Hallo allemaal,
We hopen dat jullie en jullie naasten in goede gezondheid verkeren, maar beseffen ons dat dit helaas niet
voor ons allemaal zal gelden. De coronacrisis: een tijd van onzekerheid, ziekte, misschien wel het
verliezen van een dierbare, de tijd van thuiswerken of juist niet, het combineren van thuisonderwijs en
jonge kinderen met je werk. We zijn allemaal actief in de wereld van eHealth en zorginnovatie en dat kan
nu juist hollen of stilstaan zijn. De coronacrisis: ook een tijd van creativiteit en inventiviteit om te zoeken
naar oplossingen en wat wél kan. Zo zoeken wij zelf bij VitaValley elkaar ten minste één keer per week op
met het hele team en een kopje koffie. Om zo toch onderling verbonden te blijven en even ‘gewoon bij te
kletsen’. Hopelijk hebben jullie de modus in deze nieuwe normaal ook al kunnen vinden.
Voor nu een nieuwsbrief om jullie bij te praten over SET-up. Onderaan vinden jullie zoals gewoonlijk de
agenda. Er staan tot aan de zomer weer heel wat mooie webinars op het programma, dus check snel of
er nog wat voor je tussen staat.
Blijf gezond en pas goed op elkaar!

Update 'Fasttrack Beeldschermzorg'
Vanuit SET-up lanceert VitaValley een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’. Deze ondersteuning is gelijktijdig
gestart met de SET COVID-19, een noodregeling die bedoeld is voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu
extra willen investeren in digitale zorg op afstand.

De Fasttrack Beeldschermzorg is een toolkit voor het goed en snel implementeren van beeldschermzorg
door zorg- en welzijnsorganisaties. Er zijn momenteel grote uitdagingen om beeldschermzorg op grote
schaal werkend achter de voordeur te krijgen bij cliënten thuis. In de Fasttrack Beeldschermzorg delen we
kennis en ontwikkelen we praktische instrumenten voor organisatie, inrichting, gebruik en training. Het
startpunt is het stappenplan Fasttrack Beeldschermzorg. Ook voor de innovatieclusters uit het SET-up
programma zou het waardevolle informatie, nieuws en tips kunnen bevatten. Zeker als je zelf ook met
beeldzorg aan de slag bent of wilt. Dus neem vooral even een kijkje!

Het SET-up programma online in tijden van de coronacrisis
Half maart zaten wij ook even met de handen in het haar: geen fysieke bijeenkomsten meer, ...wat nu?
Met ons SET-up team vol enthousiaste innovators was al snel duidelijk dat we het er niet zomaar bij
gingen laten zitten, maar zoveel mogelijk van SET-up online wilden vormgeven en aanbieden.
Zo gezegd, zo gedaan. We zijn dan ook blij om te kunnen melden dat er tot aan de zomervakantie nog 8
webinars gepland staan. Daarnaast hebben we eind april twee online trainingen gehad van Bart van den
Belt over het meekrijgen van medewerkers in verandering. 'Omgaan met weerstand' was hierbij het
uitgangspunt. Ondanks dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, heeft Bart alles uit de kast gehaald
om toch tot een interactieve online bijeenkomst te komen. Wil je de webinars nog terugkijken of
vervolgvideo’s bekijken over leiderschap, check dan de informatie in dit Basecamp topic.

Nuttige uitwisseling op de online learning community
We merken dat jullie en wij elkaar in deze coronacrisis ook steeds beter en vaker weten te vinden via de
online learning community op Basecamp. Zo zijn er afgelopen periode een aantal nuttige artikelen
gedeeld en vragen aan elkaar gesteld. Heb je bijvoorbeeld al het lijstje met toepassingen voor beeldbellen
gezien, gedeeld door Carinova? Of de vraag van Amaris hoe je de transitie van innovatie naar reguliere
zorg het beste kunt opzetten binnen je zorgorganisatie? Daarnaast hebben wij een update gedeeld van
alle innovatieclusters, hun toepassing en de betrokken collega’s, voor als je onderling contact wilt
opnemen.
Zit jij ook met een vraag? Stel deze dan gerust op Basecamp, want er is ongetwijfeld iemand anders uit
de community die jou hierbij kan helpen. Daarnaast kunnen anderen daar ook weer van leren. Zo bouwen
we samen verder aan succesvolle eHealth implementaties!

Eén jaar SET-up: eerste geleerde lessen
Ons SET-up programma is nu bijna een jaar van start met ondertussen zo’n 40 deelnemende
innovatieclusters (samenwerkende organisaties met een toegekende SET subsidie). We kunnen daarom
de eerste leerzame lessen vanuit SET-up met jullie delen!
De ondersteuning die het SET-up programma biedt, in de vorm van webinars, trainingen of individuele
ondersteuning door experts, wordt ontwikkeld uitsluitend op basis van de vragen vanuit de
innovatieclusters. Nu blijkt dat dit geen duizend-en-één verschillende behoeftes zijn, maar dat we deze
kunnen categoriseren in acht leerthema’s.
Benieuwd welke thema's dit zijn? Lees meer in dit nieuwsbericht.

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.
12 mei | 09.00 – 10.00 | Webinar ‘Privacy compliance’ | Online Webinar in navolging van de vorig jaar
in november gehouden webinar Veiligheid & Privacy volgt nu deel twee van deze webinar.
De Europese Unie kent één privacywet passend bij de gedigitaliseerde samenleving van nu.
Internationaal wordt de AVG de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. In Nederland
vervangt de AVG de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het toepassen van een goed AVG beleid is
cruciaal voor een succesvol implementatie traject.
Aanmelden kan via deze link.
14 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni| 11.00 – 12.00 | 4-delige webinar serie ‘Structurele bekostiging’ |
Online Over het thema structurele bekostiging hebben wij van velen vragen ontvangen.
Het is dan ook een belangrijk onderdeel in de SET-projecten, daarom is de oorspronkelijke bijeenkomst
van 2 april over dit thema omgezet in vier opeenvolgende webinars.
Meer informatie over de inhoud van de vier webinars vind je op onze website. We raden je aan voor de
volledigheid van de informatie, om alle vier de webinars te volgen (of terug te kijken). Maar uiteraard kun
je ook beslissen om één of enkele webinars te volgen.
Aanmelden kan via deze link.
26 mei | 10.00 – 12.00 | Innovatiecluster bijeenkomst | Online Wij komen graag in mei bij elkaar met
de volgende gehonoreerde SET-aanvragen. Dit keer doen we dit interactief online via Zoom. Ook clusters
die eerder nog niet konden, zijn van harte welkom! Een goed moment om onderling kennis te maken en
kennis te nemen van elkaars projecten. Uiteraard zullen wij ook wat toelichten over de (aankomende)
activiteiten van SET-up en horen we graag waar jullie behoefte aan hebben.
Aanmelden kan via link.
9 juni | 10.00 – 11.00 | Meet-up! Opleidingstraject | Online Welke mogelijkheden zijn er voor het
opleiden van de zorgprofessional, patiënt en mantelzorger rondom het thema 'Digitalisering', werken met
eHealth en het gebruik maken van digitale toepassingen? Uit de gesprekken en bijeenkomsten met de
innovatieclusters, is regelmatig de vraag gekomen over het opleidingsvraagstuk. Iedereen heeft het

opgenomen als belangrijk thema in zijn of haar activiteiten plan; Maar hoe geef je het vorm? Welke partij
betrek je erbij? Welke referenties en ervaringen zijn er aanwezig?
Deze Meet-up geeft de mogelijkheid om daarover met elkaar in gesprek te gaan en tips uit te wisselen.
Aanmelden kan via deze link.
23 juni | 09.00 – 10.00 | Webinar ‘Digivaardigheden’ | Online In deze webinar gaan we in op de digitale
vaardigheden voor de medewerker. Deze vaardigheden bij de medewerker vormen de landingsbaan voor
eHealth bij cliënten. Tijdens de webinar komen twee verschillende aanpakken aan bod; het werken met
een i-Nurse en het werken met digicoaches. De webinar wordt gegeven door Kitty de Jong en Suzanne
Verheijden. Beide dames zijn ook betrokken bij het ECP programma ‘Digivaardig in de zorg’. Suzanne en
Kitty zullen de diepte in gaan over het thema, maar zullen jullie ook van veel praktische middelen
voorzien, zoals een voorbeeldplan voor digivaardigheden, zelftests en informatie & communicatie
middelen.
Aanmelden kan 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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