
Programma 
 
Opening 
10.00 – 10.35 uur 
De bijeenkomst wordt 
geopend door Kim 
Coppes en co-host 
Suzanne Verheijden 
samen met 
gastsprekers 
bestuurder Hans 

Schoo (Rijnstate ziekenhuis) en verpleegkundige 
Lowie te Dorsthorst (Sensire). 
 
Deelsessies 
10.45 – 11.45 uur 
We gaan uit elkaar om kennis en ervaringen te 
delen in verschillende sessies. Kies één van 
onderstaande sessies: 
 
1 -  Help, de opschaling lukt?! 
Deze sessie gaat over de dilemma’s rondom 
logistiek en ondersteuning die ontstaan als de 
opschaling van beeldzorg een succes is. Zoals 
wie haalt en brengt al die tablets? En wat als 
een cliënt ook van een andere organisatie een 
tablet in gebruik krijgt? Samen denken we na 
over deze dilemma’s en welke oplossingen 
hiervoor nodig zijn, zodat we het wiel niet 
individueel hoeven uit te vinden, maar de 
krachten kunnen bundelen. 
Leonie Roozendaal, Sensire 
 
2 -  Een innovatiekoers, en dan? Groots denken, 
klein beginnen. 
Binnen de Medrie-regio is een team van 14 
innovators samengesteld. Deze innovators gaan 
aan de slag met innovatievraagstukken uit de 4 
innovatiethema’s. In deze sessie bespreken we 
het belang van het achterhalen van de échte 
innovatievraag en de zoektocht naar een 
passende oplossing. Daarnaast kijken we naar 
het starten van kleine pilots op basis van een 
snelle innovatie-leercyclus. Deze staan in het 

teken van bouwen, meten, leren, bouwen, 
meten, leren, enz. We illustreren dit aan de 
hand van enkele concrete voorbeelden. 
Julius Ypma en Kristel Schrijver, Medrie 
 
3 -  Digivaardig implementeren 
Tijdens deze sessie lanceren we de zelftest 
'Digivaardig implementeren'! Zodat je kan 
testen hoe het gesteld is met de digitale 
vaardigheden van zorgprofessionals in jouw 
team of organisatie. Daarnaast delen we de 
bevindingen van de eerste 80 zorgprofessionals 
die deze test maakten. En laten we zien hoe 6 
verschillende organisaties in de langdurige zorg 
de bevindingen uit deze test gebruiken om de 
implementatie van hun digitale middelen te 
verbeteren. 
Bart van Mierlo, Vilans 
 
4 -  Het zal Me(dMij) een Zorg zijn..! 
Een voormalig borstkankerpatiënt vertelt over 
wat er mis kan gaan als gegevens niet 
meeverhuizen van de ene naar de andere 
zorgverlener. Diezelfde ervaring had een Britse 
arts. Daarom bouwde hij een PGO met de naam 
“Patients Know Best” (PKB). Er zijn inmiddels 8 
miljoen mensen aangesloten. In deze sessie 
laten we een demo van PKB zien. Daarna horen 
we graag welke voor- en nadelen er zijn en 
welke aanbevelingen je ons mee wilt geven. 
Chris Krabben en Jan van der Beek, Carepoint 
 
5 -  Implementatie- en opschaling, waar moet je 
op letten? 
Tijdens deze sessie nemen de adviseurs van Zorg 
voor innoveren je mee in wat de meest 
voorkomende valkuilen zijn bij implementatie- 
en opschalingsprocessen in de zorg. Dit 
samenwerkingsverband van vijf 
rijksoverheidspartijen heeft veel kennis en 
ervaring op dit gebied en helpt al jaren 
zorgorganisaties en ondernemingen op weg met 
hun zorginnovaties. Heb jij vanuit jouw 
zorgorganisatie een vraag over implementatie of 
opschaling, of wil je als ondernemer advies over 

je volgende stap? Kom dan naar deze sessie en 
we helpen je een stap verder! 
Adviseur van Zorg voor innoveren 
 
6 -  Technologie voor Warme Zorg: keuzetool 
technologieën in het ECD 
Hoe is de regionale samenwerking in Salland tot 
stand gekomen? Tijdens deze sessie staan we 
o.a. stil bij een aantal projecten zoals Harm’s 
escape room, waarin mensen op een leuke en 
laagdrempelige manier ervaren welke 
meerwaarde zorgtechnologieën kunnen 
hebben. Een ander voorbeeld is het nieuwe 
project waarbij een keuzetool is ontworpen die 
zorgtechnologieën koppelt aan het ECD. Zo 
kunnen zorgverleners bij het stellen van een 
indicatie direct zien welke zorgtechnologieën 
hiervoor ingezet kunnen worden. We geven 
graag een eerste inkijk en ontvangen graag jullie 
input. Denken jullie mee? 
Laura Steman, Zorggroep Solis 
 
7 -  Van inspiratie naar daadkracht 
Vier jaar geleden zijn we binnen ’s Heeren Loo in 
de regio Apeldoorn begonnen met innovatie door 
het stellen van drie vragen aan cliënten, 
verwanten, medewerkers en 
gedragswetenschappers. Dit leverde heel veel 
informatie op. Het uitgangspunt dat gehanteerd 
wordt, is de individuele cliëntvraag. De werkwijze 
is gebaseerd op drie fasen: dialoogfase, co-
creatiefase & ontwikkel, test en borgingsfase. 
Tijdens de sessie word je meegenomen in de 
werkwijze door middel van verhaal en dialoog. We 
gaan in op de geleerde lessen, resultaten en 
plannen voor de toekomst. Help ons om de 
mogelijkheden van fase 3 beter aan te pakken. 
Johan Elbers, 's Heeren Loo 
 
8 -  Serious games for health 
We nemen je mee in de wereld van de (serious) 
games. Training, simulatie en educatie met een 
hoge funfactor zorgen ervoor dat professionals, 
cliënten en verwanten onbewust worden getraind, 
inzichten krijgen of hun kennis vergroten. Je wordt 

aan de hand van concrete voorbeelden 
meegenomen in het serious game domein. Van de 
vraag, naar het ontwerp naar de ontwikkeling naar 
het onderzoek naar de implementatie. Stap in de 
game wereld en denk mee of dit ook iets voor 
jouw organisatie is. 
Rene Stam en Wouter van Kooten, Concept Licious 
 
9 -  Slimme zorg en innovatie in het onderwijs 
Technologie vind steeds meer z’n weg in zorg en 
welzijn. Dat heeft ook gevolgen voor de 
zorgprofessional en student. Hoe borg je 
technologie nu in de dagelijkse praktijk? TZA en 
Tech@doptie gaan graag met jullie in gesprek over 
de uitdagingen voor organisaties en onderwijs 
rondom het werken met technologie in zorg en 
welzijn. Tijdens deze workshop willen we jullie 
creatieve ideeën verzamelen om de meerwaarde 
van studenten om te zetten in innovatieve 
stageconcepten 
Eric Wolkotte, TZA en Sjors Groeneveld, 
Tech@adoptie 
 
Afsluiting 
11.45 – 12.00 uur 
Na afronding van de deelsessies delen we 
gezamenlijk enkele ervaringen en sluiten Kim en 
Suzanne de bijeenkomst. 
 
Geïnteresseerd?  
  

Meld je aan! 

https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst
https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst
https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst


Programma 
 
Opening 
10.00 – 10.35 uur 
De bijeenkomst wordt 
geopend door Kim 
Coppes en co-host 
Phillipe Sprenger. Zij 
gaan in gesprek met 
huisarts Vladan Illic, 
beleidsadviseur e-

health Pjer Vriens (gemeente Rotterdam) en een 
adviseur van Pharos. 
 
Deelsessies 
10.45 – 11.45 uur 
We gaan uit elkaar om kennis en ervaringen te 
delen in verschillende sessies. Kies één van 
onderstaande sessies: 
 
1 -  Zorg4app in de praktijk 
Binnen de gemeente Zeist is in het verleden 
vanuit de huisartsen al succesvol de Zorg4Zeist 
app geïmplementeerd. Er wordt uitgelegd hoe 
het concept zich inmiddels heeft 
doorontwikkeld van een app voor alleen 
huisartsen tot één regionaal O&I platform 
waarin huisartsen, gemeente en andere 
zorgverleners samen een versnipperd landschap 
hebben samengebracht in één overzichtelijk 
regionaal digitaal platform voor zorg en welzijn. 
Hoe werkt dat, waar lopen we tegenaan en wat 
kan er verbeterd worden? Praat en denk mee 
over verbeteringen. 
Aty de Ruiter en Herko Wegter, Unicum 
Huisartsenzorg 
 
2 -  Gegevensuitwisseling in de geboortezorg 
Beter samenwerken tussen professionals en 
digitale gegevensuitwisseling als onderdeel voor 
betere geboortezorg. Dat is het doel van 
Babyconnect. Een uitdaging als het gaat om het 
verbinden van alle diverse partijen en systemen 
in de geboortezorg.  

Je wordt meegenomen in de aanpak en kunt 
meedenken over een aantal dilemma’s. 
Eric de Groot, Raedelijn 
 
3 -  Persoonlijke GezondheidsOmgeving door de 
og en van de gebruiker: wat werkt en wat kan 
beter? 
In Utrecht zijn PGO’s bekeken door een groep 
ouderen en via 'Onco in Balans’ krijgt een 
geselecteerde groep oncologie-patiënten 
toegang tot hun medische gegevens op de 
MedMij-manier. Deze twee projecten leveren 
interessante inzichten en leerpunten op, die 
we met je willen delen. Samen gaan we in 
gesprek hoe we deze aanpak voor ouderen en 
voor oncologiepatiënten 
gebruiksvriendelijk(er) kunnen maken. 
Ineke de Kam, Careyn; Wouter Hoelen, Onco in 
Balans en Edith de la Fuente, Raedelijn 
 
4 -  Programma ZorgDichterbij, Tergooi 
Z iekenhuizen 
Met het programma ZorgDichterbij willen 
Zilveren Kruis en het Tergooi ziekenhuis 20% van 
de ziekenhuiszorg dichter bij huis brengen. ICT 
oplossingen zijn een belangrijke component van 
de aanpak. Wat zijn de ambities en wat zijn de 
uitdagingen? Praat en denk mee over 
oplossingen. 
Ruud Davids, ZorgDichterbij 
 
5 -  Spreekuur.nl, digitaal huisartsenconsult 
Zowel in Eemland als in regio Rijnmond wordt 
gewerkt met Spreekuur.nl voor digitale 
huisartsconsulten. Digitale consultvoering vraagt 
procesveranderingen in de praktijk/HAP en een 
andere manier van werken voor de huisarts en 
assistent. Thema’s die aan bod komen: hoe 
verlaag je de werkdruk, hoe creëer je 
bekendheid, wat is er nodig om dit succesvol in 
te zetten? 
Inez Teunissen, Digidok en Dianne Jaspers, 
Huisartsen Eemland 

 
 

6 -  Iedereen digivaardig in de zorg? #hoedan? 
We nemen je mee in een succesvolle 
programmatische aanpak rondom digitale 
vaardigheden die in meerdere zorgsectoren 
gevolgd en doorontwikkeld is. Hoe neem je 
medewerkers mee in digitalisering? Waar zitten 
kansen en knelpunten? Wat is een digicoach en 
waarom is die rol de grootste succesfactor? 
Welke leermiddelen zijn beschikbaar en hoe 
borg je het in je organisatie? Veel items die wij 
graag met je bespreken om vervolgstappen te 
kunnen nemen. 
Suzanne Verheijden, Utrechtzorg en Buro StrakZ 
 
7 -  Transitie van zorg 
Een cardioloog en huisarts vertellen over hun 
ervaring met triage en teleconsultatie. Voordat 
huisartsen daadwerkelijk een patiënt naar een 
specialist verwijzen, kunnen zij overleggen met 
de specialist. Het doel is om minder patiënten 
door te sturen en de huisarts advies te geven 
hoe de patiënt te behandelen. Praat mee over 
deze interessante samenwerking. 
Wico Tanis, HagaZiekenhuis en huisarts Pieter 
Keremakers 
 
8 -  Beter Oud Amsterdam: online en offline 
verbonden 
Het Programma Beter Oud Amsterdam beoogt 
integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Dit 
gebeurt onder andere door de inzet van een 
POH-Ouderen. Deze aanpak wordt ondersteund 
door communicatieplatform cBoard 
(Amsterdamse Huisartsen Alliantie/Elaa). Hoe 
digitale en fysieke ondersteuning van ouderen 
hand in hand gaat vertellen zij in deze 
workshop. We gaan in gesprek over de 
opschaling van dit initiatief. 
Kirsten van der Klei en Mathilde Dijk, Elaa 
 
9 -  Van ziektegericht naar persoonsgerichte zorg 
In Gezondheidscentra Nijkerk werken we niet 
meer ziektegericht maar met persoonsgerichte 
zorg. Waarbij onder andere thuismetingen een 
belangrijke compentent zijn.  

Dit is uitgewerkt in een shared savings project. 
Willy Oldenburger, Gezondheidscentra Nijkerk 
en Joosse Directeur huisartsenpraktijk Corlaer, 
Nijkerk 
 
10 - Practoraat zorg & technologie Novacollege 
Het Practoraat houdt zich bezig met e-health ter 
ondersteuning van zelfmanagement, eigen regie 
van de patiënt/cliënt. De activiteiten zijn gericht 
op de ontwikkeling van de digitale competenties 
van de (toekomstige) zorgprofessionals en 
professionalisering van docenten op het terrein 
van zorg & welzijn en technologie. Het 
Practoraat richt momenteel zijn fysieke 
inNOVAtielab waarin onderwijs, praktijk en e-
health elkaar gaan ontmoeten en elkaar 
inspireren. Praat mee over deze ontwikkelingen. 
Sander Boelsma, Nova College 
 
11 - Talent academy West Friesland 
Zorgaanbieders Omring en 
WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG), 
Hogeschool Inholland, de West-Friese 
Bedrijvengroep en verschillende gemeenten in 
de regio sloegen de handen ineen om de Talent 
Academy Westfriesland op te richten als 
integrale oplossing voor verschillende obstakels. 
Hier zijn afgelopen oktober negentien cursisten 
gestart met de post-HBO opleiding Innoveren in 
Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT), een 
uniek initiatief dat een brug slaat tussen zorg, 
bouw, ICT en techniek en een nieuwe stap naar 
hoger onderwijs in West-Friesland zet. 
Michiel de Goede, Zwopleidingen 

 
Afsluiting 
11.45 – 12.00 uur 
Na afronding van de deelsessies delen we 
gezamenlijk enkele ervaringen en sluiten Kim en 
Phillipe de bijeenkomst. 
 
Geïnteresseerd?  
  

Meld je aan! 

https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst
https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst
https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst


Programma 
 
Opening 
10.00 – 10.35 uur 
De bijeenkomst wordt 
geopend door Kim 
Coppes en co-host 
René van der Most 
samen met 
gastsprekers 

programmamanager Margreet Schurer 
(Hanzehogeschool) en gebruiker van 
technologie Gert Jan Bouma. 
 
Deelsessies 
10.45 – 11.45 uur 
We gaan uit elkaar om kennis en ervaringen te 
delen in verschillende sessies. Kies één van 
onderstaande sessies: 
 
 
1 -  Digitale zorg in de GGZ na de coronacrisis 
De coronacrisis bracht digitale zorg in de 
Geestelijke Gezondheidszorg in een 
stroomversnelling. Het aantal videoconsultent 
steeg binnen Lentis met 6000%. In een 
interactieve sessie gaan we op zoek naar de 
lessons learned: wat willen we vasthouden en 
hoe gaan we dat doen? En wat vonden cliënten 
er eigenlijk van? 
Sjoerd van Dekken, Lentis 
 
2 -  Arbeidsmarktproblematiek en technologie 
Na een korte schets over de 
arbeidsmarktproblematiek in het Noorden gaan 
we in op hoe we in Noord Nederland samen 
optrekken om technologie en sociale innovatie 
te laten landen bij de medewerkers. We 
schetsen de stappen die we genomen hebben 
om te komen tot concrete implementatie van 
technologie in de zorgorganisaties. We halen in 
deze sessie interactief op wat we kunnen leren 
van elkaar. 
Erik Zwierenberg, ZorgpleinNoord 
 

3 -  Ouderen aan de knoppen 
Zorg Innovatie Forum ontwikkelt een digitale 
handreiking over digitalisering bij ouderen. In 
deze sessie wordt vanuit het perspectief en 
behoeften van ouderen ingegaan op wat hen 
helpt om digitaal verbonden te zijn. In een 
samenleving die op vele gebieden digitaliseert, 
is dit belangrijker dan ooit. Denk mee over de 
ontwikkeling van deze handreiking. 
Karin Kalverboer en Lisa Zwiers, Zorg Innovatie 
Forum 
 
4 -  Verwonderen als basis voor vernieuwing 
Deze sessie gaat over de inzet van 
Verwonderteams. Studenten van het Drenthe 
College observeren 2 dagen in een zorginstelling 
en worden uitgedaagd om zich te verwonderen 
en met een open blik rond te kijken waar zij 
haalbare mogelijkheden zien voor de 
verbetering van de kwaliteit van zorg. Met deze 
ervaringen gaan zij werken aan een oplossing. 
Hun frisse blik leidt tot waardevolle (technische) 
input en oplossingen voor verwanten van 
cliënten en zorgmedewerkers. Denk mee over 
dit nieuwe concept en hoe je gestructureerd kan 
verwonderen. 
Aad Oosterhof, Drenthe College 
 
5 -  ZorgThuis: samen innoveren met technologie 
ZorgThuis is een vierjarig project met de 
doelstelling om studenten, personeel, cliënten 
en mantelzorgers kennis en vaardigheden te 
laten opdoen rondom zorgtechnologie. 
Daarmee wil ZorgThuis innovatieve oplossingen 
sneller laten adopteren en implementeren in de 
samenleving. In de workshop presenteren we de 
programmalijnen en de resultaten. Aan de hand 
daarvan gaan we het gesprek aan over 
verbeterpunten, verduurzaming en zin en onzin 
van een fysieke demonstratiewoning (fieldlab). 
Trees Flapper, Noorderpoort 
 
6 -  Telelogopedie tijdens en na corona  
Tijdens de start van de Coronacrisis is in hele 
korte tijd een groot deel van de logopedisten 
online gaan werken. Na de eerste golf viel dit 
weer helemaal weg terwijl cliënten wel de 

behoefte hebben aan dit online contact, maar 
hier nu niet voor kunnen kiezen. Tijdens deze 
sessie stellen we verschillende dilemma’s op dit 
gebied aan de orde en zoeken we samen naar 
oplossingen om het digitaal werken uit te 
breiden en vast te houden. 
Elisa Gielen, Tiny Eye 
 
7 -  Voorbeelden en voordelen van slimme 
automatisering van het cliëntdossier 
Waarom zou je in 2021 nog werken met een 
ouderwets en eenzijdig cliëntdossier dat niet 
gebruiksvriendelijk is, tijdrovend is en jou niet 
helpt met het efficiënter werken? Laat je in deze 
sessie inspireren over de mogelijkheden en 
voordelen van slimme automatisering van het 
cliëntdossier anno 2021. Aan de hand van een 
aantal voorbeelden laten we zie wat er allemaal 
mogelijk is. En gaan we graag het gesprek met je 
aan om de knelpunten die jij signaleert in de 
dagelijkse praktijk te bespreken. 
Egbert Hidding, GINO software 
 
8 -  Anders werken in de zorg 
In het programma ‘Anders Werken in de zorg 
Fryslân’ werken elf Friese zorgorganisaties voor 
verpleeghuiszorg samen op het gebied van 
arbeidsbesparende en ondersteunende 
zorgtechnologie. Met het lectoraat Digitale 
Innovatie in Zorg en Welzijn wordt bewust in de 
regio samenwerking gezocht met een (HBO)-
kennisinstelling om met onderzoek de 
verschillende innovatieve projecten te 
ondersteunen. In deze deelsessie illustreren we 
onze aanpak aan de hand van enkele 
deelprojecten in het programma: de inzet van 
slim incontinentiemateriaal, de smart glass en 
zorg op afstand. Maar ook de ontwikkeling van 
VR-trainingen en een Augmented Reality 
platform voor zorghulpmiddelen. 
Paulien van der Meulen, Anders Werken in de 
zorg Fryslân en Job van ’t Veer, NHL Stenden 
Hogeschool 
 
9 -  Implementatie by design 
Hoe zorg je dat je vanaf de start toewerkt naar 
een succesvolle implementatie? Tijdens deze 

deelsessie zullen wij aan de hand van een 
voorbeeldcasus uitlichten hoe het UMCG dit 
proces vormgeeft. Doe mee aan de 
gezamenlijke discussie over deze casus. 
Monique Taverne, UMCG 
 
10 - PGO Netwerk Noord: samenwerken aan 
zorgverandering 
In het PGO Netwerk Noord werkt een 
consortium van bijna veertig bedrijven en 
zorginstellingen samen aan de introductie en 
opschaling van het PGO-gebruik in Noord-
Nederland. In concrete projecten worden 
daarmee ook ‘serieuze’ zorgveranderingen 
ingezet. Tijdens deze sessie nemen we je mee in 
onze visie en aanpak en horen we graag jouw 
mening over de inzet van PGO’s. 
Nienke Lemstra, GERRIT 
 
Afsluiting 
11.45 – 12.00 uur 
Na afronding van de deelsessies delen we 
gezamenlijk enkele ervaringen en sluiten Kim en 
René de bijeenkomst. 
 
Geïnteresseerd?  
  

Meld je aan! 

https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst
https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst
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Programma 
 
Opening 
10.00 – 10.35 uur 
De bijeenkomst wordt 
geopend door Kim Coppes 
en co-host Chantal van 
Spaendonk. Zij gaan in 
gesprek met 

bestuursvoorzitter Conny Helder (tanteLouise). 
 
Deelsessies 
10.45 – 11.45 uur 
We gaan uit elkaar om kennis en ervaringen te 
delen in verschillende sessies. Kies één van 
onderstaande sessies: 
 
1  - An ders werken in d e zorg; werken met slimme 
b r illen 
Een tekort aan arbeidskrachten vraagt om een 
andere manier van werken, maar hoe doe je dat? 
Vanuit de ervaring met het programma ‘Anders 
werken in de zorg’ vertellen we over de ervaringen 
in West Brabant en Zeeland. We nemen jullie mee 
in de lessons learned, successen en do & don’ts. 
Graag verkennen wij met jou welke toepassingen 
er nog meer kunnen zijn. 
Nils van de Reijt, tanteLouise en André Walhout, 
Viazorg 
 
2  - Op leiden op de werkvloer: een boost voor 
in n ovatie? 
Door studenten, docenten en medewerkers van 
een zorginstelling bijeen te brengen op en nabij de 
werkvloer kun je innovatie in de zorg stimuleren. 
Tijdens de sessie licht Curio toe hoe zij dit met bbl-
studenten doen, terwijl Summa de focus meer legt 
op de BOL-studenten. Er worden niet alleen 
successen gedeeld, maar je wordt gevraagd om 
mee te denken over de mogelijkheden. Zowel 
vanuit het perspectief van de opleider, als van de 
zorginstelling. Denk je met ons mee? 
Annelies Postema, Curio; Susan Metz, Summa 
College Eindhoven (practor Samen Slim Zorgen) 
 
3  - S limme zorg in de thuiszorg 
Samen met zorgorganisatie Surplus onderzoekt 

zorgverzekeraar CZ of het gebruik van slimme 
virtuele thuiszorg zorgt voor meer rust bij de 
mantelzorger, meer zelfstandigheid en kwaliteit 
van leven van de cliënt én leuker werk voor de 
wijkverpleegkundige en collega's. Tijdens deze 
deelsessie nemen wij je mee in de implementatie 
van de virtuele thuiszorg en delen wij ervaringen. 
Van implementatielessen, de ervaren drempels tot 
aan de mooie resultaten in de praktijk. Er is veel 
mogelijk maar hoe zorg je ervoor dat de juiste zorg 
en ondersteuning op de juiste plek wordt 
geboden? 
 
4  - Uitwisseling data en digitalisering in Brabant 
Uitwisseling van data tussen zorgorganisaties maar 
ook met de inwoners is een groot vraagstuk in de 
gezondheidszorg. Hoe kunnen we dit organiseren 
en welke initiatieven zijn er in Brabant op dit front? 
Het REN (Regionaal Elektronisch Netwerk) en RZCC 
(Regionaal Zorgcommunicatiecentrum) nemen je 
mee in de visie en projecten die op dit thema 
lopen. Met praktische voorbeelden en de 
uitdagingen die we met elkaar moeten 
overwinnen.  
Laura Steenbrink, REN en  Angélique van der Veer, 
RZCC 
 
5  - GROZzerdam Vitaal in Brainport 
Burgers, zorgprofessionals, ondernemers, 
kenniswerkers, financiers en overheid slaan binnen 
GROZ de handen ineen. Bij GROZ staat niet langer 
de Z van ziekte voorop, maar de G van gezondheid. 
De behoefte van burgers, en patiënten, staat 
centraal bij het vormgeven van vitale wijken en bij 
het inrichten van de toekomstige zorg. De partijen 
werken samen aan sociale en technologische 
innovaties op weg naar een vitaal functionerende 
samenleving met een gezonde economie. 
Benieuwd hoe deze beweging is gestart in de 
Achtse Barrier en hoe er in de Brainport regio 
wordt opgeschaald naar een bereik van 100.000 
inwoners in 1 jaar? 
Maarten Klomp, huisarts en initiatiefnemer; 
Noortje Habes, Slimmer Leven en Wendy Boeijen, 
kartrekker en bewoner. 
 
6  - Zo rg voorkomen, verdwalen in h et bos van 
gezondheidsapps 
De appstores staan vol met gezondheidsapps, 

waardoor burgers, cliënten en patiënten zelf op 
zoek gaan naar handige apps. Om jouw patiënt 
optimaal te ondersteunen, wil je wellicht ook 
weten welke apps effectief zijn. Maar waar moet je 
dan op letten bij zo’n app? Tijdens deze deelsessie 
worden de ervaringen van de GGD AppStore 
besproken. Waar kijken zij naar? Welke landelijke 
ontwikkelingen zijn er gaande? En hoe kan dit 
cliënten en professionals helpen? We delen graag 
de ervaringen van de aanwezigen over het gebruik 
van apps en het optimaliseren. 
Natascha van Riet - CIC West-Brabant, GGD 
AppStore 
 
7  - Natuurlijk b en jij digitaal vaardig… ook in de 
zo rg! 
De huidige en toekomstige digitale 
ondersteuningsmiddelen vragen om een bepaald 
niveau van digivaardigheid. Maar hoe organiseer je 
nu dat zowel de burger (cliënt, patiënt en 
mantelzorg) als de zorgprofessional digitaal vaardig 
is en goed overweg kan met de middelen? En hoe 
laat je hen het nut van deze digitale vaardigheden 
zien en ervaren? Dit zijn twee knelpunten die in 
deze sessie behandeld worden. 
Margit Ruis, Zorgbelang Brabant|Zeeland en 
Marieke Hezemans, Transvorm 
 
8  - Samenwerkingsmodel regionale zorginnovatie 
Om de zorg te blijven innoveren, is samenwerking 
tussen verschillende organisaties cruciaal. Dit 
kunnen samenwerkingen zijn tussen 
zorgorganisaties, bedrijven of kennispartners. 
Maar wat is het doel van zo’n samenwerking? Hoe 
intensief moet je dan samenwerken en hoe geef je 
dit vorm? Wat vraagt dit van het innovatief 
vermogen in een organisatie? Maak kennis met het 
door Zorg aan Zet en TB innovators ontwikkelde 
samenwerkingsmodel. Stel jouw vragen, deel jouw 
inzichten en krijg antwoord op bovenstaande 
vragen. 
Peggy Goris, Zorg aan Zet; Tom Brandsma, TB 
innovators 
 
9  - Samen Leren in d e Wijk 
Door zorgmedewerkers op een andere manier op 
te leiden, wordt het aantrekkelijker om voor dit vak 
te kiezen. Studenten krijgen hun opleiding in de 
wijk. Daarbij worden ook zorgprofessionals, 

vrijwilligers, mantelzorgers, cliënten en 
wijkbewoners betrokken. Zo leert iedereen samen 
in de wijk en dat komt de zorg ten goede. 
Joke Voermans, Samen Leren in de Wijk; Nel 
Flendrie, vrijwilliger en Thecla Flipsen, wijkzuster 
 
1 0  - Hybride zorg voor Arbeidsmigranten 
Arbeidsmigranten hebben, blijkt uit onderzoek, 
beperkte toegang tot de Nederlandse zorg. 
Hybride zorg kan helpen om zorg toegankelijker te 
maken, met behulp van zorgprofessionals in een 
online contactcentrum en regionale praktijken 
voor fysieke diagnostiek. Tijdens de deelsessie 
zullen we de blauwdruk voor hybride zorg 
presenteren en hierover in gesprek gaan. Ook 
willen we partijen enthousiasmeren om hybride 
zorg voor arbeidsmigranten uit te rollen, te 
beginnen in de regio West-Brabant. 
Dirk Jan Frijling, H4i 
 
1 1  - Implementatie- en opschaling, w aar moet je op 
let ten? 
De adviseurs van Zorg voor innoveren nemen je 
mee in wat de meest voorkomende valkuilen zijn 
bij implementatie- en opschalingsprocessen in de 
zorg. Dit samenwerkingsverband van vijf 
rijksoverheidspartijen heeft veel kennis en ervaring 
op dit gebied en helpt al jaren zorgorganisaties en 
ondernemingen op weg met hun zorginnovaties. 
Heb jij vanuit jouw zorgorganisatie een vraag over 
implementatie of opschaling, of wil je als 
ondernemer advies over je volgende stap? Kom 
naar deze sessie en we helpen je een stap verder! 
Adviseur van Zorg voor Innoveren 
 
Afsluiting 
11.45 – 12.00 uur 
Na afronding van de deelsessies delen we 
gezamenlijk enkele ervaringen en sluiten Kim en 
Chantal de bijeenkomst. 
 
Geïnteresseerd?  
 

Meld je aan! 

https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst
https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst
https://slimmezorgestafette.nl/aanmelden-bijeenkomst

