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Inhoud stappenplan implementatie van
eHealth
Zorg voor innoveren heeft als doel om zorgorganisaties en leveranciers op weg te
helpen met innoveren door middel van informatie, inspiratie en verbinding. In de lijn
van het doel van Zorg voor innoveren, wordt het stappenplan kort en krachtig (geen
handboek) en moet mensen handelsperspectief geven bij het implementeren van
eHealth toepassingen. Ten behoeve van het stappenplan werken we de volgende 6
onderdelen uit:

Inleiding, aanleiding en doel
-

Aanleidingen - wat zien en horen we om ons heen

-

Doel van het stappenplan

-

Wat is implementatie en wat is het belang ervan?

-

Uitleg 5-fasenmodel van implementatie
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1 Visie en strategie – vormgeven aan gericht innoveren
-

Inleiding: belang van visie en strategie

-

Behoeftenonderzoek (onderzoek trends en ontwikkelingen, klant- en
medewerkerreis)

-

Komen tot een kader voor innovatie (waar loont het het meest om te
innoveren?)

-

Conceptontwikkeling

-

Controlevragen

-

Tips en tricks

-

Meer info/ aan de slag

2 Planvorming – in kaart brengen van de impact en komen tot
een onderbouwd besluit
-

Inleiding: Belang van planvorming

-

Bepalen ambities t.a.v. implementatie

-

Organisatieverandering en impactanalyse

-

Plan van aanpak

-

Go/ no go

-

Controlevragen

-

Tips en tricks

-

Meer info/ aan de slag
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3 Ontwikkeling – vertaling van visie en strategie naar praktijk
-

Belang van ontwikkeling

-

Cocreatie: ontwikkeling/ configuratie van de eHealth-toepassing

-

Vormgeven aan organisatieverandering

-

Controlevragen

-

Tips en tricks

-

Meer info/ aan de slag

4 Uitvoering en evaluatie - ervaring opdoen met (structureel)
gebruik en realisatie van de beoogde meerwaarde
-

Inleiding: Belang van uitvoering en evaluatie

-

In de praktijk brengen

-

Evaluatie

-

Controlevragen

-

Tips en tricks

-

Meer info/ aan de slag

5 Opschaling – opschaling naar structurele en organisatie brede
inzet van de eHealthtoepassing en doorontwikkeling
-

Inleiding: Belang van opschaling

-

Sturing op structureel gebruik

-

Standaardiseren van het werkproces

-

Herijken en doorontwikkelen

-

Controlevragen

-

Tips en tricks

-

Meer info/ aan de slag
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