
Webinar 
‘Fasttrack Beeldschermzorg’

13 oktober 2020

Huisregels:

Chat

Dit webinar wordt opgenomen



AGENDA

13.00 Aanvang Webinar

13.00 – 13.05 Welkom en introductie experts

13.05 - 13.15 Start tour in de Fasttrack Beeldschermzorg

13.15 – 13.25 Expert aan het woord; beeldschermzorg in de VVT door Kitty de Jong 

13.25 – 13.35 Expert aan het woord; technische implementatie door Henry Mulder

13.35 – 13.45 Expert aan het woord; duurzame implementatie door Janneke de Groot

13.45 – 14.55 Break out rooms met verdieping op de vraag: welke grote uitdaging en welke hulp nodig? 

Wat is een succes en hoe kan je daar anderen mee helpen?

13.55 – 14.00 Terug vraag en goede voorbeelden

14.00 Afsluiting
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ONDERSTEUNING, OPSCHALING EN VERSNELLING



DE EERSTE DRIE STAPPEN

https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/ZonMw_schema-SET-luiken_conc4.pdf


Uitbouwen 
Leernetwerk

Huisartszorg, GGZ, WMO

€24M

2019

Reguliere SET

€90M

20212020

Reguliere SET-up
Per 1maart 2019, projectduur max. 3 jaar

Fasttrack Beeldschermzorg
SET Covid-19 1.0
Per 25 maart 2020, projectduur max. 9 maanden

€23M (gesloten)

SET Covid-19 
2.0

Wijkverpleging

€53M

SET Covid-19 2.0
Per medio juli 2020, projectduur max. 9 
maanden

Zo snel mogelijk beeldschermzorg inzetten

Stappenplan
Toolkit
Leernetwerk

Langer thuis met e-health

Samen leren  
Duurzaam implementeren
Sneller opschalen
Voor iedereen beschikbaar

Met >1200 deelnemers kennis:

Verzamelen
Valideren
Verrijken
Verspreiden

2022

SET-up versnelt leercurve bij inzet e-health

A) Gerichte training, coaching en ondersteuning
B) Ondersteuningsaanbod op maat 
C) Online community

Vraaggestuurd via 8 leerthema’s

• Klantgerichtheid
• Opleiden van medewerkers en cliënten
• Aanbod e-health en technologie
• Privacy en AVG
• Structurele bekostiging en 

businessmodellen
• Leiderschap
• Evaluatie en monitoring 
• (Leer)netwerken en regionale aanpak

September 
2020 
500+ 

deelnemers 250 
organisaties

PréSET
Visievorming & voorbereiding|€20k
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DE EXPERTS AAN HET WOORD

KITTY DE JONG HENRY MULDER JANNEKE DE GROOT

VVT EN VOORBEELD 
BEELDSCHERMZORG 

STAP 5

KEUZE 
TECHNOLOGIE & E-

HEALTH

STAP 4

DUURZAME 
IMPLEMENTATIE

STAP 
8



STAP 5 PRAKTIJKVOORBEELDEN
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De eerste organisatie die deze voorbeeldrol heeft opgepakt is Omring een 
VVT-organisatie. Zij hebben een praktische voorbeeldcase aangeleverd voor 
de Fasttrack Beeldschermzorg, om zo tot snellere implementatie van 
beeldschermzorg te komen.

Huisartsenorganisatie Meditta is gestart met virtuele covid-19 kliniek. 
Hierover hebben zij een voorbeeldcase geschreven. Een voorbeeld over het 
beeldbellen voor huisartsen is te zien via deze link huisarts. Een artikel dat de 
ervaring van een huisarts omschrijft is terug te vinden in deze SmartHealth
publicatie. Wat we verder ook onder de aandacht willen brengen zijn de 
artikelen over beeldbellen die huisarts Bart Timmers via zijn LinkedIn-pagina 
publiceert.

https://vitavalley.nl/stappenplan-fasttrack-beeldschermzorg/attachment/fasttrack-beeldschermzorg-casus-omring/
https://vitavalley.nl/fasttrack-beeldschermzorg/attachment/200715-voorbeeldcasus-meditta-2/
https://www.youtube.com/watch?v=GpJ5vSYMMKc&list=PLVq02MUODjYHOqQRFyKNCsWzpOb0Mkk8_&index=41&t=0s
https://www.smarthealth.nl/2020/05/01/beeldbellen-met-de-huisarts-in-coronatijden/
https://www.linkedin.com/posts/barttimmers_beeldbellen-plusonline-2020-activity-6672098753933123585-Rhwg/


STAP 4 E-HEALTH
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Voor het ondersteunen bij de overwegingen en het maken van een goed onderbouwde 
keuze hebben we een keuzepalet opgesteld (Let wel: dit palet is een momentopname 
van april 2020). Dit is een lijst met een overzicht van bekende e-health-toepassingen, 
waaronder Beeldschermzorg.

Voor het selecteren van de juiste beeldschermzorg oplossing, devices en 
netwerkverbinding, is een keuzehulp beeldschermzorg beschikbaar. Dit geeft inzicht in de 
verschillende mogelijkheden en keuzes die er zijn. 

https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/200403-Keuzepalet-E-health.xlsx
https://vitavalley.nl/fasttrack-beeldschermzorg/attachment/200416-keuzehulp-beeldschermzorg_17-25/


STAP 8 DUURZAAMHEID
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Er zijn drie vormen van duurzame implementatie: 
• Financiële duurzaamheid: Zorg voor goed inzicht in kosten en baten op langere 

termijn.
• Technische duurzaamheid: Denk na over huidige en toekomstige functies, richtlijnen 

en regelgeving.
• Organisatorische duurzaamheid: Doordenk je digitale strategie en hoe 

beeldschermzorg door alle gebruikers omarmd (blijft) worden.

Monitoring is ook een belangrijke voorwaarde voor duurame implementatie. Daarom 
publiceren we hier een mooi voorbeeld en uitwerking van mogelijke vormen om het 
monitoring- en evaluatie-systeem in kaart te brengen en vorm te geven. 

https://vitavalley.nl/stappenplan-fasttrack-beeldschermzorg/attachment/200511-casus-mantelzorg-en-dementie/


BREAKOUTROOM

VRAGEN OM MEE TE NEMEN: 

 Wat is je grootste grote uitdaging?

 Welke hulp nodig? 

 Wat is een succes?

 Hoe kan je daar anderen mee 
helpen? 



EEN AANTAL POLL UITSLAGEN (#21 DEELNEMERS)

Ja
87%

Nee
13%

Wie is bezig met 
beeldschermzorg versneld in te 

zetten vanwege Corona

Ja Nee

87%

0%7% 7%

Ben je van plan om na Corona in te 
zetten op beeldschermzorg?

Ja Nee Misschien nvt

47%
27%

67%
33%

40%

27% 7%

Wat heb je nodig om het duurzaam te 
implementeren 

Visie op digitale zorg Plan van aanpak

Draagvlak Kennis

Geld Ondersteuning

Anders



Bedankt!

Pim Ketelaar (pketelaar@vitavalley.nl)

Pasquelle van Ruiten (pvanruiten@vitavalley.nl)

Sanne Kok (skok@vitavalley.nl)

Janneke de Groot (jdegroot@vitavalley.nl)

Dorien Faber  (dfaber@vitavalley.nl)

SET-up secretariaat

(setup@vitavalley.nl) 06 300 21 330


