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

DEHA corona-special
Wat een tereurstelling dat de SET COVID-19 regeling vorige week gesloten werd. Het is een
van de antwoorden om de huidge inzet van digitale toepassingen een boost te kunnen
geven. Goed nieuws: de regeling gaat deze week weer open! In deze speciale DEHA
nieuwsbrief wordt een beknopte opsomming gegeven van de subsidiemogelijkheden om
digitale toepassingen op te kunnen schalen, te kunnen implementeren en te borgen.
DEHA is vorige week gestart met de werkplaats | beeldbelzorg. We zien dat er een aantal
gelijksoortige initiatieven onstaan in de regio. DEHA zorgt voor een actieve koppeling. Ook
hebben we actief meegeschreven aan een aantal SET aanvragen. Blijf uw vragen stellen en
DEHA zoekt naar een antwoord. Voor zorgaanbieders en zeker ook voor ondernemers!

Subsidiemogelijkheden
SET COVID-19
Deze regeling gaat in de week van 6 april weer open. Wilt u als aanbieder van zorg of
ondersteuning rond de coronacrisis extra inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen
thuis? Mogelijk komt u in aanmerking voor de uitbreiding van de SET-regeling: SET COVID19. Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan is uw aanvraag in behandeling en krijgt u zo
snel mogelijk bericht. Klik HIER voor meer informatie.
Subsidiemogelijkheid ZorgTech
Het innovatieprogramma ZorgTech is van start. Vanaf vandaag zijn er vouchers beschikbaar
voor projectconsortia die technologische oplossingen willen realiseren voor de
gezondheidszorg. Denk aan producten en systemen voor diagnose, preventie, bewaking,
behandeling of verlichting van ziekten. Met de vouchers kunnen projectconsortia de
haalbaarheid van hun zorginnovaties onderzoeken of hun oplossing testen in een
praktijkomgeving; cruciale stappen om de zorgmarkt te kunnen betreden. Het
innovatieprogramma ZorgTech wil kansrijke technologische oplossingen de weg naar de
gezondheidszorg sneller laten vinden. Klik HIER voor meer informatie.
Coaching bij implementatie van digitale toepassingen (COVID-19)
Het doel van het programma Zorg voor innoveren is om zorginnovatoren verder te helpen
met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich op het bieden van ondersteuning
bij implementatie- en opschalingsvraagstukken. DEHA kent een pool van adviseurs en
coaches. Klik HIER voor meer informatie.

Kort nieuws en contact
NEN
In de vorige nieuwsbrief werkte de link niet goed. Daarom nog een keer aandacht voor dit
onderwerp. 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.
Hulp nodig
Laten we elkaar slimmer maken! Deel vooral uw positieve en negatieve ervaringen binnen
DEHA. Dit zorgt ervoor dat anderen minder fouten maken en dat we betere zorg met de inzet
van waardevolle technologie kunnen realiseren. U kunt contact opnemen met Dick-Jan Zijda.
Bereikbaar op 06-19363342 en op dzijda@innovasi.nl. Succes en sterkte.

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