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Voorstellen

Dick-Jan Zijda

Ontwerpen, uitvoeren en bijstellen van e-health beleid&activiteiten

Missie: ‘meer te doen met minder’         

Door inzet goede techniek en goede implementatie binnen 

zorgaanbieders en samenleving

Succesfactoren

Borging in het primaire proces + vertrouwen + proces is maatwerk + 

innoveren ook maatschappelijk en sociaal

Strategie

Bewustwording + motiveren + kennis opbouwen + vaardigheden



Programma 

DEHA

Zorgapp

Vraagstukken en discussie vanuit de inwoners



‘eHealth’

Gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, 

en vooral internettechnologie, 

om welzijn, gezondheid en gezondheidszorg 

te ondersteunen of te verbeteren.

eHealth biedt de patiënt meer mogelijkheden 

om zicht en invloed te krijgen op zijn eigen zorgtraject en 

zorgorganisaties krijgen mogelijkheid om efficiënter te 

gaan werken 

(www.raadrvs.nl).

http://www.raadrvs.nl/


In beeld



Ambitie DEHA

Het succesvol implementeren van e-health 

binnen de samenleving en bij zorgaanbieders 

binnen de regio Delft e.o.
(start 1 januari 2015)



Regionaal netwerk

In gesprek met 
ROC Mondriaan 

Pieter van Foreest 

Sophia Revalidatie 

Respect Zorggroep 

Parnassia 

Middin 

GGZ Delfland 

MEE 

Priva Zorg

Deelnemers
Gemeente Delft 

TU Delft 

Ziggo

Haagse Hogeschool 

Reinier de Graaf ziekenhuis 

Florence

STOED 

's Heeren Loo 

ConnectedCare

Delft voor Elkaar 

Limor

Qvita

Zorggroep Eerste Lijn 

Qconferencing

Ipse de Bruggen 

Samenwerkingen 
DSW

Rabobank

Medical Delta Proeftuinen

ministerie van VWS

Alzheimer DWO Seniorweb

Samenwerkingsverband regionale partners



Vergrijzing en Ontgroening
Er zijn meer mensen met een zorgvraag + deze mensen worden 

ouder + dit moet opgepakt worden met minder mensen (www.cpb.nl)

Participatiesamenleving
‘Eigen regie’, zelfredzaamheid’ en ‘samenredzaamheid’  - De nieuwe waarden en 

doelen binnen de nieuwe WMO van 1 januari 2015 - eHealth levert een bijdrage 

(www.vilans.nl)

‘Mediawijs zijn’ 
Belangrijk. Betekent het vlot kunnen bewegen binnen mediaomgevingen 

(www.mediawijsheid.nl)

Beleidsdruk: e-health is een blijvertje 
Rapporten van de RvZ, NPCF, SCP, VWS

Waarom e-health?

http://www.cpb.nl
http://www.vilans.nl/
http://www.mediawijsheid.nl/


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
Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Dit draagt eraan bij dat mensen langer 

veilig thuis kunnen wonen.

Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken 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
vaak in combinatie met gegevensmonitoring op afstand door de zorgverlener. 

Dat betekent wel wat…

Agenda VWS



Grootschalig gebruik van zorgapps nog uitdaging

uitdagingen

Onbekendheid bij burgers 

Slechte ervaringen burgers 

Toepassing nu bovenop het bestaande

Gegevens van toepassingen nu niet gebruikt door professional 

Inpassing toepassing in de keten niet doordacht 



strategie en financiën
wat betekent het voor de positie van de organisatie als geheel

management en organisatie
wat betekent invoering voor de organisatie

dienstverlening
wat betekent het voor cliënten en professionals

techniek
wat betekent het qua technologie en informatie

Keuzemogelijkheden zorgapps zorgaanbieders: bestaande 

apps gebruiken; apps inkopen en gaan leveren aan uw 

cliënten/klanten; zelf apps gaat maken. 

Kennissessie Zorgaanbieders: vier ‘gesprekken’



• Platform native? Android 4.1/2/3 4.4/5/6, iOS 8/9, Windows 

8.x/10

• Platform agnostisch? WebApps (HTML5/CSS/Javascript) met 1 

codebase

• Hardware: ondersteuning voor? Apple Air/Xl, Samsung, Huawei, 

ruggedized, wearables, Beacons ….

• Tooling? Zeer divers en continue in ontwikkeling (moving

targets)

• Integratie ICT back-0ffice? Benaderen bedrijfsbestanden, 

intranetten..

• Identiteits management: Single Sign On problematiek 

(AD/Kerberos, LDAP, SAML, OpenID/Oauth2…)

• Beheer? Onderhoud en exploitatie van Apps, MAM

Zelf apps maken: waaraan te denken



Activiteiten voor inwoners

Bewustwording 

Door inspiratiebijeenkomsten

Motivatie

Door gemak te laten zien. Fysiek en digitaal.

Lokale media (Delft op Zondag): 2x katern over e-health. 

ROC studenten gemak demonstreren

Kennis 

Lokale appstore categorieën handig + sociaal/leuk + vitaal leven + steuntje 

nodig + domotica + ziek en op profielen (dementie) = breed inzetbaar vooral 

op ouderen, gaan ook VG en jeugd doen

Vaardigheden 

Aanleren samen met partners. Opleiden van inwoners die inwoners trainen.

Welzijn + Seniorweb + GGZ





In 2016 worden er mondiaal 101,9 miljoen wearables verscheept, 29 procent 

meer dan in 2015. In de jaren tot en met 2020 zal het volume aan wearables 

groeien met gemiddeld 20,3 procent per jaar naar 213,6 miljoen.



Handig: thuisarts

De Thuisarts.nl app is dé app voor betrouwbare informatie over 

uw ziekte en gezondheid. Daarnaast ondersteunt deze app u voor, 

tijdens en na uw huisartsenbezoek. 



Handig: be my eyes

Via app op afstand hulp.



Handig: GO-OV

GO-OV stelt nagenoeg iedereen in staat om zelfstandig te 

reizen met het openbaar vervoer.



Handig: digitaal boodschappenlijstje



Vitaal: slaapproblemen

Gratis applicatie voor iedereen die last heeft van slaapproblemen.



Vitaal: bewegen 

Fitbit: apparaten die stappentellen en inzicht geven in bewegen. 



Sociaal: skype en whatsapp

Niet veilig voor professionele zorg.



Sociaal: HalloZorg



Sociaal: spelletjes

Spelletjes, muziek, hobby, ….



Sociaal: Zeehond Paro

Robotzeehond Paro - autisme



Steuntje nodig: beeldbellen

Impressie van de mogelijkheden 



Steuntje: goed gebruik

Langer thuis met hulpmiddelen.



Steuntje: blended care

Behandeling digitaal en face-to-face



Steuntje: hulpmiddelen



Face-to-face is de manier om voor elkaar te zorgen; geen 

vervanging; niet ondersteunend want het kost mijn baan; 

Discussie

• Inzet e-health is logische vervolg

• eHealth is ondersteunend

• eHealth eerst dan persoonlijk contact

Vraagstuk moet ehealth/zorgapps wel?



ouderen kennen het niet; vertrouwen het niet; 

pleeg/huisarts zegt er niets over; apparaat doet het niet; 

te ingewikkeld; gebruik het wel als ik het nodig heb; (VG) 

jeugd wel

Inzet

• Inspiratiebijeenkomsten 

• Appstore 

Discussie en oplossingsrichtingen

• E-health komt naar je toe deze zomer-team

• Inwoners zelf apps maken in buurtcentra

• Gemeentebeleid

• ??

Vraagstuk onbekendheid en slechte ervaringen



Weer een nieuwe app erbij; verschil in gebruik inwoners en 

professionals; koppelingen tussen systemen is lastig;

Inzet 

• Samenwerking met ZEL - Infrastructuur

Discussie en oplossingsrichtingen

• Inwoners een rol hierin?

• Persoonlijk Gezondheidsdossier

• ??

Vraagstuk toepassing nu bovenop 



ICT infrastructuur - Informatiestructuur

Persoon 

huishouden

huisarts

zorg 1, 2, 3

gemeente

amw
apotheek

Hoe houdt een persoon/huishouden het overzicht/de regie?



Persoonlijk Gezondheidsdossier



Komt een vrouw bij de dokter; wet datalekken; die app 

gebruiken we niet; 

Inzet 

• vanuit DEHA niet

Discussie en oplossingsrichtingen

• Appstrategie vanuit informele zorgaanbieders

• informele zorgaanbieders manifest

• gemeente lobby

• ??

Vraagstuk eigen gegevens nu niet gebruikt



Contact

Vragen en/of opmerkingen?

Apps graag opsturen.

Dick-Jan Zijda
dzijda@innovasi.nl

0619363342

www.deha.nu

mailto:dzijda@innovasi.nl
http://www.deha.nu/

