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DEHA 2021
2021 wordt totaal anders. Hieronder leest u meer.
Werkplaats | opschaling
De werkplaats | opschaling gaat door in 2021. Binnen deze werkplaats worden e-health
samenwerkingsprojecten begeleid. Gericht op Delft.
Actieve dienstverlening stopt
Er worden in 2021 geen kennissessies, verdiepingsbijeenkomsten en excursies
georganiseerd. Er vindt geen onderzoek meer plaats en er worden geen white-papers
geschreven. Ook het makelen & schakelen stopt.
AI in de zorg
De onderwerpen "AI in de zorg' en 'data gedreven zorg' zullen de agenda van de toekomst
bepalen. Uit de DEHA activiteiten van het afgelopen jaar blijkt hier behoefte aan te zijn. Dit
wordt in een nieuw concept vorm en inhoud gegeven buiten DEHA om.

Werkplaats | AI in de zorg
15 oktober 2020 vond er een kennissessie over 'AI in de Zorg' plaats. Een interessante
uiteenzetting van wat AI nu is en hoe het van waarde voor zorgaanbieders kan zijn. Ook
gesproken over hoe begonnen kan worden met het opdoen van ervaringen met AI en 'data
gedreven zorg'. Klik op de link DEHA presentatie AI 15-10-2020.pdf voor de presentatie.

Jaarverslag 2020
DEHA is in een afgeronde fase en bezig met de laatste lootjes.
Er is nog genoeg te doen en afspraken zullen nagekomen worden.
Toch alvast de laatste verantwoording van 2020, zie document DZ20-deha verantwoording
2020 31-10.pdf.

Persoonlijke boodschap, dank en succes
De afgelopen 6 jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme de e-health boodschap
verkondigd. Wij, Bert Mulder en ik, geloofden in de waarde van e-health en terugkijkend is
het niet een false boodschap gebleken. We hebben een enorme groei gezien in het breed
gebruik van e-health toepassingen in de afgelopen jaren. Getuige geweest van het
opgroeien van een baby, peuter tot een jong volwassenen. We zijn er nog niet en er kan nog
meer.
Maar e-ehealth is volwassen geworden. Voor mij nu het moment om te stoppen met de
actieve dienstverlening van DEHA. In de regio zijn tal van voorzieningen aanwezig om nog
meer te halen uit e-health. Denk aan NELL, IQ en tal van living labs van de
kennisinstellingen en zorgaanbieders.
Het was een geweldige ervaring, die ik niet had willen missen. Leuke en slimme mensen
leren kennen, in verschillende keukens mogen werken en aan veel producten en diensten
een bijdrage mogen leveren. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de prettige
samenwerking, scherpheid en gezelligheid.
Ik ga mij verder bekwamen in 'AI in de zorg' en 'data gedreven zorg'.
We komen elkaar vast weer tegen.
Succes met jullie volgende stappen.
Dick-Jan Zijda
dzijda@innovasi.nl
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