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Algemeen
Zomertijd! Voor DEHA een tijd van nadenken en reflecteren. Een periode om publicaties te
schrijven. Nieuwe plannen te smeden. Dat is ook gebeurd. Er is een publicatie geschreven
over hoe adoptie van digitale toepassingen vast te houden tijdens en na de coronacrisis. Het
document gluren bij de buren is aangepast. Er is gewerkt aan een inleiding op AI in de Zorg.
Er zijn weer nieuwe bijeenkomsten gepland en voorbereid. U leest er meer over in deze
nieuwsbrief.

Werkplaats | Opschaling
Op 7 juli 2020 werd de bijeenkomst Innovatieagenda 2020-2024 gehouden. Aanwezig waren
medewerkers van zorgaanbieders, gemeenten en bedrijven. Het was een interessante
bijeenkomst en een open gesprek. Zie de presentatie: DZ20-deha innovatieagenda
presentatie 07-07.pdf .
Er is gewerkt aan het document Gluren bij de Buren. Dit document geeft een overzicht van
de stand van zaken van innovaties binnen zorgaanbieders in de regio Delft. HIER kunt u het
document downloaden. Zie het document: DZ20-deha gluren bij de buren 01092020.pdf
OPROEP HAAGSE HOGESCHOOL. De studie CMD is op zoek naar opdrachtgevers
(ondernemers, zorgaanbieders en gemeenten) voor het vak Usable Design. Het begint in
september voor de duur van ongeveer 10 weken. CMD-PR-Usable Design 2020 Briefing
voor opdrachtgevers.pdf
Zorgtech. DEHA is betrokken bij drie consortia voor een aanvraag van een Zorgtech
financiering. Meer informatie over deze regeling vindt u
hier: https://www.innovationquarter.nl/tweede-selectieronde-zorgtech-vouchers-start-nazomer/

Werkplaats | Beeldbellen
Daar was het opeens door COVID-19, een grootschalige inzet en gebruik van e-health in het
algemeen en beeldbellen in het bijzonder. Want door de inzet van e-health, wordt de
continuïteit en toegankelijkheid van zorg en welzijn gerealiseerd door zorgaanbieders en
welzijnsorganisaties. Het rijk zorgde voor financiële mogelijkheden (SET COVID-19) om de
opschaling ervan mede mogelijk te maken. Maar hoe gaat het verder nadat alle tijdelijke
COVID-19 maatregelen zijn afgebouwd? Wat gebeurt er als medewerkers van
zorginstellingen en welzijnsinstellingen weer fysiek voor mensen kunnen zorgen? Blijven zij
dan gebruik maken van e-health? Wat gebeurt er als de tijdelijke extra financiële middelen
opdrogen? Wie betaalt dan de inzet van de e-health? Gaat er een tegenreactie ontstaan en
worden mensen e-health-moe? Stort het gebruik van e-health in of stabiliseert zich dat op
een hoger niveau dan voor de coronacrisis?
Allerlei vragen en dito gedachten en meningen over hoe de inzet en het gebruik van e-health
zich gaan ontwikkelen. Er is niet een eenduidig antwoord, maar de uitkomst kan wel
beïnvloed worden. In deze publicatie wordt dieper ingegaan om de vraag hoe gebruik
ontworpen en georganiseerd kunnen worden door zorgaanbieders en welzijnsorganisaties
nog tijdens en na de coronacrisis. Het betreft ervaringen uit de praktijk. Zie de
publicatie: DZ20-deha gebruik e-health nu en na COVID-19 te beinvloeden 2307.pdf

Werkplaats | AI in de Zorg
DEHA heeft in de zomermaanden gewerkt aan de verdere invulling van de werkplaats AI in
de zorg. Het is digitale leeromgeving geworden, waar u zich kan bekwamen in het
onderwerp van AI. Neem gerust een kijkje op http://deha.nl/#werkplaats-ai-in-de-zorg.
Leeromgeving
U vindt verschillende publicaties en internpagina's, die een inleiding geven op het onderwerp
AI in de zorg.
Bijeenkomst
U bent van harte welkom op de vrij toegangelijke DEHA kennissessie op donderdag 15
oktober 2020, van 10:00 tot maximaal 12:00 uur. De uitnodiging wordt deze week nog
verzonden.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Heeft u hulp nodig?
Neem dan contact op met Dick-Jan Zijda op 06 1936 33 42 of dzijda@innovasi.nl.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

