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Mag ik u voorstellen aan…. 

Marie, 53 jr, 
Eenzaam, 
somber…  

David, 26jr, student, fors 
drugsgebruik. Tja, misschien 

wat veel… maar ach…. 
Janine, angstig, 

seksueel misbruik 

Moeder denkt aan 
hulpverlening, maar 
wil Janine niet extra 

belasten …  

Zoek dan hulp 
zeggen haar 
kinderen… 

Marie twijfelt…. 
Wekelijks iemand 

bezoeken…? 

Ze kan zelf aan de 
slag, met een online 
interventie! Een serious game voor 

Janine! 
E-mailhulp voor moeder 

Vader maakt zich 
zorgen: Stop met 

die drugs!  

Een online zelftest, zelfhulp-
programma en chat voor David.  
Online educatie voor vader.  

Beeldcommunicatie, online 
takenplanner helpen Joop. 
Portaal informeert broer.  

Joop, LVB, woont 
zelfstandig… 

maar… 

Broer maakt zich zorgen 
nu hij ouder en 

vergeetachtig wordt 



Achtergrond 

 



eHealth ambities NL-overheid 
• Van de chronisch zieken heeft 80% direct toegang tot bepaalde medische gegevens, 

waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen, en kan deze 

desgewenst gebruiken in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige 

Nederlanders betreft dit 40%. 

 

• Van de chronisch zieken (diabetes, COPD) en kwetsbare ouderen kan 75%, die dit 

wil en hiertoe in staat is, binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren, veelal in 

combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener. 

 

• Binnen 5 jaar heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de 

mogelijkheid om - desgewenst - via een beeldscherm 24 uur per dag met een 

zorgverlener te communiceren. Daarnaast wordt domotica ingezet. Dit draagt bij aan 

langer veilig thuis wonen. 



eHealth monitor 2014 

 

 
 
 
NIVEL Consumentenpanel gezondheidszorg 2012*: 
75% van de ondervraagden minimaal 1 x p wk 
  
Waarom: 
90% - snelste manier is 
80%  beschikbaarheid actuele informatie 
  
Onderzoek zegelgezond:  
41% als 1e bron, 34% als aanvullende bron 
Tov van 46% die de zorgprofessional als 1e bron 
gebruikt 
 
* http://www.henw.org/archief/volledig/id5039-gebruik-van-internet-voor-
gezondheidsinformatie.html 
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bieden kansen in:  
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Patiënt  



Cliënt, de vraag verandert 
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“ Ik voel me vaak overwerkt,  
maar bespreek dit liever  

niet met mijn arts. Wat nu?” Mevrouw de Vries,  
Zoekt begeleiding bij 

werkgerelateerde 
stressklachten 

 



Online informatie: Burnout 
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Zelftest: werkstress 



Interventies: werkstress 

Programma van 
Mentalshare 
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“Ik voel me gewoon #@##!! 
Al dat gedoe. Ik weet niet 

hoe ik dit kan stoppen………” 

Jasper, 
Wordt lastig gevallen door 

een paar meiden….  
 

eHealth voorbeelden 



Serious Games 
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Je virtuele 
mantelzorger 



Kick Ass 



Apps, de mobiele begeleider? 
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Portalen: cliëntportaal  
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Zorg in de praktijk is..... 

Digitaal dichtbij: 

 Makkelijk, kort, snel 

Afspraken zelf initiëren 

Als de ouder vragen heeft 

Video communicatie 

http://www.youtube.com/watch?v=k-GZWopk_7w


Even voorstellen 
Alice, 14 jaar 



Droom… 
Werken met mensen 

Jonge kinderen…. 

Alice in opleiding 



Tijd voor 
profielkeuze 

Nicht Lisa is  
gezinsbegeleidster 

Alice in opleiding 



Dat lijkt haar leuk 

Werken met mensen,  
bij de mensen 

HBO, zorg:  
Pedagogiek 

Alice in opleiding 



Joris, zorgleerling.. 

Docente: 
voorbeelden uit 

haar praktijk 

Alice in opleiding 



  

Docent: 
Gesprekken met 

ouders…. 

Vertelt u eens.. 

Tja, waar zal 
ik beginnen… 

Alice in opleiding 



  Alice op stage...... 

 
 

 Internet??? 

Zorg op afstand? 

 
 



  

Onvoorbereid, in een vreemde wereld…? 

“Maar ik ben niet 
technisch!” 

“En online is zo 
onpersoonlijk!” 

“Dat is niet wat ik 
verwachtte…..” 

Alice..... in wonderland 



  

Onvoorbereid, in een vreemde wereld…? 

eHealth?  

Docent in wonderland 



eHealth adoptie? 
Rogers Innovation  
Adoption Curve 



eHealth dilemma 
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Weggeman: 
professionals willen in 

hun flow werken. 
 

eHealth:  
Innovatie ontwricht en 

schuurt 



eHealth adoptie?  

Knoster, T (1991) 



eHealth adoptie?  

Knoster, T (1991) 



Leren is….balanceren in flowgebied 
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Kennis:  

acceptatie 

Eigenaarschap:  

adoptie 

Onkunde: 

vrees 

Moeten: 

Onwil 

eHealth 

eHealth,  
geen adoptie zonder kennis &  eigenaarschap 



78% heeft behoefte aan scholing 

6% 

16% 

50% 

28% 

Ik zou ondersteuning willen om eHealth te 
integreren in de zorg of begeleiding aan mijn 

patiënten/cliënten. 

helemaal niet

niet

zeker

zeer zeker

Onderzoek Changinghealthcare naar 
ondersteuningsbehoefte bij eHealth implementatie 



eHealth is meer dan techniek 



eHealth…. 

Gaat over mensen… 
die  

(zo) zelfstandig (mogelijk) willen zijn,  
 en ondersteuning nodig 



eHealth…. 

Mensen… 
waarvoor we veel middelen beschikbaar hebben 
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Impact: verandering werkproces 

Cliënt 

Vraag 

…. 



Verandering door technologie 

Wat betekent dit voor 
jouw werk?  

Internet via mobiel, 
Cliënten dagelijks  

online  
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consult 

•Travelling time 

consult 

•Travelling time 

Online consult via 
screen-to-screen  

 

consult 

•Travelling time 

• Face-to-
face 

• 1 uur  

Online info 

•videocontact 
•0,5 uur 

Online 
module 

• Face-t0-
face 

• 1 uur 

Zelfregistratie 

•Videocontact 
•0,5 uur 

Cliënt & 
netwerk 

Impact: verandering werkproces 

Niet langer een lineair proces, van afspraak naar afspraak maar 
informatie en de cliëntvraag als sturingsprincipe voor de hulp… 



Online communicatie 

Ik moet de ander wel 
kunnen zien, anders….. 

Wiens behoefte is dit?  Kunnen we niet communiceren 
zonder elkaar te zien? 

En bellen en whatsappen 
dan?  



eHealth als schrikbeeld 

Angst geen goede zorg te bieden,  
Om je baan kwijt te raken  



Werken met eHealth vraagt… 
eHealth kennis 

• Basiskennis 
• Houding en mentaliteit 
• Blended behandelen/begeleiden in de praktijk 

Online communiceren 

• Chatmethodiek 
• E-mailmethodiek 
• Beeldcommunicatiemethodiek 

Social Media 

• Basiskennis 
• Mediawijsheid 
• Social media in de zorg 

© Changing Healthcare , 2015 



Liefde, eigenaarschap en trots 

Bij iedereen in de organisatie:  

van zorgverlener op MBO niveau tot de 
 VZ van de RvB  



Eigenaarschap en trots zodat… 

Ze kan zelf aan de 
slag, met een online 
interventie! Een serious game voor 

Janine! 
E-mailhulp voor moeder 

Een online zelftest, zelfhulp-
programma en chat voor David.  
Online educatie voor vader.  

Beeldcommunicatie, online 
takenplanner helpen Joop. 
Portaal informeert broer.  Wauw, zo gaaf! Gisteren 

zag ik online dat….. 



Vragen?   

Zoek ons op bij de stand 

Saskia Timmer, Directeur Changing Healthcare  

saskia@changinghealthcare.nl / 0031(0)644108921 
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