
 

 

Gezocht: Leden voor onze ‘e-Health Denktank’! 

 

Vanuit Zorgbelang Gelderland willen wij graag de komende tijd met u in gesprek om te 

luisteren naar uw ideeën en behoeften rondom technologie in de zorg. Wij zijn op zoek naar 

uw deskundigheid en ervaringen op het gebied van deze thema’s. 

 

Waarom deze ‘Denktank’? 

U merkt vast dat de zorg op allerlei manieren verandert. De zorg gaat steeds meer terug 

naar de burger en er wordt verwacht dat men bij ziekte langer thuis kan verblijven. 

 

Daarnaast is een belangrijke en grote ontwikkeling: ‘e-Health’. Dit staat voor allerlei 

toepassingen waarbij internettechnologie gebruikt wordt om informatie, producten en/of 

diensten in de zorg aan te bieden . Denk aan het werken met I- pads (tablets) in de zorg. 

Een I- pad kan bijvoorbeeld helpen bij het laten zien van een wond of het doorspreken van 

uw medische situatie via beeldbellen. Ook kan het een sociale betekenis hebben, zoals het 

sneller en gemakkelijk in contact komen met familie of zorgverleners. 

 

Een vraag die momenteel centraal staat: Hoe ziet de toekomst van de zorg eruit als 

mensen langer thuis blijven wonen, en wat betekent dit voor e-Health? Wij willen met u 

graag een drietal zaken bespreken in relatie tot deze vraag, namelijk: 

1. Wat zijn uw zorgen?  

2. Wat zijn uw behoeften? 

3. Wat zijn uw ideeën over mogelijke oplossingen? 

 Door met u om de tafel te gaan, willen wij zorgen dat de meningen, behoeften  en 

ervaringen van de gebruiker en/ of (mantel)zorgers beter vertegenwoordigd worden. 

 

Wat kunt u verwachten? 

De komende periode tot eind 2013 willen wij (maximaal) 3 keer met u en overige deelnemers 

in gesprek over technologie in de zorg. Dit kan via (groeps)gesprekken maar bijvoorbeeld 

ook middels vragenlijsten. De resultaten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in een 

rapport waar Zorgbelang Gelderland verder mee aan de slag kan gaan in de vorm van 

concrete acties en projecten.  

 



 

 

Voorbeeldvragen die aan bod kunnen komen: 

- Wat zijn uw ervaringen met e-Health of wat ziet u in uw omgeving? 

- Hoe kan e-Health bewegen en / of wonen ondersteunen? 

- Hoe kan e-Health het welzijn bevorderen? 

- Wat is de meerwaarde van e-Health? 

- Wat zijn de nadelen/ valkuilen van e-Health? 

- Hoe kan e-Health zelfregie stimuleren en bevorderen? 

- Hoe draagt e-Health bij aan het voorkomen van sociaal isolement? 

- Wat is nodig om e-Health tot een succes te maken? 

- Waar heeft u behoefte aan? (bijvoorbeeld op het gebied van scholing) 

- Wat kan e-Health betekenen als het geheugen achteruit gaat? 

- …………………………… 

 

Vind u het leuk en belangrijk een bijdrage te leveren? Meld u dat aan voor deze 

bijeenkomsten door een mail te sturen naar desireevandijk@zorgbelanggelderland.nl o.v.v. 

deelname denktank e-Health,  of bel naar 0619068081. Aanmelding is mogelijk tot en met 

vrijdag 31 mei 2013. 

 

De locatie van deze bijeenkomsten moet nog nader bepaald worden. Naar verwachting zal 

dit in de omgeving van Doetinchem zijn. Wanneer het aantal deelnemers bekend is, zal ik de 

exacte data en de locatie kunnen bepalen, dus daarover t.z.t. meer! 

 

Vanzelfsprekend kijk ik er naar uit u te zien in de bijeenkomsten van de Denktank E- Health! 

 

Namens Zorgbelang Gelderland, team Achterhoek/ Rijn IJssel 

 

Desirée van Dijk 

Projectleider 
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