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Veel gestelde vragen over het Online Leernetwerk SET-up
Wat is het Online Leernetwerk SET-up?
Dit online leernetwerk is bedoeld om kennis te delen en te ontwikkelen m.b.t. het opschalen van
eHealth toepassingen. Hier delen zorgorganisaties die, met financiële steun vanuit de SET
regeling, aan de slag gaan met de implementatie en opschaling van deze eHealth toepassingen
hun kennis, ervaringen, vragen en antwoorden.
Het idee hierbij is dat we met een overzichtelijke groep van alleen zorgorganisaties intensiever
van elkaar kunnen leren. Vanuit SET-up, het ondersteuningsprogramma bij de SET, modereert
VitaValley dit leernetwerk.
Binnen het Online Leernetwerk SET-up zijn verschillende groepen gemaakt, waar op specifieke
eHealth toepassingen (bijvoorbeeld beeldschermzorg en medicatieveiligheid) kennis wordt
gedeeld.
Wat is VitaValley en waarom doen jullie dit?
VitaValley is een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van
innovaties. Kijk voor meer informatie even op onze site.
Wij verbeteren gezondheid en welzijn in Nederland door het implementeren van digitale
toepassingen die leiden tot doorbraken in zelfregie en zelfstandigheid. VitaValley is een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De ondersteuning, die VitaValley biedt in het kader van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis
(SET) middels het programma SET-up, wordt bekostigd door ZonMw.
Wat kost deelname aan het Online Leernetwerk SET-up?
Deelname is kosteloos. De ondersteuning, die VitaValley biedt in het kader van de
Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) middels het programma SET-up, wordt bekostigd door
ZonMw.
Waarom is deelnemen aan het Online Leernetwerk SET-up aan te bevelen?
In heel Nederland zijn zorgorganisaties momenteel aan de slag met het implementeren,
opschalen en verduurzamen van eHealth. Gezien de urgentie en het tempo waarin eHealth wordt
geïmplementeerd, is het onmogelijk om alles zelf uit te denken en te testen. Het Online
Leernetwerk SET-up is bedoeld om kennis, ervaringen en voorbeelden met elkaar uit te wisselen.
Iedere organisatie die deelneemt aan de regeling kan een steentje bijdragen aan de lerende
omgeving. Door kennis en expertise te bundelen kun je eHealth sneller en beter inzetten. Door
gericht vragen te stellen over zaken waar je tegenaan loopt ga je zelf tijd besparen. Vragen van
anderen helpen je tot nieuwe inzichten.
Samen leren we sneller en komen we tot waardevolle eHealth oplossingen. Bruikbaar,
betrouwbaar en betaalbaar. Nu en in de toekomst!
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Wat gebeurt er met de informatie die ik deel?
In het Online Leernetwerk SET-up kun je dus je specifieke vragen (en antwoorden!), tips, tool,
kennis en ervaring kwijt. Check eerst de online bibliotheek van het SET-up programma, hierin is al
een heleboel kennis en kunde samengebracht en zijn tips en tools gebundeld. Let op: deze site
wordt bijna dagelijks ge-update, dus houd deze goed in de gaten.
Als er ervaringen of hulpmiddelen in deze groep worden gedeeld die een breder publiek
verdienen, dan zullen wij die, na akkoord, voor publicatie geschikt maken en publiceren. Van
belang om de beschikbaar gemaakte (hulp)middelen zo waardevol mogelijk in te zetten. Onze
ambitie is dus ook om te ondersteunen bij goede, duurzame implementatie van eHealth. Alle
hulp hierbij welkom!
Wat gebeurt er met de gegevens die ik deel?
Voor deelname vragen wij jullie om het projectnummer te delen zoals je dat van RVO bij je
beschikking hebt ontvangen. Dit gebruiken we om te checken of jullie inderdaad financiële steun
vanuit de SET COVID-19 regeling ontvangen. Op basis daarvan krijg je toegang tot de online
learning community en kunnen wij ondersteuning bieden.
Wij vragen jullie ook de aanvraag die je hebt ingediend, het 'Activiteitenplan', met ons te delen.
Hiermee krijgen wij inzicht in de aard en omvang van de beeldschermzorg implementaties waar
jullie aan werken. Zo kunnen wij onze ondersteuning beter inrichten. Zo kunnen we ook de
nodige verbindingen maken tussen verschillende aanvragers of met beroepsorganisaties.
VitaValley heeft zelf geen rol in de beoordeling van de aanvragen gehad. Wij hebben ook geen rol
in de verantwoording of uiteindelijke subsidie vaststelling.
Wij zullen geen contactgegevens met derden delen. In het platform dat wij gebruiken voor het
Online Leernetwerk SET-up (Basecamp), zijn voor alle deelnemers in een groep de e-mailadressen zichtbaar.

Spelregels
We hanteren een aantal eenvoudige spelregels voor het Online Leernetwerk SET-up.
 Deelnemers aan het Online Leernetwerk SET-up delen kennis en ervaring, stellen vragen en
geven antwoorden op een duidelijke manier.
 Omdat jouw vraag al eerder gesteld kan zijn raden we je aan eerst de zoekfunctie van het
forum te gebruiken, misschien is er al een oplossing voor je vraag beschikbaar.
 Deelnemers bejegenen elkaar respectvol en helpen elkaar.
Dit kan bijvoorbeeld door het delen van tips, goede voorbeelden, documenten of links die
voor anderen van nut zijn of door het stellen en beantwoorden van vragen.
 Deelnemers respecteren elkaars privacy.
Persoonsgegevens worden zonder toestemming niet gedeeld buiten het leernetwerk.
 Deelnemers maken geen reclame voor bepaalde producten of diensten. Berichten met een
duidelijk commercieel doeleinde worden verwijderd.
 VitaValley faciliteert en modereert het Online Leernetwerk SET-up.
 Neem bij vragen of tips over het Online Leernetwerk SET-up contact met ons op:
setup@vitavalley.nl

