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Haarlem: Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over het project ‘Grip op ontwikkelingen
in eHealth’. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u en alle betrokken
(samenwerkende) partijen over de voortgang van het project.

Vragenlijst: In februari en maart van dit jaar is via allerlei kanalen een digitale
vragenlijst verspreid. We gebruiken de resultaten om digitale zorg voor mensen met
psychische klachten en hun naasten (partner, kind, ouder en goede vriend(in)) te
verbeteren. Het is geweldig dat ons doel in maart bereikt is. Momenteel zijn we
druk bezig met de verwerking van de 214 ingevulde vragenlijsten. We konden het
niet laten om in maart al onze eerste resultaten te presenteren. Deze vindt u terug
op de pagina van het LPGGz1. Eind mei zal de rapportage en samenvatting gereed
zijn. Houd facebook of twitter goed in de gaten!
Onder de mensen die de vragenlijst volledig invulde, hebben we 10 cadeaubonnen van
€25,- verloot. De 10 gelukkige waren blij verrast, een gelukkige mailde: ‘Echt waar?

Wat ontzettend leuk !! SUPER BEDANKT. Ontvang ik echt een VVV bon? Dat vind ik
super!’
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http://www.platformggz.nl/lpggz/project_vraagsturing/ehealth
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Visie: Er ligt een basis voor de visie
vanuit
gebruikersperspectief.
In
gesprek
met
de
projectgroep,
ervaring- en inhoudsdeskundigen zijn
alle
dilemma's,
knelpunten,
aangrijpingspunten en kansen op tafel
gekomen. Serge Metselaar nam ons
mee in de eerste resultaten van het
vragenlijstonderzoek2

We zijn met elkaar in gesprek gegaan
over wat we verstaan onder eHealth3,
waar kansen liggen voor eHealth en
welke eHealth-toepassingen voor wie
vooral geschikt zijn. Het doel is om
het gebruik van bestaande eHealthtoepassingen te vergroten. We wijzen
potentiële gebruikers op eHealth,
zodat zij het gemakkelijk kunnen
vinden, weten dat en wat er is, en
daarbij keuzemogelijkheden hebben in
het gebruik ervan. eHealth lijkt vooral
kansrijk om mensen te voorzien van
informatie, als ondersteuning tijdens
de behandeling en in de nazorgfase.
De projectleider is momenteel bezig
om de visie verder uit te werken. We
verwachten voor de zomer de
visienotitie op te leveren.

Interessante ontwikkelingen:
Netwerk Next gaat d.m.v. de Toolbox
Next uit van de kracht van de patiënt.
De toolbox4 bestaat uit een compleet
aanbod dat de huisarts en zijn
praktijkondersteuner
GGZ
ondersteunt bij het behandelen en zo
nodig verwijzen van patiënten, die zich
met psychische klachten melden bij de
huisartsenpraktijk.
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Zie presentatie visiebijeenkomst op:
http://www.platformggz.nl/lpggz/project_vraa
gsturing/ehealth

De term eHealth is hier gelijk aan digitale
zorg.
4
Lees erover via:
http://www.vitalhealthsoftware.nl/nieuws/nieu
ws/detail/2014/04/01/netwerk-next-lanceerttoolbox-next-voor-huisarts-en-poh-ggz
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Grip op eHealth heeft een presentatie verzorgd op de eerste masterclass van het
Programma Implementatie en opschaling eHealth: van masterclass naar masterplan5.
Acht GGz-organisaties gaan aan de slag om kennis rondom eHealth verder te
ontwikkelen en de vraagstukken en uitdagingen die er liggen uit te diepen. Elke
organisatie heeft een praktijkteam samengesteld bestaande uit een projectleider
eHealth,
behandelaren,
zorgverzekeraar,
zorginkoper
en
een
cliëntenvertegenwoordiger. Het cliëntenperspectief wordt ook meegenomen bij de
realisatie van Implementatie en opschaling van eHealth.

Om ons bereik (straks) te vergroten heeft Grip op eHealth ook een eigen
twitter account aangemaakt. Volg en retweet ons!

Volg ons via:

:

@GripopeHealth

:

https://www.facebook.com/gripopeHealth
: http://www.platformggz.nl/lpggz/project_vraagsturing/e_health

Contactgegevens:

Projectleider Grip op ontwikkelingen in eHealth
Marloes Martens
T: +31(0)23 5310015 of +31 (0)6 21922991
E: m.martens@rescon.nl
Facebook: www.facebook.com/gripopeHealth
Twitter: @GripopeHealth
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Voor vragen m.b.t. het onderzoek:
Serge Metselaar
T: +31 (0)6 49931362
E: serge@ehonad.com
Twitter: @eH_onad

Lees de blog op GGz-connect (http://www.ggz-connect.nl/bericht/1873/blog-ehealth-masterclasshoe-kom-je-voorbij-de-kalverliefde)
of
zie
in
op
de
site
van
LPGGz
via
http://www.platformggz.nl/lpggz/project_vraagsturing/ehealth (zie presentatie masterclass eHealth).
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