Masterclass
‘Implementatie
van eHealth’
Van papier
naar praktijk

5-stappenplan

draagvlak

succesvolle
uitrol

duurzame
innovatie
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eHealth.
Ja, maar hoe?
Succesvolle eHealth-implementaties bestaan voor 25%
uit technologische innovatie en voor 75% uit sociale
innovatie.

Van het nut of belang van eHealth hoeven we je waarschijnlijk niet
meer te overtuigen. Ideeën zijn er binnen je zorgorganisatie volop.
Enthousiaste collega’s eveneens. Maar hoe krijg je de eHealthtoepassingen van papier naar de praktijk? Digitale zorginnovatie gaat
vrijwel altijd gepaard met organisatieverandering. Een van de grootste
valkuilen in eHealth-trajecten is dan ook de onderschatting van de
organisatorische impact.
In de Masterclass ‘Implementatie van eHealth’ van Health Valley
Academy ligt de focus op een succesvolle implementatie van eHealth.
Aan de hand van een gestructureerde methodiek en stappenplan
– dat onder andere door ZonMw en het Ministerie van VWS omarmd
wordt – leer je hoe je een eHealth-project uitrolt. Mét draagvlak binnen
alle geledingen van je organisatie. Sterker nog, na het afronden van de
masterclass staat je eerste eHealth-project al in de steigers.

Voor wie?
Projectleiders, programmamanagers, innovatiemanagers en -adviseurs of
andere managers, adviseurs en specialisten uit de zorg die verantwoor
delijk zijn voor eHealth of innovatie bij zorgorganisaties in Nederland.

Onderzoek wijst uit dat de toegevoegde waarde van eHealth absoluut wordt
gezien binnen zorgorganisaties. De eHealth monitor 2017 van Nictiz en NIVEL
toont dat er grote bereidheid is om eHealth in de praktijk toe te passen. En
ondertussen heeft ook Inspectie de toepassing van eHealth in het toezicht
opgenomen. Gebrek aan tijd, draagvlak en inzicht in de uitrol van de innovaties
zorgt echter dat veel eHealth-projecten stranden. Of onvoldoende duurzaam
worden geïmplementeerd. Er is volop kennis over de mogelijkheden van
eHealth beschikbaar. Maar hoe pak je de implementatie daarvan binnen je
zorgorganisatie concreet aan?

Concrete
handvatten

Wat levert de
masterclass je op?
• Je wordt specialist in de implementatie van eHealth en
zorginnovaties.
• J e doet diepgaande kennis op van verandermanagement en van
methodieken die ingezet kunnen worden om veranderingen in te
bedden in de organisatie.
• J e krijgt concrete handvatten die direct toegepast kunnen worden
om eHealth te implementeren in de eigen organisatie.
• Je eerste eHealth-project is gepresenteerd aan het bestuur en
startklaar voor implementatie.
• Je beschikt over een netwerk van implementatiedeskundigen om
ervaringen te delen.
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Masterclass

Stappenplan

‘Implementatie van eHealth’

eHealth-implementatie

Wat leer je?
In de Masterclass ‘Implementatie van eHealth’ leer je 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 organisatieverandering 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. Het avondprogramma van de masterclasses omvat steeds het
onderdeel ‘persoonlijke ontwikkeling’ om je eigen kracht en competenties in kaart te brengen.
En om voor een succesvolle implementatie optimaal gebruik te maken van een gebalanceerde
teamsamenstelling.

Systematische aanpak
voor gerichte innovatie en
duurzame implementatie
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. Om innovatie en
implementatie op een systematische manier aan te pakken werken we
in de masterclass aan de hand van een 5-stappenplan.

Hoe zien de masterclasses 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 8 dagen, die je als deelnemer doorloopt
aan de hand van eHealth-problematiek uit je eigen organisatie. De leerdagen worden steeds
op twee aansluitende dagen met overnachting georganiseerd.

Waar vindt de masterclass plaats?
De masterclass wordt gegeven in een prachtig gelegen landhuis 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.

‘Het stappenplan eHealth-implementatie
wordt onder meer door ZonMw en het
Ministerie van VWS omarmd.’
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Vrij/experiment
Investering
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Structuur en sturing
Impact

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.
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Dag 1 - Donderdag 7 februari 2019

Masterclass 1:
Visie en strategie
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? En hoe creëer je draagvlak voor je visie en strategie in je
organisatie?

Onderwerp

Inhoud

Fase

Kennismaking en inleiding
programma

Spreker
Marc Kalf

Inleiding op implementatiefase
‘Visie en strategie’

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

Visie en
strategie

Myrah Wouters
Johan Krijgsman

Visie en strategievorming

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

Wouter Wolters,
Sanne van der
Hagen en Eveline
Molenaar

Visie en strategievorming

Opstart van de eigen klantreis. Waar zit groot
volume of zijn grote vraagstukken? Wie heb je nodig
voor de aanpak en planning? Wat zijn belangrijke
ontwikkelingen en organisatiedoelen?
Korte presentaties deelnemers.

Visie en
strategie

Wouter Wolters,
Sanne van der
Hagen en Eveline
Molenaar

Competentiescan

De juiste persoon op de juiste plek. Wat is je profiel en
waar liggen je competenties?

Persoonlijke
ontwikkeling

Hugo Bakkenist

Onderwerp

Inhoud

Fase

Spreker

Waardecreatie

Disruptieve innovatie, omdenken en anders
organiseren.

Visie en
strategie

Wouter Wolters

Waardecreatie

Is jouw organisatie klaar voor disruptie? Opdracht en
korte presentatie toepassing disruptiemodel op eigen
dienstverlening en organisatie.

Visie en
strategie

Wouter Wolters

Draagvlak en eigenaarschap

Welk commitment is benodigd en hoe krijg je dit
voor elkaar? Hoe betrek je de patient bij innovatie
processen.

Visie en
strategie

Stichting Ikone

Reflectie

Reflectie op hoe er binnen de eigen organisatie
momenteel wordt omgegaan met visie en strategie en
welke lessen je meeneemt voor de toekomst.

Visie en
strategie

Wouter Wolters

Dag 2 - Vrijdag 8 februari 2019

Marc Kalf

Myrah Wouters

Eveline Molenaar

Johan Krijgsman

Hugo Bakkenist

Wouter Wolters

Sanne van der Hagen
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Dag 3 - donderdag 21 maart 2019
Onderwerp

Masterclass 2:

Inhoud

Inleiding op implementatiefase
‘Planvorming’

Planvorming en inkoop
Vragen die beantwoord worden: Hoe maak je een goed plan van aanpak voor een
organisatieverandering? Hoe breng je de sociale, organisatorische en financiële impact
van de verandering in kaart? Hoe beslis je met welke 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?

Fase

Spreker

Planvorming

Wouter Wolters

Planvorming

Michiel Rutjes

Projectmanagement eHealth en
(organisatie)verandering

- Projectvorming: hoe maak je een goed plan van
aanpak? En hoe organiseer je de benodigde
resources? Waar liggen quick fixes?
- Projectorganisatie: hoe kom je tot besluitvorming en
draagvlak?
- Projectmanagement, projectmatig werken en
samenwerking.

Projectcommunicatie

Wat is het belang van communicatie en hoe richt je de Planvorming
projectcommunicatie in?

Liesbeth van Meurs

Vormgeven aan draagvlak

Interactieve werkvorm gericht op het creëren en
behouden van draagvlak.

Planvorming

Cindy Pittens

Planvorming

Maarten den Braber

Selectie van de juiste leverancier Hoe kom je tot de selectie van een goed product en
op basis van praktijkervaringen
een goede leverancier?
Lemniscaat: mensen en groepsdynamica

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

Michel Peters

Onderwerp

Inhoud

Fase

Spreker

Impactanalyse

Welke impact heeft de innovatie op mijn organisatie?
Welke impact hebben de plannen in financiële zin?
Wat behelst een maatschappelijke businesscase,
waarvoor zet je deze in en wat zijn aandachtspunten
en potentiële valkuilen bij het opstellen ervan?

Planvorming

Wouter Wolters en
Emma Verheijke

Financiering

Wat zijn de mogelijkheden en aandachtspunten voor
financiering van eHealth?

Planvorming

Karima Queddan

Dag 4 - vrijdag 22 maart 2019

Wouter Wolters

Maarten den Braber

Michiel Rutjes

Liesbeth van Meurs

Michel Peters

Cindy Pittens

Emma Verheijke

Karima Queddan
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Dag 4 - vrijdag 22 maart 2019
Onderwerp

Masterclass 3:

Inleiding op implementatiefase
‘Ontwikkeling’

Ontwikkeling en implementatie
organisatieverandering
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? Wat is psychologie van beïnvloeding en hoe verleid
je iemand die hulp zoekt, gebruik te maken van jouw online interventie? Hoe definieer
je kwaliteit in relatie tot de inzet van digitale zorginnovaties? Plus, welke privacy-,
veiligheids- en juridische vraagstukken zijn van belang en hoe ga je daarmee om?

Wouter Wolters

Winfried Tilanus

Maurits Kaptein

Jeroen Vriesen

Britt van Lettow

Inhoud

Spreker

Ontwikkeling

Wouter Wolters

Psychologie van beïnvloeding

Wat is de kunst van het digitaal verleiden en hoe zet
je dat in voor digitale zorginnovatie?

Ontwikkeling

Maurits Kaptein

Psychologie van beïnvloeding

Praktijkcase op basis van promotie-onderzoek
gedragsbeïnvloeding in relatie tot eHealth.

Ontwikkeling

Britt van Lettow

Onderwerp

Inhoud

Fase

Spreker

Codesign

Hoe vertaal je visie en strategie naar de praktijk? En
hoe kan een ontwerp-aanpak voordelen opleveren
voor de gebruikers, de projectgroep en
de organisatie als geheel?

Ontwikkeling

Rosa de Vries

Organisatieverandering en
verandermanagement
vormgeven

Hoe richt je werkprocessen, aansturing en
beheerorganisatie in?

Ontwikkeling

Wouter Wolters en
Jeroen Vriesen

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?

Ontwikkeling

Winfried Tilanus

Kwaliteit en competenties

Hoe (her)definieer je kwaliteit in relatie tot digitale
zorginnovatie? Welke competenties, kennis en
vaardigheden heeft de zorgtechnologiegebruiker
nodig voor een succesvolle innovatie en
implementatie?

Ontwikkeling

Suzanne Verheijden

Persoonlijk vakmanschap

Persoonlijk leiderschap en doelgericht/
resultaatgericht werken.

Persoonlijke
ontwikkeling

Hugo Bakkenist

Dag 5 - donderdag 18 april 2019

Rosa de Vries

Suzanne Verheijden Hugo Bakkenist

Fase
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Dag 6 - vrijdag 19 april 2019

Masterclass 4:

Onderwerp

Inhoud

Inleiding op implementatiefase
'Uitvoering'

Fase

Spreker

Uitvoering

Wouter Wolters

Uitvoeringsvorm

Uitvoering

Wouter Wolters

Uitvoering en evaluatie

Wat is de kunst van het digitaal verleiden en hoe zet
je dat in voor digitale zorginnovatie?

Kwaliteit, evaluatie en intervisie

Uitvoering

Myriam Limper

In deze masterclass presenteer je je voorstel voor de implementatie van een eHealthtraject in de eigen organisatie.

Hoe ziet kwalitatieve zorg eruit wanneer je eHealth
inzet? Wat betekent de inzet van ehealth voor de
benodigde kennis, vaardigheden en attitude van
medewerkers en hoe kun je evaluatie en intervisie
daar goed op baseren?

Onderzoek

Een overzicht van de wereldwijde stand van zaken
van onderzoek naar kwaliteit, effectiviteit en
doelmatigheid van eHealth.

Uitvoering

Heleen Riper

Voorbereiding presentaties eindopdracht.

Uitvoering

Marc Kalf, Sanne
van der Hagen,
Wouter Wolters

Onderwerp

Inhoud

Fase

Spreker

Presentaties eindopdracht

Elk van de deelnemers presenteert zijn voorstel voor
de implementatie van een eHealth-traject in de eigen
organisatie.

Uitvoering

Deelnemers in het
bijzijn van eigen
manager, MT of
bestuur

Evaluatie en reflectie

Evaluatie van de reeks presentaties en reflectie op
persoonlijk functioneren.

Persoonlijke
ontwikkeling

Vragen die beantwoord worden: Hoe breng je de eHealth-toepassing tot uitvoering?
Wat is wereldwijd de stand van zaken ten aanzien van onderzoek naar eHealth? Wat
betekent de inzet van eHealth voor de benodigde kennis, vaardigheden en attitude
van medewerkers en hoe richt je evaluatie en intervisie hierop in?

Wouter Wolters

Myriam Limper

Marc Kalf

Sanne van der Hagen

Heleen Riper

Dag 7 - donderdag 23 mei 2019
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Dag 8 - vrijdag 24 mei 2019
Onderwerp

Masterclass 5:

Inleiding op implementatiefase
'Opschaling'

Opschaling
Vragen die beantwoord worden: Hoe pas je de eHealth-toepassing breder in de
organisatie toe? Wat is de rol van het management? Hoe zorg je voor structurele
bekostiging van de gekozen innovatie? 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? En hoe zorg je vervolgens dat de toepassing structureel gebruikt
wordt in de dagelijkse praktijk?

Wouter Wolters

Lea Bouwmeester

Saskia Timmer

Inhoud

Chris Flim

Fase

Spreker

Opschaling

Wouter Wolters

Rol management, bestuur en
toezicht

Welke rol hebben management, RvB en RvT in relatie
tot innovatie? Hoe wordt er sturing aan het traject
gegeven? En hoe zorg je voor draagvlak door politieke
beïnvloeding?

Opschaling

Lea Bouwmeester

Standaardisering en
opschalingsproces

Wat is de waarde van dashboard management
informatie? Hoe zorg je voor doorontwikkeling en
herijking van de visie en strategie? Hoe weet je of
hetgeen je gestandaardiseerd hebt, voldoende past op
elke afdeling?

Opschaling

Saskia Timmer

Structurele bekostiging

Hoe zorg je voor structurele bekostiging van de
gekozen innovatie? Welke financieringsmogelijkheden
zijn er? Waar kun je terecht? En waar moet je op
letten?

Opschaling

Chris Flim
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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 samen en leer je van
de ervaringen van andere deelnemers. De exacte invulling en kosten voor
dit vervolgtraject worden nog nader bepaald.

Locatie

Alle deelnemers ontvangen een gratis toegangsbewijs voor het
Health Valley Event op donderdag 14 maart 2019 (t.w.v. € 349,-).
Het grootste zorginnovatiecongres in Nederland waar je onder
andere op het gebied van eHealth weer helemaal bijgepraat wordt.

Data Masterclass ‘Implementatie
van eHealth’ 2019

Landgoed de Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen

• Donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2019
• Donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2019
• Donderdag 18 en vrijdag 19 april 2019
• Donderdag 23 en vrijdag 24 mei 2019

Accreditering

Meer informatie

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

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

Kosten

Inschrijven

De prijs van de masterclass is exclusief btw en inclusief alle
overnachtingen met bijbehorend ontbijt, diner, lunch en borrel gedurende
alle dagen.
Zorgprofessionals
€ 4.500,Commerciële deelnemers € 5.450,-

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

Locatie
Landgoed
de Horst

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

Over Health Valley
Netherlands
Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences
& Health. Wij verbinden bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen
en overheden. Via kennisoverdracht, matchmaking en financiering geven
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

