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

Vragenlijst: Het is zover: onze vragenlijst staat online! Met de resultaten gaan we
aan de slag om digitale zorg voor mensen met psychische klachten en hun naasten
(partner, kind, ouder en goede vriend(in)) te verbeteren. Het zou fantastisch zijn
als een grote groep mensen de vragenlijst invullen. Dat is niet alleen belangrijk voor
ons project, maar uiteindelijk vooral voor iedereen met psychische klachten en hun
naasten. Hoe meer meningen hoe beter wij zicht kunnen krijgen en mensen in de
toekomst op passende wijze kunnen ondersteunen bij eHealth-vraagstukken.
Wij willen u vragen om de vragenlijst onder de aandacht te brengen bij de
doelgroep. Als u meewerkt, ontvangt u de rapportage met de onderzoeksresultaten
en krijgt u inzicht in het gebruikersperspectief op digitale zorg. Dit geeft richting
aan de invulling van digitale zorg in de toekomst.
Helpt u ons de vragenlijst onder de aandacht te brengen? Dit kan door het sturen
van een directe mail, plaatsen van een bericht in uw nieuwsbrief of op uw website.
Onder de mensen die de vragenlijst volledig invullen, verloten wij 10 cadeaubonnen
van €25,-. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Serge
Metselaar: info@eHonad.nl Ook kan Serge u gerichte mailingen en nieuwsberichten
aanleveren.
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Visie: De tijd is rijp om ook ambities
vast te stellen op langere termijn.
Daarvoor is het ontwikkelen van een
visie essentieel. De deskresearch,
groepsinterviews en straks de input
uit de vragenlijsten kunnen we als
basis gebruiken om een visie te
ontwikkelen op eHealth-toepassingen
vanuit een cliëntenperspectief. Op 24
maart gaan we hierover van 17 -20 uur
in Utrecht met de projectgroep en misschien u verder over doorpraten. We zijn
daarvoor op zoek naar cliënten, naasten, onderzoekers, beleidsmedewerkers,
behandelaren, etc. Er zal een vergoeding voor uw bijdrage worden vastgesteld. We
horen het graag als u geïnteresseerd bent om op 24 maart mee te praten over de
visie op eHealth-toepassingen!
Interessante ontwikkelingen:

Serge maakt zich ook hard voor cliëntenparticipatie via blogs op de digitalezorggids.
Op 10 februari zal er aandacht zijn voor het Grip op eHealth project.
http://www.digitalezorggids.nl/blog/2014-het-jaar-van-de-participerende-patientbinnen-ehealth

Dr. Marjan Nijkamp van de OU spreekt met Drs. Michael Milo, MBA en senior
adviseur E-hulp.nl, over E-mental Health. Gratis terug te zien via:
http://www.youtube.com/watch?v=W5zb3fXAf5M&sns=em
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Via GGzNederland loopt in 2014 het Programma Implementatie en opschaling
eHealth: van masterclass naar masterplan. Grip op eHealth is betrokken om het
belang van participatie van cliënten en naasten te onderstrepen. Lees het bericht op
GGz-connect:
http://www.ggz-connect.nl/bericht/1345/implementatie-enopschaling-ehealth-van-masterclass-naar-masterplan
Volg ons via:

:

@eH_onad
:

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
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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

