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Nu

Uitdagingen

Onze zorgsector staat voor een aantal grote uitdagingen. Een hoge

werkdruk, een tekort aan personeel en inefficiënte administratieve

processen zijn daar belangrijke van.

 

Koploper

Daartegenover staat dat Nederland tot de Europese koplopers behoort

op het gebied van digitalisering en dat we in de regio Zuid-Holland

Noord (ZHN) al een flink aantal jaar werk maken van digitalisering in de

zorg. Ook e-health maakt daar onderdeel van uit. 

 

Doorpakken

Het is daarom nu tijd om de beloftes van e-health om te zetten in

praktisch nut. We pakken de uitdagingen in de zorg op als extra

stimulans om het proces naar slimme en digitaal ondersteunde zorg te

versnellen.

 

 

 

 

 

doorpakken met e-health in 2020

We doen in de regio ZHN al veel
e-healthprojecten, hebben een
gezamenlijk e-healthmanifest
getekend en hebben twee keer
een e-healthfestival
georganiseerd. 
 
Het is nu tijd om door te pakken.



Trends

Alhoewel Nederland qua connectiviteit en digitalisering tot de

koplopers van Europa behoort, geldt dit helaas nog niet voor het

gebruik van gezondheidstechnologie. Vergeleken met andere landen

blijft de implementatie van digitale zorg in ons land wat achter.

 

De e-healthmonitor 2019 laat zien dat zorgverleners enthousiast zijn

over e-health. Toch is het aanbod een stuk groter dan het gebruik. 

 

Het landelijk beeld is dat de techniek niet altijd goed (mee)werkt en

dat e-health niet overal goed is ingebed in de zorgpraktijk. Dat is

zonde. Op die manier helpt e-health immers niet om de uitdagingen

in de zorg op te lossen noch om de zorg te verbeteren. 

 

In de monitor wordt opgeroepen om samen te zoeken naar een goede

aansluiting van e-health op de zorgpraktijk én een oplossing te bieden

voor de barrières die er nog liggen. Dit is uit ons hart gegrepen en een

belangrijke reden waarom wij in de regio een workshop hebben

georganiseerd op 28 januari tijdens in de e-heathweek.

 

"Het is van belang dat stakeholders
samen handen en voeten gaan geven
aan een verdere inbedding van e-health
in de zorg".
 
 - Nictiz e-health monitor 2019

landelijk: gebruik kan beter en hoger



2020

Hoe worden wij leiden in e-health? 

Deze vraag is het startpunt geweest van de workshop op 28 januari.

Met 38 regionale vertegenwoordigers is in diverse werksessies,

discussieronden en presentaties hier een eerste invulling aan gegeven.

Bestaande initiatieven en ervaringen zijn daarin uiteraard

meegenomen.

 

De prioriteiten bepalen

In een werksessie zijn de kansen en behoeften met e-health in de regio

in 4 groepen in kaart gebracht. 

 

Op basis van de vraag "welke 5 zaken wil jij in 2020 oppakken?" zijn 20

onderwerpen naar voren gekomen. Deze zijn vervolgens gegroepeerd

en geprioriteerd. Zo is helder geworden welke thema's en

onderwerpen de regio het meest van belang acht.

\
Workshop als start voor prioriteiten

Met 38 regionale vertegenwoordigers
zijn de e-health-prioriteiten voor
komende maanden geïdentificeerd.



Prio's

PGO & de patiënt centraal stellen.

Platformonafhankelijk uitwisselen van gegevens.

Landelijke standaarden en MedMij.

Implementatie en doorbreken van vaste patronen van patiënt en

zorgverlener.

Preventie inclusief zelfregie en financiering.

Koppelen van monitoring en coaching, beeldzorg en revalidatie.

Scholing van nieuwe vaardigheden (21st century skills).

De 7 e-health-prioriteiten zijn:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

Welke competenties hebben de
zorgverleners nodig in de 21e eeuw?
 
21st century skills gaan zowel over ICT-
vaardigheden als over nieuwe manieren van
leren, leven en werken. 
 
Een veranderende wereld leidt tot
veranderende banen. Dit vraagt om andere
competenties zoals creativiteit, innovativiteit,
kritisch denken en oplossend vermogen.

dit zijn de 7 prioriteiten voor 2020



SWOT

In de workshop zijn voorts de prioriteiten zwakke punten en obstakels

in de regio verzameld. Deze kunnen het verder uitwerken van de

prioriteiten in de weg staan. 

 

In de woordenwolk zijn de zwakke punten weergegeven. 

 

De obstakels in de regio

Hoe kunnen we de kansen en
behoeften gebruiken en
inzetten om de zwakke punten
binnen de organisatie of regio
te overwinnen?



SWOT

In de workshop zijn uiteraard ook de sterke punten van en in de regio

verzameld. Deze kunnen het verder doorpakken met e-health

bespoedigen. In onderstaande woordenwolk zijn deze weergegeven. 

 

De sterke punten in de regio

Hoe kunnen we de sterke punten in onze
regio en organisaties gebruiken om te
profiteren van de bestaande kansen en
mogelijkheden?

Bij de uitwerking van de e-health-thema's zullen de sterktes en de

zwaktes worden meegenomen. Ze geven ons inzicht in de te nemen

stappen en de mate waarin en wijze waarop we doelen kunnen

bereiken.



Vervolg

De 7 thema's geven aan wat in onze regio in 2020 prioriteit heeft. Zo

worden wij leidend in e-health!

 

Alle aanwezige organisaties hebben aangegeven welke thema's zij

mede willen gaan uitwerken en omzetten in praktisch nut. De

uitwerking zal komende maanden per thema plaatsvinden. Uiteraard

staan deze workshops open voor organisaties die niet aanwezig waren

op 28 januari of organisaties die alsnog graag aansluiten.

 

Sleutelnet zal de workshops gaan plannen in overleg met de

geïnteresseerde organisaties. 

 

 

U werkt toch ook mee aan het
omzetten van e-health in
praktisch nut!?

en uitwerking van de prioriteiten



Geraadgleegde bronnen:
 
https://monitor-nederlanddigitaal.nl/page-6876
 
https://www.smarthealth.nl/2019/06/26/future-health-index-philips-2019/
 
https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/eHealth19_Rapport.pdf
 
https://educate-it.uu.nl/21st-century-skills/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 

Mirco Rossi, programmamanager Sleutelnet
 

Christi Ouwerkerk, projectleider Sleutelnet 
 

tel. 071-5140130
 

info@sleutelnet.nl


