Hallo allemaal,
In deze nieuwsbrief praten we jullie weer even bij over SET-up.
Blijf gezond en pas goed op elkaar!

AFSCHEID VAN DE SET-UP SUMMER SCHOOL

Zo langzamerhand is iedereen weer aan het werk en is het zo ver: de zomer is voorbij, en zo nemen we
ook afscheid van onze SET-up Summer School. Dit was een periode waarin we super mooie activiteiten
hebben ondernomen met elkaar, zoals bijvoorbeeld de Meet-up Medicatiedispenser, de Bootcamp
Opleidingsplan, de webinar rondom het thema van de Patient Journey en een Bootcamp over
Digivaardigheden.
Via de volgende linkjes lees je hier meer over:
Klantgerichte werkwijze
Medicatieveiligheid
Opleiden
Daarnaast hebben we wekelijks een inspirerende 'leiderschapssnack' aangeboden .
Nu zijn we heel benieuwd of je hebt deelgenomen aan de Summer School of juist niet. En hoe je dit hebt
ervaren. We hebben hiertoe een korte enquête opgezet. We zouden het geweldig vinden als je hier max 7
minuten aan zou willen besteden en deze enquête aan ons ingevuld terugstuurt.

DE SET UPDATE

Op dit moment zijn veel organisaties hun aanvragen aan het doen voor de SET COVID-19 2.0 en we zien
we ook een toename in het aantal PréSET aanvragen. We hebben hieronder op een rij gezet wat de
huidige aantallen zijn. Let op, dit zijn de aantallen op 01.09.2020 en kunnen elke dag wijzigen. Voor een
accuraat overzicht zie de RVO-site!
SET COVID 19 2.0
Zoals onderstaande gegevens laten zien, gaat het budget van de huisartsen naar een plafond toe, maar is
er voor de GGZ en Wijkverpleging nog een heel budget toegankelijk. Dus mocht jij nog een organisatie
kennen die graag wil opschalen, of wil digitaliseren in zijn/haar zorgdienstverlening, wijs ze dan vooral op
deze regeling! Wie weet help je wel een heel grote groep patiënten aan de mogelijkheid tot kwalitatief
hoogwaardige, betaalbare zorg in eigen omgeving door het gebruik van e-healthtoepassingen.

De stand van zaken op 24 augustus 2020 van
het budget Wijkverpleging is als volgt: van de
totale € 53,7 miljoen voor dit onderdeel is voor
€ 17,6 miljoen (33%) aan subsidieaanvragen
ontvangen.

De stand van zaken met betrekking tot het
budget voor huisartsen, ggz en wmo (HGM) is
als volgt: van de totale € 23,3 miljoen voor dit
onderdeel is voor € 22,2 miljoen (95%)
aan subsidieaanvragen ontvangen.

Op dit moment hebben zich 113 organisaties gemeld voor het SET-up ondersteuningsprogramma.
SET COVID 19 1.0
Het aantal aanvragen gehonoreerd SET COVID 19 1.0 is 460.
Voor overzicht van samenvattingen die zijn ingediend door betrokken organisaties, verwijzen wij je graag
naar deze RVO-pagina. Let op, met de filter kun je toepassen op de regeling die je zoekt.
Aantallen reguliere SET 2020
Er zijn 57 SET-aanvragen ingediend, waarvan 17 aanvragen zijn verleend, 19

aanvragen zijn in behandeling. 21 ingediende aanvragen zijn afgewezen/ingetrokken.
Daarnaast zijn er 35 préSET aanvragen en13 kleine SET-aanvragen ingediend dit jaar.

AANVULLINGEN FASTTRACK BEELDSCHERMZORG

Binnen de Fasttrack Beeldschermzorg zijn in de zomer de volgende praktijkvoorbeelden toegevoegd:
VVT: praktijkvoorbeeld Marente
Huisartsenzorg: praktijkvoorbeeld Meditta
Fysiotherapie: praktijkvoorbeeld Fys’optima
Een overzicht van alle praktijkvoorbeelden is terug te vinden op onze website. Daarnaast zijn we altijd op
zoek naar mooie nieuwe praktijkvoorbeelden. Vooral in de huisartsenzorg zouden we graag wat meer
voorbeelden willen toevoegen.
Wil je jouw SET project ook als praktijkvoorbeeld delen, stuur dan een bericht naar setup@vitavalley.nl.

STRUCTURELE BEKOSTIGING

Voor een subsidieaanvraag van meer dan 125.000,= EUR bij de Stimuleringsregeling E-Health Thuis
(SET) wordt een verklaring tot samenwerking gevraagd tussen een aanbieder en ten minste één inkoper
van zorg of ondersteuning. Het is de bedoeling dat de inkoper van zorg of ondersteuning gedurende het
gehele SET-initiatief betrokken is. Het perspectief van de inkoper wordt zo van begin af aan
meegenomen, zodat kan worden voorgesorteerd op het organiseren van duurzame bekostiging. Daarmee
is het vinden van duurzame bekostiging voor het inzetten van de toepassingen en borging in inkoop- en
contractafspraken tussen aanbieders en inkopers van ondersteuning en/of zorg onderdeel van het
subsidie initiatief. Dat vraagt om verregaande samenwerking tussen aanbieders van ondersteuning en
zorg enerzijds en inkopers van gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren anderzijds. Ook bij de andere
onderdelen van de SET speelt verduurzaming van de bekostiging en de afstemming hierover met de
inkoper een belangrijke rol.
Maar hoe geef je de samenwerking tussen de aanbieder en inkoper van zorg of ondersteuning nu
eigenlijk vorm? En hoe kom je in gezamenlijkheid gedurende het SET project tot de inzichten die nodig
zijn voor structurele bekostigingsafspraken?
Daarover organiseerden we vanuit het SET-up programma een vierdelige Webinar serie met veel
praktische tips & tools, ervaringen vanuit zorgaanbieders en een verzekeraar en inzicht in een mogelijke
aanpak. Wil jij hier ook meer van weten? Check dan de informatie en links in deze infographic.

BLOG

Blog: “Eén loket voor vragen van cliënten over digitale zorg van cliënten”

In de blogs laten we innovatieclusters aan het woord. Welke uitdagingen komen zij tegen tijdens het
implementeren van eHealth in de praktijk en hoe hebben ze dit opgelost. Deze week een nieuwe blog van
Amaris Zorggroep over het ondersteunen van cliënten bij het gebruik van digitale zorg. Zij hebben in de
praktijk te maken met twee groepen cliënten: een groep die digitaal vaardig is, en een groep die nog niet
zo digitaal vaardig is. Voor deze laatste groep is samen met de RHO-Go en Tergooi ziekenhuis een
Helpdesk Digitale Zorg opgezet. Klik hier om de blog over dit initiatief te lezen.

AGENDA

Het meest actuele overzicht van activiteiten en de agenda is altijd te vinden op onze website.
10 september | 10.00 – 11.00 | Gratis webinar over SET | Online
Hoe werkt de SET-regeling? Tijdens de informatiebijeenkomst Stimuleringsregeling E-health Thuis wordt
een toelichting gegeven op de regeling en het ondersteuningsprogramma SET-up. Ook is er de
gelegenheid om vragen te stellen.
Denk je erover om eHealth binnen de organisatie op te schalen? Health Valley en ZonMw organiseren
samen een online round-table. Er wordt tijdens dit gratis webinar toegelicht wat SET is, wat de voordelen
van de regeling zijn en hoe je een aanvraag samen met de zorginkoper indient.
Voor wie interessant: aanbieders en inkopers van zorg of ondersteuning die e-healthoplossingen willen
opschalen en borgen.
Meld je hier aan voor deze webinar
14 september | 13.00 – 16.30 | Regiobijeenkomst maatschappelijke business case | DRU
Industriepark
In samenwerking met Sensire organiseert VitaValley een regionale bijeenkomst met als thema
'Maatschappelijke Businesscase'. Een inspirerende en actieve bijeenkomst waar we aandacht besteden
aan specifieke best practices en geleerde lessen van Vilans. We besteden aandacht aan de inhoudelijke
werkwijze van het opstellen van een waardevolle Social Return on Investment (SROI) analyse. En we
gaan met elkaar in gesprek aan de hand van casuïstiek van Sensire over het proces om samen met een
zorgverzekeraar te komen tot afspraken op basis van een maatschappelijke business case.
Adres: Hutteweg 24, 7071 BV, Ulft
Meld je hier aan voor deze bijeenkomst

INTERNE ORGANISATIE VITAVALLEY

Binnen de organisatie van VitaValley is ook heel
wat beweging geweest in de afgelopen periode.
Zo heeft 'nestor' Dik Hermans zijn laatste
werkdag gehad en is hij na heel wat wederzijdse
fijne VitaValley-jaren, officieel met pensioen
gegaan. Pasquelle van Ruiten is met een
prachtige buik op zwangerschapsverlof
vertrokken en is ons team versterkt met niemand
minder dan Janneke de Groot, die we in de
volgende nieuwsbrief wat uitgebreider aan het
woord laten om zichzelf voor te stellen.

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.
Hartelijke groeten namens het SET-up team,
Dorien, Pim, Janneke en Sanne
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