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Introductie

Online als kan:
E-learning
webinar

Traditioneel als moet:
Workshop
Lezingen



Klik hier om het aanbod te 
bekijken



Implementatie…..

Uitwisselen in tweetallen: 
Ø Wat ziet u als de belangrijkste 

implementatie uitdaging voor uw 
praktijk?



Inhoud
Lessons learned:
ØDraagvlak in je organisatie
ØInvesteren in je medewerkers
ØImplementatie is integratie in de routine



eHealth;
De verschijningsvormen 

bieden kansen in: 
ØAlle fasen van zorgproces
ØVoor alle betrokkenen
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Timmer, 2011

Patiënt 



Opschaling eHealth?

Rogers Innovation
Adoption Curve
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Lessons Learned
Een aanpak voor implementatie

•Draagvlak		in	je	praktijk•Draagvlak		in	je	praktijk

Draagvlak  in je organisatie



Kartrekker/ koploper

1 kartrekker is 
geen draagvlak

Tijdelijk!!!!



Les 1

Eén kartrekker is geen 
draagvlak

Draagvlak vraagt brede 
betrokkenheid in je organisatie



Techniek of mindset



Les 2
Als je het belang inziet, wil je er 

meer van weten en/of erbij 
horen. 

Implementatie start met WHY
(nut en meerwaarde) dan pas 

HOW



Zorginnovatie zien
Mogelijkheden vanuit je denkkader



Les 3

De mogelijkheden van eHealth 
niet zien is geen onwil, maar 

onvermogen. 

Zorginnovatie vraagt aandacht 
voor denkkaders in opleiding.



Draagvlak in je organisatie…..

Uitwisselen in tweetallen: 
Ø Hoe is intern het draagvlak voor de 

beoogde eHealth innovatie? 
Ø Wat is de inschatting van het 

kennisniveau?



Lessons Learned
Een aanpak voor implementatie

•Draagvlak		in	je	praktijk•Draagvlak		in	je	praktijk

Implementatie en integratie



Richtingsgevoel…



eHealth adoptie? 

Knoster, T (1991)



Plan

Belang
(meerwaarde)

Competentie

Visie

Mensfactoren veranderweerstand

•gevolgen voor de inhoud van het werk: doelgroepen?
•organisatorische gevolgen: wat betekent dit voor mijn baan? Informatie

•gevolgen voor dagelijks zorgverlening en de invulling ervan: 
Heb ik nog invloed op de inrichting van  de zorgprocessen? 

Impact/ 
consequenties

•emoties bij de verandering; onbekend of vertrouwd? 
Koude zorg, onpersoonlijk: emoties bij kwaliteit van zorg.Emoties 

•het competentieniveau:  nieuwe vaardigheden
•complexiteit van de verandering: kan ik dit wel? Controle

Visie en doelen 
organisatie

Eigenaarschap

Attitude 

Vaardigheid en 
kennis

Timmer, S (2015)



Les 4

Weerstand is eerder een 
gebrek aan koers en of 

omschreven resultaten dan 
onwil.

Implementatie is een project 
dat doelen en resultaten vraagt.



Integratie



eHealth is meer dan techniek



Gebruik van beeldcommunicatie

Gezondheids-
voorlichting/advisering 

op afstand:
Na opname via 

beeldcommunicatie 



Dossierinzage
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consult

•Travelling time

consult

•Travelling time

Online consult via 
screen-to-screen 

consult

•Travelling time

Impact: verandering werkproces



QS: Meten =  weten



Zelfmanagement

Slimme aparaten
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consult

•Travelling time

consult

•Travelling time

Online consult via 
screen-to-screen 

consult

•Travelling time

• Face-to-
face

• 1 uur

Online info

•videocontact
•0,5 uur

Online 
module

• Face-t0-
face

• 1 uur

Zelfregistratie

•Videocontact
•0,5 uur

Cliënt & 
netwerk

Impact: verandering werkproces

Niet langer een lineair proces, van afspraak naar afspraak maar 
informatie en de patiëntvraag mede als sturingsprincipe….



Les 5

Implementatie is pas klaar 
bij  integratie in de reguliere 

routine.

Dit vraagt procesherontwerp
en intensieve aanpak. 



Kennen of kunnen

Werking functionaliteit en potentieel uitleggen, 
kennen of potentieel kunnen zien?



Techniek uitleggen
Weten HOE 
iets werkt

Weten WAT 
bij WIE werkt 



Les 6

De functionaliteit kennen is 
stap 1, voor adoptie is 

verbinding met het 
zorgproces noodzakelijk.



De praktijk
• De aanpak bij procesherontwerp



Implementatie en integratie…..

Uitwisselen in tweetallen: 
Ø Bespreek het beoogde doel en de 

resultaten van eHealth voor de praktijk.
Ø Bespreek de verwachte impact op 

processen.



Lessons Learned
Een aanpak voor implementatie

•Draagvlak		in	je	praktijk•Draagvlak		in	je	praktijk

Investeren in je medewerkers



eHealth dilemma

Innovatie 
ontwricht,

dus schuurt.

Flow?



eHealth disbalans



Les 7

Flow vraagt balans tussen 
taak en competentie. 

eHealth dilemma is geen 
onwil maar scholingsvraag. 



Vragen…
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In de praktijk is er een veelheid aan 
vragen of onderliggende 

‘weerstanden’

“Is dat geen 
risico?”



78% heeft behoefte aan scholing

6%

16%

50%

28%

Ik zou ondersteuning willen om eHealth te 
integreren in de zorg of begeleiding aan mijn 

patiënten/cliënten.

helemaal niet
niet
zeker
zeer zeker

Onderzoek Changinghealthcare naar 
ondersteuningsbehoefte bij eHealth implementatie



Les 8 

Leren is meer dan een 
instructietraining

Leren is faciliteren van de 
zorgprofessional



Vragen en discussie

Welke conclusies trekt u voor 
(uzelf en) uw organisatie?



Zelf aan de slag
Een aanpak voor implementatie

Neem de implementatie serieus!



eHealth in de huisartsenpraktijk
Services Behandeling

Online informatie en eConsulteAfspraak en eRecept
!! Agenda gestuurd versus vraag
!! Controle versus vertrouwen

!! Medische verantwoordelijkheid
!! ICT en medisch competent



De rol van het praktijkteam

Huisartsenbeurs 2016

Praktijkmanager

Huisarts

Assistente

Praktijk
ondersteuner

Veranderende consulten: attitude en inhoud.
Werkprocessen & dagindeling 

Coach & expert
Computercompetent : ICT is medisch
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consult

•Travelling time

consult

•Travelling time

Online consult via 
screen-to-screen 

consult

•Travelling time

• Face-to-
face

Online info

•videocontact
•0,5 uur

Online 
registratie

• Face-to-
face

Monitoring

•Videocontact
•0,5 uur

Cliënt & 
netwerk

Impact: verandering werkproces

Niet langer een lineair proces, van afspraak naar afspraak maar 
informatie en de patiëntvraag mede als sturingsprincipe….



De rol van het praktijkteam

Praktijkmanager

Huisarts

Assistente

Praktijk
ondersteuner

Spilfunctie in ondersteuning
Vragen patiënten & collega’s
Taakinvulling & 
werkprocessen
Informatie & 
communicatierol

Visie praktijk & dienstverlening
Financieel: Kosten-baten/BC
Implementatie: ICT & 
Leveranciers, beleid, informatie 
& communicatie 



Start nu
Ervaring 
opdoen

Beschikbaar 
Applicaties 
Inregelen

Verdieping
Ervaring 
vereist

Grootse 
integratie

Visie vereist

Innovatie
Afkijken en 
inspiratie

eHealth fasering

Apps

Social media

Online informatie

eConsult/eAfspraak

Zelftesten

Online interventies

Online interventies: 
Serious Games

Portalen

Technologie Overig:



Projectfasering
• Pilot, experiment
• Kleinschalig mogelijkheden onderzoekenErvaren 
• Van ervaring naar keuze: visie, doel, resultaten
• Selectie van functionaliteiten en leveranciers, ICT & processen 

inrichten
Inrichten

• Kennis en opleiden
• Werkprocessen Voorbereiden
• Doen, doen doen!!
• Groei!Uitvoeren

• Meten en evalueren, motiveren en (bij)sturen.Monitoren



Enkele tips

Huisartsenbeurs 2016

Services Behandeling

eAfspraak en eRecept Online informatie en eConsult

Durf los te laten
om tijd te winnen

Kijk kritisch naar 
huidige gebruikers
aantallen

Zie dr. Google 
als kracht, 
niet als vijand.

Bepaal doelgroep 
en functie.

Maar vooral: start met serieuze verkenning van de mogelijkheden!



eConsult: handvatten





Klik hier om het aanbod te 
bekijken



Vragen?  
Saskia Timmer, Directeur Changing Healthcare 
saskia@changinghealthcare.nl / 0644108921


