
 
Beste deelnemers van het SET-up programma,
  
SET-up is nog steeds volop in beweging! In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

ons nieuwe online leernetwerk
het stappenplan contractering 
de regiobijeenkomst maatschappelijke business case
de fasttrack beeldschermzorg
nieuwe praktijkvoorbeelden
een succesvolle SET-up Summer School

Daarnaast staan er tot het einde van het jaar nog heel wat mooie (digitale) activiteiten op het programma,
dus check snel of er nog wat voor je tussen staat. 
  
We hopen dat jullie in goede gezondheid verkeren en inmiddels een fijne ‘thuis set-up’ hebben!

NIEUW ONLINE LEERNETWERK

Het SET-up leernetwerk is de afgelopen maanden flink gegroeid. Om alle deelnemers op een goede
manier te kunnen informeren en ondersteunen, hebben we besloten te gaan werken met een nieuwe
online leeromgeving. Hierin is alle informatie over SET-up in één omgeving terug te vinden, is het
eenvoudiger contact te leggen met andere deelnemers en kun je deelnemen aan specifieke groepen voor
verschillende e-healthtoepassingen. Je vindt de nieuwe leeromgeving via deze link.  
 
De nieuwe leeromgeving zal op termijn de oude Basecamp groepen gaan vervangen. In oktober hebben
alle deelnemers aan SET-up een uitnodiging ontvangen voor deelname aan dit online netwerk. We hopen
dat het gelukt is om in te loggen in de nieuwe omgeving. Wil je meer weten over hoe je deze online
leeromgeving optimaal kunt benutten, dan raden we je aan het webinar ‘Launch online leernetwerk’ terug
te kijken. Indien je vragen hebt over het inloggen, de leeromgeving of collega’s wilt toevoegen, dan kun je
contact opnemen met setup@vitavalley.nl. 

https://embrace.vitavalley.nl/
https://vitavalley.nl/presentaties-en-webinars/
mailto:setup@vitavalley.nl


STAPPENPLAN CONTRACTERING

De doelstelling van SET, een stimuleringsregeling voor het gebruik van bestaande e-healthoplossingen in
de thuisomgeving, is dat deze innovatieve oplossingen na afloop van de subsidieperiode kunnen
voortbestaan zonder de subsidie. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de do’s en don’ts om structurele
bekostiging te bereiken? Adviesbureau Equalis deelt in een serie blogs welke aanvullende stappen gezet
kunnen worden om te komen tot structurele bekostiging. 
 
De volgende blogs zijn reeds beschikbaar:

Interview met Menno Jansen, strategisch programmamanager e-health CZ
Interview met een SET innovatiecluster: Claudia Karels ASVZ en Roeland Westra gemeente
Drechtsteden
Interview met Eric van der Hijden, strategisch beleidsadviseur Zilveren Kruis

Op 10 december van 15.00-16.00 organiseert VitaValley in samenwerking met Equalis een webinar voor
SET-up deelnemers over het eindproduct van deze blogreeks: het stappenplan contractering. Schrijf je
hier alvast in. 
 

REGIOBIJEENKOMST MAATSCHAPPELIJKE BUSINESS CASE

Op 14 september 2020 organiseerden we in samenwerking met Sensire een regiobijeenkomst over
maatschappelijke business cases. Er is momenteel veel belangstelling voor het gebruik van een
maatschappelijke business case. Dit is bovendien steeds vaker een gevraagd vereiste voordat
organisaties starten met de implementatie en opschaling van eHealth. 
  
Lees hier de terugblik van de hele bijeenkomst.
  
Inmiddels is er vanuit de bestaande SET-projecten behoorlijk wat ervaring opgehaald en gebundeld in de
infographic structurele bekostiging. Daarnaast werken we de komende maanden aan o.a. een
stappenplan contractering en aan een maatschappelijke businesscase beeldzorg. Mocht je ondersteuning
zoeken bij het maken van een business case, neem dan contact op met skok@vitavalley.nl. 

https://embrace.vitavalley.nl/
https://vitavalley.nl/set-updates/blog-structurele-bekostiging-zorginnovatie-vanuit-het-oogpunt-van-zorgverzekeraar-cz/
https://vitavalley.nl/set-updates/blog-zonder-goede-samenwerking-geen-structurele-financiering/
https://vitavalley.nl/set-updates/blog-we-moeten-op-een-andere-manier-gaan-denken/
https://vitavalley.nl/set-updates/blog-we-moeten-op-een-andere-manier-gaan-denken/
https://www.eventbrite.nl/e/124708804391
https://vitavalley.nl/set-updates/maatschappelijke-businesscase-ehealth/
https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/Infographic-structurele-bekostiging.pdf
mailto:skok@vitavalley.nl


FASTTRACK BEELDSCHERMZORG

 
We blikken graag nog even terug op het webinar over de ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ die we 13 oktober
gaven. De webinar was gericht op het ophalen van vragen en op het verbinden van bestaande kennis aan
de mensen die het nodig hebben. Zodat je juist in deze lastige tijden in contact kan blijven met je
patiënten.
 
Ben jij ook bezig met de implementatie van beeldschermzorg? Dan attenderen we je ook graag op alle
tips, adviezen en voorbeelden die we publiceerden in het stappenplan van de Fasttrack
Beeldschermzorg.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Binnen de Fasttrack Beeldschermzorg zijn de afgelopen twee maanden de volgende praktijkvoorbeelden
toegevoegd:

Casus Versneld opschalen van beeldzorg – NAAST
Casus Opschalen van beeldzorg – BrabantZorg
Casus Opschaling beeldschermzorg – ARQ Centrum ’45
Casus Beeldbellen en chatten via NiceDay – PsyQ

Een overzicht van alle praktijkvoorbeelden is terug te vinden op onze website. Daarnaast zijn we altijd op
zoek naar mooie nieuwe praktijkvoorbeelden.  
  
Wil je jouw SET-project ook als praktijkvoorbeeld delen, stuur dan een bericht naar setup@vitavalley.nl. 

SUCCESVOLLE SET-UP SUMMER SCHOOL

Deze zomer organiseerden we voor het eerst de SET-up Summer School. Een ideale gelegenheid om
kennis op het gebied van het implementeren van e-health te verdiepen. SET-up deelnemers konden
verschillende online activiteiten volgen, zoals het Webinar Patient journey, de Meet-up
Medicatiedispensing en de Bootcamp Opleidingsplan. Daarnaast kregen jullie gratis toegang tot de
Academie Praktisch Leiderschap.  
  
In totaal namen 62 deelnemers live deel aan de verschillende activiteiten. Deelnemers gaven aan het leuk
en leerzaam te vinden om activiteiten te volgen in een rustigere periode en op deze manier hun kennis te
verbreden. Alle activiteiten werden goed tot zeer goed gewaardeerd en scoorden in de evaluatie een 8 of
hoger. 
  
Tegelijkertijd was het door vakantie of drukte niet voor iedereen mogelijk om deel te nemen. Alle
activiteiten zijn daarom ook online terug te vinden en terug te kijken. Via deze link kun je alle activiteiten
terugvinden in onze bibliotheek. 

https://vitavalley.nl/presentaties-en-webinars/
https://vitavalley.nl/stappenplan-fasttrack-beeldschermzorg/
https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/Voorbeeldcasus-Naast.pdf
https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/Fasttrack-Beeldschermzorg-Casus-Brabantzorg.pdf
https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/200922-Casus-ARQ-Centrum-45.pdf
https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/201009-Casus-PsyQ-Beeldbellen-en-chatten.pdf
https://vitavalley.nl/stappenplan-fasttrack-beeldschermzorg/
http://setup@vitavalley.nl/
https://vitavalley.nl/programma/bibliotheek/


  
Enkele ervaringen van deelnemers:

“Kleine groep was erg prettig” - deelnemer Bootcamp Opleidingsplan 
“Nu goede leidraad om mee aan de slag te gaan” – deelnemer Bootcamp Digivaardigheden
“Fijn dat er ervaringsverhalen gedeeld werden over implementatie” – deelnemer Meet-up
Medicatiedispenser
“Als project(bege)leider een leerzaam uurtje om vernieuwing beter/anders op te gaan pakken” –
deelnemer Webinar Patient journey.

Ook dit najaar hebben we weer een mooi activiteitenaanbod. Kijk voor een actueel overzicht in de agenda
op onze website.

AGENDA

Het meest actuele overzicht van activiteiten en de agenda is altijd te vinden op onze website.  
 
12 november | 10.00 – 11.00 | Meet up ‘eHealth implementeren, heb je alle dimensies in beeld?’ |
Online 

Voor reguliere SET- & SET COVID-19-deelnemers

Jouw zorginnovatietraject kent vele dimensies. Lukt het jou om elke dimensie juist in te schatten, te
bedienen en de onderlinge samenhang te bewaken?

In deze meet up helpen we je om dit beeld helder te krijgen en je activiteiten te plannen in de juiste
samenhang en volgordelijkheid, op basis van de casus Basalt. Door er met elkaar in deze samenhang
over te praten en reflectie te krijgen, leert jouw organisatie bij en ontstaat er nieuwe energie!

Meld je hier aan voor de Meet up.

19 november | 11.00 – 16.00 | Congres ‘Ouderenzorg Tech’ | Online congres

Voor reguliere SET- & SET COVID-19-deelnemers

Op 19 november, tijdens de 4e editie van het congres ‘Ouderenzorg Tech’ kun je je laten inspireren
door de sprekers en door praktische, waardevolle voorbeelden uit de praktijk. Tijdens dit online congres
komen innovatieve technologische initiatieven van onderzoek- tot implementatiefase aan bod. 
2020, het jaar waarin een stroomversnelling plaatsvindt in het opschalen van technologische
hulpmiddelen. Een bittere noodzaak of een uitkomst om technologie te omarmen? Wat leren we van deze
tijd? Hoe bouwen we samen verder aan een leven goed oud worden met Tech als onderdeel van het
leven? 
In 3 thema’s belichten we 3 verschillende levensfases van ouderen, waarbij technologie en ethiek elkaar
ontmoeten.

In de presentatie ‘Waar staan we nu | SET Stimuleringsregeling E-Health Thuis‘ om 13.30 uur gaat
Pim Ketelaar vanuit VitaValley in op de SET-regeling en de inzichten en geleerde lessen tot nu toe.
Daarnaast gaan Thijs Mutsaerts en Monique de Regt in op het praktijkvoorbeeld van Surplus. Zij hebben
in 2019 een SET-aanvraag gedaan voor het implementeren van verschillende e-healthtoepassingen. Zij

https://vitavalley.nl/programma/agenda/
https://vitavalley.nl/programma/agenda/
https://www.eventbrite.nl/e/124702958907


delen graag hoe ze dit hebben aangepakt, waar ze nu staan en hoe ze omgaan met uitdagingen die ze
tegenkomen.

Bekijk het Congres-programma

Schrijf je hier in voor dit congres. 

25 november | 09.30 – 16.45 | Congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ | Online
congres

Voor reguliere SET- & SET COVID-19-deelnemers

De conferentie wordt georganiseerd door ‘Een nieuwe generatie ouderenzorg’ en het beleidsprogramma
‘Langer Thuis’ van het ministerie van VWS. 
VitaValley heeft op deze conferentie een plek gekregen om twee mooie sessie te verzorgen. Tijdens deze
sessies informeren we de deelnemers samen met vier innovatieclusters over mooie toepassingen van en
ervaringen met technologie voor ouderen die langer thuis willen wonen. We geven dit net even iets anders
vorm dan normaal. In de vorm van een talkshow interviewen we de volgende partijen: ZZG over
Thuisrobot/Tessa, Saam Welzijn over de uitprobeerdienst, Amaris Zorggroep over digitale hulpdienst en
beeldschermzorg en Carinova over beeldschermzorg. Zij zullen aan de hand van hun implementatie
ervaring kennis en kunde delen, maar ook de patiënten en mantelzorgers aan het woord laten over de
impact van digitale zorg.

Schrijf je hier in voor dit congres. 
 
26 november | 10.00 – 11.00 | Innovatieclusterbijeenkomst 'novemberklas' | Online

Voor reguliere SET-deelnemers

Wij komen graag online bij elkaar met de nieuwe gehonoreerde SET-aanvragers. 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 een toelichting geven over de activiteiten van SET-
up en horen we graag waar jullie behoefte aan hebben. 
De bijeenkomst is voor alle personen (projectleiders, adviseurs, projectexperts, etc.) die betrokken zijn bij
de verschillende partijen van het innovatiecluster (zorgaanbieder, inkoper, leverancier, zorgcentrale,
kennisinstelling, etc.). Je kunt deze aankondiging en tevens uitnodiging desgewenst doorsturen aan hen.

Schrijf je hier in voor de innovatieclusterbijeenkomst. 

3 december | 12.00 – 13.00 | Meet up Fasttrack Beeldschermzorg | Online 
 
Wegens het succes van de webinar Fasttrack Beeldschermzorg, organiseren we een Meet up  met een
meer interactief karakter om kennisuitwisseling rondom dit onderwerp te bevorderen.  
 
Nadere informatie en de inschrijflink volgen later.  
 
10 december | 15.00 – 16.00 | Webinar stappenplan contractering | Online

Voor reguliere SET- & SET COVID-19-deelnemers

In opdracht van VitaValley heeft Equalis een stappenplan contractering ontwikkeld specifiek voor SET-
up. In dit stappenplan worden de theoretische stappen en procedures om te komen tot structurele
bekostiging inzichtelijk gemaakt, onderbouwd met goede voorbeelden, tips en casussen uit de praktijk. In
dit webinar deelt Equalis de belangrijkste stappen, voorbeelden en uitdagingen met de SET-up
deelnemers. 
 
Schrijf je hier in voor de webinar.

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 Janneke te vinden.

We hopen jullie voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

https://www.sbo.nl/zorg/congres-ouderenzorg-tech/#Programma
https://www.sbo.nl/zorg/congres-ouderenzorg-tech/
https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/124705939823
https://www.eventbrite.nl/e/registratie-webinar-stappenplan-contractering-124708804391
mailto:skok@vitavalley.nl
http://jdegroot@vitavalley.nl/


Hartelijke groeten namens het SET-up team, 

Dorien, Pim, Janneke en Sanne
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