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Bij veel zorginstellingen ontbreekt het  
aan een goede systematische aanpak  
voor het invoeren van eHealth. En dat  
terwijl het belang ervan overal gevoeld  
wordt en ook de Inspectie de invoering  
van eHealth inmiddels heeft toegevoegd  
aan haar toezicht. In deze masterclass- 
reeks werken we aan de hand van een 
systematische aanpak.

Masterclass 
‘Implementatie van eHealth’

Health Valley en Buro Wisselstroom hebben samen met andere 
netwerkpartners de Masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’ 
ontwikkeld en bieden deze in 2021 opnieuw aan. In deze exclusieve 
masterclassreeks die voor het eerst geïntroduceerd werd in 2019, 
leerden de eerste groep programmamanagers, projectleiders en 
-managers eHealth succesvol te implementeren.

Wat leer je?
De focus ligt op een succesvolle implementatie van innovaties 
(waaronder eHealth). Je leert eHealth succesvol te implementeren  
in de praktijk. Je ontdekt welke stappen er op sociaal en technisch  
vlak genomen moeten worden. En je leert vorm te geven aan de 
organisatie verandering die daarmee gepaard gaat. Daaraan gekoppeld 
leer je de noodzaak tot verandering over te brengen in alle lagen van 
de organisatie. Met als resultaat dat verandermanagement, -trajecten 
en -processen goed worden ingezet om de innovatie te begeleiden. 
Ook wordt in het programma aandacht besteed aan ‘persoonlijke 
ontwikkeling’ om je eigen kracht en competenties in kaart te brengen 
en te verbeteren. En om voor een succesvolle implementatie optimaal 
gebruik te maken van een gebalanceerde teamsamenstelling.

1
Visie en strategie 
 Richting bepalen door na te gaan waar innovatie het meest 
loont.

2
Planvorming 
Een onderbouwd besluit nemen door de impact van de 
voorgenomen innovatie in kaart te brengen.

3
Ontwikkeling 
De innovatie gebruiksklaar en de organisatie startklaar 
maken.

4
Uitvoering en evaluatie 
Ervaring opdoen en uitwisselen om zo het product, proces en 
de daadwerkelijke dienstverlening bij te schaven.

5
Opschaling 
Van experimentele inzet (pilotproject) naar dagelijkse 
praktijk.

Systematische aanpak 
eHealth-implementatie

1 2 3 4 5

Vrij/experiment
Investering

Structuur en sturing 
Impact

Hoe ziet de masterclassreeks eruit?
De masterclasses bestaan uit praktisch toepasbare theorie en 
casuïstiek uit de zorg. In kleine interactieve sessies met minimaal  
10 en maximaal 25 collega (zorg)professionals ga je aan de slag.  
De masterclass omvat vijf blokken verdeeld over 9 dagen, die je als 
deelnemer doorloopt aan de hand van eHealth-problematiek uit je 
eigen organisatie. De masterclassreeks bevat onder andere drie keer 
twee aansluitende dagen met overnachting, diner en ontbijt. 

Waar vindt de Masterclass reeks plaats?
De masterclassreeks wordt gegeven in een prachtig gelegen hotel op 
de Utrechtse Heuvelrug in het midden van Nederland. Hier kun je je in 
alle rust volledig richten op de masterclasses. De overnachtingen zijn 
ook op deze locatie. Eén keer vindt de bijeenkomst plaats tijdens het 
Health Valley Event in Nijmegen.

Ruim 90% van de oud-deelnemers geeft aan  
dat het programma voldeed aan de verwachtingen
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Vragen die beantwoord worden: Wat is het belang van visie en strategie in  
relatie tot implementatie van eHealth? Hoe onderzoek je de behoeften van 
cliënten/patiënten, medewerkers en het management/bestuur? Waar en hoe  
loont de toepassing van eHealth het meest? Hoe maak je een innovatiekader?  
En hoe creëer je draagvlak voor je visie en strategie in je organisatie?

Blok 1:
Visie en strategie

Dag 1
Onderwerp Inhoud

Kennismaking en inleiding 
programma

Het belang van eHealth, de huidige ontwikkelingen en waar lopen organisaties bij de implementatie in de 
praktijk tegenaan.

Inleiding op implementatiefase 
‘Visie en strategie’

Hoofdlijnen van het 5-fasemodel en de stappen die op het vlak van visie en strategie genomen moeten 
worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn gerichte innovatie, behoeftenonderzoek en de klantreis aan 
de hand van een casus. 

Persoonlijke ontwikkeling

Dag 2
Onderwerp Inhoud

Waardecreatie en 
conceptontwikkeling

Wat doe je als je behoeften hebt opgehaald? Hoe kom je van behoeften naar oplossingsrichtingen en een 
concreet concept? En hoe benut je daarbij methoden zoals disruptieve innovatie, omdenken en anders 
organiseren?

Draagvlak Welk commitment is benodigd bij het MT & bestuur en hoe krijg je dit voor elkaar?

Innoveren waar het loont Hoe maak je een innovatiekader? En hoe pas je het effectief toe bij het maken van keuzes?

Draagvlak & behoefteonderzoek Behoefteonderzoek in de organisatie kun je op verschillende manieren doen. Proeverij van mogelijkheden. 

Concrete 
handvatten

DDaag 1
Ondeerwwerp

Kennnnissmaking
proogrraamma

Inleeiddiing op im
‘Vissiee een strate

Perrsoooonlijke on

DDaag 2
Ondeerwwerp

Waarrdecreatie 
connceepptontwik

Draaaggvvlak
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Vragen die beantwoord worden: Hoe maak je een goed plan van aanpak  
voor een organisatieverandering? Hoe breng je de sociale, organisatorische  

leveranciers je in zee gaat? Hoe geef je je projectorganisatie vorm? Hoe  
breng je de ambities ten aanzien van het eHealthproject in kaart en welk 
commitment wordt er gevraagd? En hoe kom je tot een onderbouwd  
besluit voor realisatie van de plannen?

Dag 3
Onderwerp Inhoud

Inleiding op implementatiefase 
‘Planvorming’

Korte inleiding op de belangrijkste onderdelen van deze fase.

Impactanalyse & Theory of Change
Wat behelst een maatschappelijke businesscase, waarvoor zet je deze in en wat zijn aandachtspunten en 
potentiële valkuilen bij het opstellen ervan? 

Lemniscaat: mensen en 
groepsdynamica

Wat is het lemniscaat en hoe werkt groepsdynamica binnen projecten? Wat zijn je sterke en zwakke kanten 
en wie heb je nodig? 

Projectmatig creëren -  Projectvorming: hoe maak je een goed plan van aanpak? En hoe organiseer je de benodigde resources? 

-  Projectorganisatie: hoe kom je tot besluitvorming en draagvlak?   
-  Projectmanagement, projectmatig werken en samenwerking.  

Blok 2:
Planvorming en inkoop

“ De Masterclass biedt je veel nieuwe inzichten in hoe je op een hele 
slimme manier met innovaties kan omgaan. Het is nodig om op een 
andere manier naar processen te kijken, zodat je een grotere kans 
hebt dat de implementatie succesvol gaat verlopen”  
Jeroen Mattheijer, Senior P&O Projectleider & Adviseur Albert Schweitzer Ziekenhuis

DDaag 3
Onddeerwwerp

Inleeidding op im
‘Plaanvvoorming’

Imppacttanalyse 

Lemmnnisscaat: me
grooeppssdynamic

Proojecttmatig cr



10 11

Vragen die beantwoord worden: Hoe maak je de vertaalslag van jouw visie  
en strategie naar de praktijk? En hoe bewerkstellig je organisatieverandering? 
Wat is het belang van cocreatie met medewerkers en cliënten/patiënten en  
hoe pas je dit toe in je volledige implementatietraject? Hoe zorg je met goede 
projectcommunicatie ervoor dat alle betrokkenen goed betrokken blijven?  
Hoe kun je mensen goed voorbereiden op de toekomstige praktijk? Plus,  
welke privacy-, veiligheids- en juridische vraagstukken zijn van belang  
en hoe ga je daarmee om?

Dag 4
Onderwerp Inhoud

Inleiding op implementatiefase 
‘Ontwikkeling’

Korte inleiding op de belangrijkste onderdelen van deze fase.

Projectcommunicatie Wat is het belang van communicatie en hoe richt je de projectcommunicatie in? Hoe betrek je daarbij 
anderen waaronder cliënten?

Ruimte voor voortschrijdend inzicht Deze ruimte is bedoeld om in te kunnen spelen op behoeften die gaandeweg ontstaan.

Draagvlak creëren Aan de hand van terugspeeltheater oefenen we live casussen met elkaar. Wat werkt, wat werkt niet?

Blok 3:
Ontwikkeling en implementatie organisatieverandering

Dag 5
Onderwerp Inhoud

Veiligheid, privacy en juridische 
vraagstukken

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten rondom privacy en beveiliging? Wat zijn veelvoorkomende 
juridische vragen en welke wetten zijn van toepassing?

Veranderprocessen Aan de hand van de Normalization Process Theory inzicht verkrijgen in het werk dat gedaan moet worden 
bij implementatie. 

Werkprocessen Hoe kun je voorspellen wat er precies gaat veranderen? En hoe weet je wat het nieuwe proces zou  
kunnen worden?

DDaag 4
Ondeerwwerp

Inleeiddiing op im
‘Onntwwiikkeling’

Proojeecttcommun

Ruiimmtee voor vo
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DDaag 5
Ondeerwwerp
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Dag 6
Onderwerp Inhoud

Leveranciersselectie Vandaag maak je kennis met verschillende leveranciers van innovatieve producten. Voorbereidend op de 
workshop op dag 7 ga je tijdens het Health Valley Event aan de slag met een kleine opdracht. Je ervaringen 
gebruiken we vervolgens tijdens de workshop.

Leren door ervaringen uit te 
wisselen 

Welke ervaringen hebben innovatie verantwoordelijken in andere zorgorganisaties? 

Inspiratie De meest recente ontwikkelingen op het gebied van Farma, MedTech en eHealth. 

Meet the expert Maak gebruik van matching mogelijkheden om experts te ontmoeten.

13



14 15

Vragen die beantwoord worden: Hoe breng je de eHealth-toepassing tot 
uitvoering? Wat betekent de inzet van eHealth voor de benodigde kennis, 
vaardigheden, attitude en werkprocessen van medewerkers en hoe richt je 
evaluatie en intervisie hierop in? Wat kun je leren van elkaars ervaringen?  
En wat kun je leren van faalfactoren waardoor je sneller in de praktijk 
signaleert of iets bijsturing vereist?

Dag 7
Onderwerp Inhoud

Selectie van de juiste leverancier op 
basis van praktijkervaringen 

Hoe kom je tot de selectie van een goed product en een goede leverancier? Wie betrek je en welke vragen 
kun je stellen om te zorgen dat het voor verschillende belanghebbenden de gewenste waarde toevoegt?

Inleiding op implementatiefase 
‘Uitvoering en evaluatie’

Korte inleiding op de belangrijkste onderdelen van deze fase.

Leren door ervaringen uit te 
wisselen

Veel innovatieprocessen kennen een vaste set aan ‘faalfactoren’. Aan de hand van het schrijven van 
een eigen faalverhaal, wisselen we deze factoren uit waardoor herkenning in de praktijk eerder zal 
plaatsvinden.

Blok 4:
Uitvoering en evaluatie

“ De Masterclass heeft mij kennis en plezier opgeleverd in datgene  
wat ik doe. Plezier en inspiratie vooral omdat ik collega’s uit andere 
zorg organisaties heb ontmoet die veel ideeën met zich meebrengen 
over hoe het ook kan”  
Annelies Baak, Projectleider I & A Philadelphia Zorg

DDaag 7
Ondeerwwerp

Sellecctie van de
bassiss vvan prakt

Inleeiddiing op im
‘Uittvooeering en

Lerrenn door erv
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Vragen die beantwoord worden: Hoe pas je de eHealth-toepassing breder in de 
organisatie toe? Wat is de rol van het management? En hoe zorg je voor de juiste 
structuur om de vertaalslag te maken van experimentele inzet (project) naar 
organisatiebrede schaal? Hoe weet je of datgene wat je gestandaardiseerd hebt, 
voldoende past op elke afdeling? Hoe zorg je vervolgens dat de toepassing 
structureel gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je voor structurele 

en waar moet je op letten?   

Blok 5:
Opschaling

Dag 8
Onderwerp Inhoud

Inleiding op implementatiefase 
‘Opschaling’

Korte inleiding op de belangrijkste onderdelen van deze fase.

Vormgeven aan het proces van 
standaardiseren en opschalen

Aan de hand van een praktijkcasus leer je wat er komt kijken bij het proces van standaardiseren en 
opschalen en wat het vraagt om de innovatie structureel onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk.

Structurele bekostiging
er? Waar kun je terecht? En waar moet je op letten?

Ruimte voor voortschrijdend inzicht Deze ruimte is bedoeld om in te kunnen spelen op behoeften die gaandeweg ontstaan.

Dag 9
Onderwerp Inhoud

Presentatie eindopdracht Je presenteert wat de masterclassreeks jou persoonlijk heeft opgeleverd, wat het heeft veranderd binnen  
je werk en waarom dat belangrijk voor jou en je organisatie is.

DDaag 8
Ondeerwwerp

Inleeiddiing op im
‘Oppscchhaling’

Vorrmmggeven aan
standdaaardisere

Strucctuurele bek
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Praktische informatie en 
inschrijving

Vervolg
Na de masterclass heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
vervolgtraject van terugkomdagen. Tijdens deze dagen deel je de 
voortgang en knelpunten van je eHealth-traject. Op die manier ga je 
continu en hands-on met je ervaringen aan de slag en leer je van de 
ervaringen van andere deelnemers. De exacte invulling en kosten  
voor dit vervolgtraject worden nog nader bepaald.

Locatie
Hotel Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM Driebergen

Accreditering
Accreditering van de Masterclass ‘Implementatie van eHealth’ is in 
aanvraag bij V&VN.

Kosten
De prijs van de masterclass is exclusief btw en inclusief alle 
overnachtingen met bijbehorend ontbijt, diner, lunch en borrel 
gedurende alle dagen.
€ 3.975,- *speciale early bird korting tot 1 oktober 2021
€ 4.499,- *regulier tarief

Data Masterclass ‘Implementatie van eHealth’ 
2021
• 14 januari 2021
• 4-5 februari 2021 (met overnachting)
• 11 maart 2021 (Health Valley Event)
• 8-9 april 2021 (met overnachting)
• 13-14 mei 2021 (met overnachting)
• 3 juni 2021

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marc Kalf, Innovatie-
manager Health Valley via m.kalf@healthvalley.nl of 06-22 38 93 23.

Inschrijven
Deelnemen aan de Masterclass ‘Implementatie van eHealth’?  
Schrijf je dan in op: www.ehealthlerenimplementeren.nl

Locatie 
Hotel 
Bergse 
Bossen

Ruim 85% van de oud-deelnemers  
geeft aan dat de prijs-kwaliteit  

verhouding goed is

Alle deelnemers ontvangen een gratis toegangsbewijs voor het 
Health Valley Event in maart 2021. Het grootste zorginnovatie-
congres in Nederland waar je onder andere op het gebied van 
eHealth weer helemaal bijgepraat wordt en een besloten sessie  
voor innovatie verantwoordelijken uit de zorg kunt bijwonen. 

RRRui
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Masterclass 
‘Implementatie 
van eHealth’
Organisatie
De Masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’ wordt georganiseerd 
door Health Valley en Buro Wisselstroom.

Over Health Valley
Health Valley is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health.  
Wij verbinden bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en 

 
we zo een impuls aan innovatie in de zorg. Vanuit Health Valley Academy 
organiseren we cursussen en workshops die gericht zijn op het versnellen 
van zorginnovaties. www.healthvalley.nl 

Over Buro Wisselstroom
Buro Wisselstroom is een adviesbureau gespecialiseerd in de menselijke 
kant van digitale zorginnovatie. Het bedrijf helpt de potentie van digitale 
zorginnovatie te benutten door visie- en strategievorming, ontwikkeling 
van kansrijke digitale dienstverleningsconcepten en begeleiding van 
organisatorische veranderingen. www.burowisselstroom.nl
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