Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Respect
Respect. Respect aan eenieder werkend in zorg, welzijn, wonen en onderwijs.
Succes en dank voor jullie inzet en werkzaamheden.

Werkplaats: beeldbelzorg
De coronacrisis kan een goede katalysator zijn voor de adoptie en het breed gebruik van
beeldbelzorg (beeldbellen). Goed voor mensen die zorg nodig hebben, want hun
behandeling kan doorgaan. Goed voor medewerkers in de zorg en welzijn. Zij kunnen meer
mensen bedienen en kunnen dit veiliger doen. Ook financiers, gemeenten en
zorgverzekeraars, zijn bezig met het mogelijk maken van de brede inzet van beeldbelzorg.
Ondernemers zijn bezig met het breed beschikbaarstellen van hun oplossingen.
Om te komen tot toekomstvaste inzet van beeldbelzorg, heeft DEHA
de Werkplaats Beeldbelzorg ingericht. Een digitale plek waar mensen met vragen over de
opschaling, organisatiebrede implementatie en borging in contact komen met mensen met
oplossingen. Een plek waar medewerkers van zorgaanbieders advies kunnen vragen aan
een pool van medewerkers van zorgaanbieders en ondernemers.
Ga naar de werkplaats Beeldbelzorg en deel je vragen en oplossingen.

Werkplaats: opschaling
Op 17 april staat er een bijtankbijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst gaat door de
coronacrisis niet door. De opgegeven deelnemers ontvangen een bericht en de bijbehorende
stukken. De bijeenkomst zal op 7 juli (indien nodig digitaal) worden georganiseerd. Deze
bijeenkomst zal in het teken staan van de gevolgen van de coronocrisis en hoe hiermee om
te gaan.
De afgelopen weken wordt DEHA veelvuldig geconsulteerd met vragen over opschaling en
implemenatie van digitale toepassingen. Blijft u dit vooral kostenloos doen. DEHA zoekt naar
antwoorden voor uw vraagstuk.

Werkplaats: AI in de zorg
De brede kennismakingsbijeenkomst over AI in de zorg van 8 juni 2020 wordt verschoven
naar het najaar. Om geen momentum te verliezen, zal een extra publicatie worden
opgeleverd. Het zal een wegwijzer betreffen over het wat, waarom, hoe en waar van AI in de
zorg.

Kort nieuws
Willen mensen thuis gebruik kunnen maken van digitale zorgtoepassingen, dan is een
goede internetverbinding crusiaal!. Kijk bij het NEN wat u dient te realiseren!
Woningbouwcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders: we hebben u nodig.
AI in de zorg. Wat is dat nu eigenlijk? Wat kunt u ermee doen? De website Data voor
gezondheid geeft een wegwijzer.
Opschalen van e-health? Binnen de SET is er nu een Pre-SET. Een kans voor
zorgaanbieders. Meer informatie leest u op de website Programma Langer Thuis.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Dick-Jan Zijda.
Bereikbaar op dzijda@innovasi.nl | 06-19363342 | www.deha.nl

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

Verzonden met

