Uitnodiging seminar
E-health in de zorg
In het kader
van de nationale
e-healthweek 2018

Donderdag 25 januari 2018
17.00 - 21.00 uur
Karspelhuis in Beilen
Karspelstraat 3, 9411 ND Beilen
Meld u snel aan op www.sterkmiddendrenthe.nl/e-health

De toekomst van de zorg is al begonnen.
Ook in Midden-Drenthe!
De komst van een modern glasvezelnetwerk in Midden-Drenthe maakt
supersnel internet toegankelijk voor alle inwoners in ons gebied. Dat biedt veel
nieuwe kansen en mogelijkheden. Ook voor de zorg.

Het wordt mogelijk om mensen sneller en makkelijker te bereiken in hun thuissituatie.
Ook op afstand helpen wordt veel gemakkelijker. Voor zorgprofessionals betekent het minder
werkdruk, maar ook de mogelijkheid om meer patiënten te bereiken. Onnodig ziekenhuisbezoek
kan in veel gevallen worden voorkomen en mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen.
Actuele ontwikkelingen op het gebied van e-health
Om u als zorgprofessional te informeren en inspireren over de mogelijkheden die er ook in ons
gebied ontstaan, nodigen we u graag uit voor het e-health seminar dat we op 25 januari 2018 in
Beilen organiseren. De bijeenkomst is gericht op professionals die werkzaam zijn in de zorg en
is bedoeld om u te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van e-health en het
concrete gebruik van moderne zorgtechnologie.

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst
Videoboodschap
minister VWS
17.30 – 17.35 uur
Opening seminar door CSMD
en introductie dagvoorzitter
mevr. Karin Kalverboer
ONTWIKKELINGEN
17.35 – 17.50 uur
Ontwikkelingen rond
telezorg en e-health in
Nederland en Europa
Prof. dr. Erik Buskens
professor of Health Technology Assessment UMCG
17.50 – 18.05 uur
Ontwikkelingen in Drenthe:
Hoe digitaliseert de zorg en
wat is daarbij de rol van de
meldcentrale Zorgcentrale
Noord
Teun Jonker manager
e-health en domotica (ZCN)

TOEPASSINGEN
18.05 – 18.20 uur
Hospital@home en Roodkapje, een health game voor
mensen met dementie en
mantelzorgers
Prof. dr. Sophia de Rooij,
internist ouderengeneeskunde & klinisch geriater
18.20 – 18.35 uur
Hoe e-health UMCG ambulancezorg mensen thuis
kan helpen en ziekenhuisopname kan voorkomen
Jaap Hatenboer, manager
innovatie van UMCGambulancezorg
18.35 – 18.50 uur
Toepassing (zorg)technologie in de
verpleeg- en thuiszorg
Zorgcollectief Zuidwest
Drenthe heeft in samenwerking met de RuG een

onderzoek naar het toepassen van (zorg)technologie
gedaan en voert samen met
de welzijnsorganisatie in
Westerveld een project uit om
het gebruik van beeldschermcommunicatie te bevorderen
Gerard Schoep, directeur /
bestuurder ZZWD
18.50 – 19.30 uur
Pauze: No bits but Bites!
PATIËNT AAN ZET? TECHNOLOGIE ALS HEFBOOM
VOOR ZELFMANAGEMENT
19.30 – 20.00 uur
Hugo Velthuijsen, lector New
Business & ICT, Hanzehogeschool; Hilbrand Oldenhuis,
lector Personalised Digital
Health, Hanzehogeschool
In deze interactieve presentatie geven Hugo Velthuijsen
en Hilbrand Oldenhuis
een inkijk in wat nieuwe

technologieën betekenen
voor patiënten en welke
gevolgen dit kan hebben
voor de relatie met hun
zorgverleners. Technologie
kan patiënten meer dan ooit
helpen het heft in eigen
handen te nemen als het gaat
om hun gezondheid.
Samen met de zaal en op
basis van praktijkvoorbeelden
rondom met name
‘robotica’ en ‘quantified
self’-technologieën gaan de
sprekers op zoek naar de
vragen en uitdagingen die dat
met zich meebrengt.
ZORG VAN DE TOEKOMST
20.00 – 20.35 uur
Nick van Breda van
Breda Consultancy
Presentatie over wereldwijde
verschuivingen in globale
thema’s met nadruk op de
zorg, leven en werk. Hoe

hebben nanotechnologie,
quantified self, tricorders, IBM
Watson en andere grote ontwikkelingen effect op de zorg
van de toekomst.
Het publiek wordt meegenomen in razendsnelle
veranderingen die vandaag
de dag al spelen, maar waar
nog niemand echt op
voorbereid is.
20.35 – 20.45 uur
Afsluiting dagvoorzitter
20.45 – 22.00 uur
Borrel en Bites

Aanmelden
E-health in de zorg is
een seminar dat u als
zorgprofessional niet mag
missen. Aanmelden gaat
heel eenvoudig op onze
website.
Meer informatie
Wilt u meer weten of de
sprekers alvast wat beter
leren kennen? Op onze
website vindt u meer
informatie.

www.sterkmiddendrenthe.nl

E-health in de zorg is een gezamenlijk initiatief van het Zorginnovatieforum,
Biblionet Drenthe en Coöperatie Sterk Midden-Drenthe.

Sterk Midden-Drenthe U.A.
Weijerdstraat 7
9411 PJ Beilen
T 0593-760021
info@sterkmiddendrenthe.nl

