Hallo allemaal,
In deze nieuwsbrief praten we jullie weer even bij over SET-up. Onderaan vinden jullie zoals gewoonlijk
de agenda. Er staan deze zomer weer heel wat mooie activiteiten op het programma, dus check snel of
er wat voor je tussen staat.
Blijf gezond en pas goed op elkaar!

SET-up Summer School

Om jullie deze zomer te blijven inspireren en ondersteunen, organiseren we de SET-up Summer School!
Twee maanden vol activiteiten, digitale bijeenkomsten, blogs, voorbeelden uit de praktijk en
mogelijkheden om elkaar 'digitaal' te ontmoeten en elkaar weer een stapje verder te brengen.
We hebben de mogelijkheid om in te schrijven al geopend. Per activiteit zal de agenda worden gedeeld in
Basecamp. Mocht je er zelf nou niet bij kunnen zijn, dan kan je altijd je collega erop attenderen en ons
een mailtje sturen dat die persoon deelneemt in jouw plaats.

Nog even de activiteiten op een rij:
9 juli: Meet-up Medicatiedispenser
14 juli: Bootcamp Opleidingsplan
23 juli: Webinar Patient Journey
Daarnaast hebben we nog een aantal mooie activiteiten die je in je eigen tijd kunt inplannen. Hierover
zullen we jullie via Basecamp op de hoogte houden. Het complete programma en meer info over de
activiteiten vind je in de bijlage.
Mocht je zelf nog leuke aanvullingen hebben, laat het ons dan weten!
Programma Summer School

Bijpraatsessies

We hebben de afgelopen periode met bijna alle innovatieclusters een bijpraat moment gehad. Weliswaar
virtueel, maar we hebben wel goed kunnen luisteren hoe het op dit moment gaat en in welke gebieden we
komende periode kunnen ondersteunen.
Een aantal terugkomende items:
Klantgerichtheid
De coronacrisis heeft voor iedereen het belang van zorgtechnologie blootgelegd, want… 'Wat als je niet
bij de mensen kan komen en je wel de zorg wil bieden?'. Een aantal van de innovatieclusters hebben
hiertoe een SET Covid-19 aanvraag gedaan en zijn in een stroomversnelling geraakt wat betreft hun
opschalingsvraagstuk. De vraag over wat dan zorg is en welke zorg je kan bieden, is richtinggevend
geweest voor de oplossingen die men kiest. We hebben in de Fasttrack Beeldschermzorg een keuzehulp
(link naar keuzehulp toevoegen) gepubliceerd om organisaties bij hun keuze voor de juiste
beeldschermzorg toepassing te ondersteunen. Maar technologie zonder doel heeft geen waarde. In de
gesprekken geven een aantal innovatieclusters ook aan toch nog steeds moeite te hebben om het

zorgproces daadwerkelijk in te richten vanuit het belang van de patiënt. Om dit te 'tackelen' organiseren
we eind juli een webinar over het maken van een klantreis. Ilonka Coenraad, oprichter van Patient
Journey Lab zal waardevolle kennis en voorbeelden geven om hier invulling aan te geven. Het hangt
nauw samen met het volgende thema dat terugkwam in de gesprekken.
Opleiden van zorgprofessionals
De afgelopen periode heeft bij een aantal voor versnelling gezorgd en bij een aantal anderen juist voor
een vertraging. Het lijkt erop dat dit onder andere gelegen is in de digitale mogelijkheden die een
organisatie inzet of ontwikkelt om de professionals en cliënten mee te nemen in het in gebruik nemen van
de zorgtechnologie, maar ook in de waarde die het heeft en welke plek het krijgt in het zorgproces.
Hiertoe hebben we de Meet-up! 'Opleidingstraject' georganiseerd om te zorgen voor voorbeelden,
inspiratie en het aandragen van mogelijkheden. Mocht je interesse hebben dit alsnog te bekijken, dan kun
je de link naar de replay in dit document makkelijk vinden. Als vervolg hierop bieden we een aantal
innovatieclusters de mogelijkheid de Summer School Bootcamp bij te wonen, waarbij je aan de slag gaat
om jouw 'blended' opleidingsplan concreet handen en voeten te geven. Mocht je interesse hebben, meld
je dan hier aan. We hebben maar een beperkt aantal plaatsen. Summer School Bootcamp Opleidingsplan
Zorgtechnologie
Een volgend thema is dat er door verschillende innovatieclusters, eenzelfde zorgtechnologie wordt
gebruikt, alleen men onderling nog onvoldoende contact heeft om goede vergelijking en uitwisseling
mogelijk te maken. Het gebruik van de medicatiedispenser is hier een voorbeeld van. Welke oplossingen
zijn er? Welke afspraken worden er met de leveranciers gemaakt? Wie heeft er ook zoveel last van
storingen? Welke onderdelen gaan goed en waar loop je tegenaan?
Om te zorgen voor uitwisseling van kennis, maar ook voor verrijking van bestaande kennis, organiseren
we de Meet-up Medicatiedispenser. Jacqueline van Ginkel (TWB) en Jeannette de Groot (Pieter van
Foreest) zullen hun ervaringen delen en er zal uitgebreid ruimte zijn om met bovenstaande vragen een
verdere verdiepingsslag te maken. Meet-up Medicatiedispenser
Structurele bekostiging
Eigenlijk heeft iedereen aangegeven dat de coronacrisis ook inzichtelijk heeft gemaakt dat de
digitalisering van de zorg door middel van zorgtechnologie een onomkeerbare beweging is geworden. De
mate waarin dit nu duurzaam gebruikt gaat worden als onderdeel van het zorgproces en in het belang van
de patiënt, is ook mede afhankelijk van de bekostigingsstructuur waar men mee aan het worstelen is. We
hebben onlangs een heel waardevolle serie gemaakt over het thema Structurele bekostiging. Via de
volgende linkjes kun je deze webinar-serie in je eigen tijd nog eens te bekijken.
Webinar-serie 'Structurele bekostiging' deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
Mocht je behoefte hebben aan een vervolg op deze webinar voor een 'in house' workshop of begeleiding
op dit thema voor jouw eigen innovatiecluster, laat het ons dan vooral weten. Wij kunnen in onderling
overleg verkennen hoe we dit verder op maat vorm kunnen geven.
Netwerken en verbinden
In de gesprekken die we hebben gevoerd kwam het belang, de waarde van het netwerk, het verbinden en
elkaar versterken als belangrijk onderdeel van de SET-up community naar voren. Daarom brengen we
graag ons 'Innovatiecluster overzichtsdocument' nog even onder de aandacht. Mocht je interesse hebben
om contact op te nemen met één van de clusters of met hen willen kennismaken, dan weet je hiermee wie
je moet benaderen in de besloten community. Dit document staat ook als 'file' gepubliceerd in de online
learning community op Basecamp.
Verder geeft men over het algemeen aan veel informatie op te halen, iets minder te delen, maar vooral
ook moeite te hebben met de vormgeving en functionaliteiten van de 'tooling' (Basecamp) zelf. We
hebben hiertoe een enquête rondgestuurd en hopen dat velen deze vragenlijst willen invullen. We zijn ons
aan het oriënteren op een verbeterslag van de online community en daarvoor is het noodzakelijk van de
gebruikers input te krijgen. Voel je uitermate uitgenodigd de enquête in te vullen (via deze link komt u
direct bij de vragenlijst), of in ieder geval een mail te sturen naar setup@vitavalley.nl om te laten weten
wat je mist of anders zou willen.

NOODREGELING SET COVID-19 2.0

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale
toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare
ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Door het grote aantal aanvragen van de
eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis
(SET), is er nu de SET COVID-19 2.0.
De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en
aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu extra willen investeren om structureel met
digitale zorg op afstand aan de slag te gaan.
“Zorg is en blijft mensenwerk. Maar juist in de afgelopen tijd waarin we minder bewegingsvrijheid hadden,
zag je hoe technologie een waardevolle aanvulling kan zijn voor de zorg thuis. Het kan ouderen of
chronisch zieken enorm helpen om zelfstandig te blijven wonen,” aldus minister De Jonge
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van
digitale zorg ervaren. Dit bleek ook uit de eerdere noodregeling SET COVID-19 waar binnen korte tijd
ruim 1.700 aanvragen voor binnenkwamen en waarvan 460 aanvragen konden worden toegekend. Nu 1,5
meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van ons ‘nieuwe normaal’ is, blijven
veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op
afstand; denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en
medicijndispensers.
De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als
onderdeel van de zorg die zij verlenen. Per aanvraag is een maximumbedrag van € 50.000 beschikbaar.
De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de
implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. Een
substantieel gedeelte van het subsidieplafond is gereserveerd voor de wijkverpleging. De regeling wordt
in de tweede helft van juli geopend, meer informatie is te lezen
op: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-subsidiemogelijkheden-voor-zorg-op-afstand-set-covid-19-2

Agenda

Het meest actuele overzicht van activiteiten en de agenda is altijd te vinden op onze website. Het is prettig
om ook het aanmelden voor een activiteit even via deze weg te laten verlopen.
9 juli | 09.00 – 10.00 | Summer School Meet-up 'Medicatiedispenser' | Online In deze Meet-up deelt
Jacqueline van Ginkel, zorgverbeteraar bij TWB Thuiszorg met Aandacht, haar ervaringen met het
inrichten en implementeren van de medicatiedispenser in hun zorgorganisatie. Tijdens deze Meet-up is er
ruim tijd om vragen aan elkaar te stellen en voor het delen van tips en ervaringen.
Bekijk het Summer School programma hier.
Schrijf voor nu vast 9 juli in je agenda en registreer je via deze link.
14 juli | 09.00 – 11.00 | Summer School Bootcamp ‘Opleidingsplan’ | Online Als vervolg op de Meetup Opleidingstraject staat deze bootcamp helemaal in het teken van samen aan de slag voor het opstellen
van het opleidingsplan voor jouw organisatie. We doorlopen onder leiding van expert en projectleider ErikJan Smits de stappen om te komen tot een goed plan. Er is nog plek voor drie organisaties.
Bekijk het Summer School programma hier.
Schrijf voor nu vast 14 juli in je agenda en registreer je via deze link.
23 juli | 09.00 – 10.00 | Summer School Webinar 'Patient Journey' | Onlin Onder begeleiding van
Ilonka Coenraad, organiseren we een webinar over het opbouwen van een waardevolle Patient Journey.
Je krijgt inzicht in welke stappen je moet zetten om te komen tot een Patient Journey voor jouw project.

Bekijk het Summer School programma hier.
Schrijf voor nu vast 23 juli in je agenda en registreer je via deze link.

Mocht je nu een specifiek verzoek hebben over jouw eigen project, of graag eens in contact komen met een
van onze experts, laat het ons vooral even weten! Bij vragen, weet dan altijd Sanne of Pasquelle te vinden.
We hopen jullie voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.
Hartelijke groeten namens het SET-up team,
Dorien, Pim, Pasquelle en Sanne
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