Innovatieteam.
Oproep opdrachtgevers uit het domein van gezondheid, zorg en welzijn en
educatiezorgaanbieders: de Haagse Hogeschool zoekt opdrachtgevers voor tweedejaars
CMD-project waarin studenten een design maken voor een digitale tool voor een
kwetsbare doelgroep, die hun leven aangenamer en gemakkelijker moet maken. De
studenten ontwerpen de tool, ze maken hem niet (ze hebben 10 weken de tijd voor
onderzoek en ontwerp). U kunt zich opgeven bij Jannie Oosting.

Vragen en/of opmerkingen
Wilt u meer informatie?
Heeft u een vraag of opmerking?
Heeft u steun nodig?
Wilt u de DEHA nieuwsbrief ontvangen?
Neem dan contact op met Dick-Jan Zijda of kijk op www.deha.nl.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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