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INLEIDING 

 

Sinds 2016 heeft de Zeeuwse zorgsector een kenniskring eHealth. Deze kring is uitgegroeid tot 
een Kennis- en Innovatienetwerk. Dit netwerk speelt sindsdien een rol in het bevorderen van 
samenwerking rond technologie in de zorg. 

Dit plan beschrijft de meerjarenagenda voor het K & I netwerk E Health voor 2022 tot en met 
2025, alsook het jaarplan voor 2022. 

Achtereenvolgens komen aan bod: 

- Ambities 
- Activiteiten 
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AMBITIES 

Tot aan de aanvraag van begin 2020 was een van de doelstellingen van het netwerk om een 
lange termijn innovatie-agenda met en voor de zorgsector te ontwikkelen. In de aanvraag begin 
2020 is verwoord dat dit doel nog steeds belangrijk is, maar dat deze taak al ter hand genomen 
is door de Zeeuwse Zorg Coalitie. Dit zorg- en welzijnsbrede Zeeuwse netwerk heeft de taak op 
zich genomen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor de inwoners van de 
provincie. Om deze doelstelling te halen is innovatie een must.  

Door de oprichting van de Zeeuwse Zorg Coalitie bestaan nu meerdere netwerken in zorg- en 
welzijn. Overigens met een grote gemene deler aan deelnemers. Al deze netwerken initiëren 
inhoudelijk concrete projecten en onderzoekstrajecten en delen kennis. Viazorg faciliteert en/of 
neemt deel aan vrijwel al deze netwerken, waardoor het verbinden van deze netwerken een 
betere ambitie vormt voor het kennis & Innovatie netwerk.  Het Kennis- en Innovatie netwerk is 
daarmee een belangrijke schakel in de keten van het Zeeuwse ecosysteem voor zorginnovaties. 

Zeeuwse zorgorganisaties spreken nadrukkelijk de wens tot samenwerken uit. Viazorg wil hierin 
faciliteren en zoveel mogelijk organisaties laten samen komen in het kennis & Innovatie netwerk 
E Health. 

Ook wil Viazorg via dit netwerk het samen oppakken van projecten, en eventueel bijbehorende 
subsidieaanvragen, bevorderen. 

Binnen het netwerk bestaat behoefte aan ondersteuning voor projectontwikkeling. Gedurende 
komende periode is ervoor gekozen om het verduurzamen van deze vormen van ondersteuning 
in het Deltaplan op te pakken. De hiermee gepaard gaande ontwikkeling van het Kennis- en 
Innovatienetwerk heeft prioriteit in 2022. 

De positionering van het Kennis & Innovatienetwerk eHealth in het Deltaplan zorgt voor een 
gedegen inbedding van de kenniskring in twee sterke samenwerkingsverbanden in zorg en 
welzijn. Ten eerste bij Viazorg, waarin ruim 75 zorg- en welzijnsorganisaties verenigd zijn en ten 
tweede bij de Zeeuwse Zorg Coalitie. Door deze verankering kunnen alle zorg- en 
welzijnsorganisaties van Zeeland aansluiten bij de activiteiten van het Kennis- en 
Innovatienetwerk eHealth. 
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ACTIVITEITEN 

De activiteiten vallen uiteen in een drietal lijnen:  

1. Verbinding en delen kennis 
2. Nieuwe thema’s 
3. Uitvoering ideeën naar projecten 

VERBINDING EN DELEN KENNIS 

Binnen deze eerste lijn valt het hart van het netwerk: de bijeenkomsten, maar ook andere 
netwerkbijeenkomsten en activiteiten om het netwerk een duurzame positie te geven in het 
ecosysteem van Zeeuwse zorginnovatie. 

Er worden jaarlijks 4 netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor beleidsadviseurs en andere 
medewerkers, betrokken bij technologische innovaties binnen hun organisaties. 
Hierin is ruimte voor presentatie van Zeeuwse best practices, om van elkaar te leren. Daarnaast 
is er een ‘rondje langs de velden’. 

De best practices die gepresenteerd worden, worden mede bepaald op vraag van de 
deelnemers. De best practices vanuit Zeeland moeten voor de deelnemers interessant zijn om 
eventueel zelf ook mee aan de slag te gaan. Daarnaast kunnen best practices van buiten 
Zeeland uitgenodigd worden, omdat daar vanuit Zeeland interesse voor is om dit op te pakken. 

Bestuurders zijn een belangrijke spil als het gaat om visie op en implementatie van innovatieve 
technologieën. Daarom worden er, samen met collega s in Brabant en Limburg, inspiratiesessies 
voor bestuurders georganiseerd. Er zijn er reeds twee georganiseerd, als een pilot, deze zijn 
goed ontvangen. Daarom worden de sessies voortgezet, de intentie is 1 a 2 per jaar. De 
inspiratie sessies hebben als globale thema innovatie. De eerstvolgende bijeenkomst heeft als 
thema “innovational readiness”. Naast een inspirerende spreker zullen bedrijven van buiten de 
zorg sector uitgenodigd worden om te vertellen hoe zij omgaan met innovaties. Bestuurders 
gaan hier vervolgens over met elkaar in gesprek. 

Viazorg maakt deel uit van de AWOZ. (Academische Werkplaats Ouderenzorg). Vanuit de AWOZ 
wordt een conferentie georganiseerd om, na de afgelopen corona periode, bij elkaar te komen 
en onderzoeken en – uitkomsten met elkaar te delen. Viazorg helpt mee om dit congres te 
organiseren. 

Op de jaarlijkse werkconferentie van Viazorg zal in een workshop aandacht besteedt worden 
aan zorgtechnologie en met name de ethische kant. Op deze manier willen we kennis hierover 
verspreiden binnen het brede Via zorgnetwerk. 
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NIEUWE THEMA’S 

Op verzoek van een aantal GZ organisaties wordt binnen Zeeland Onbeperkt een inspiratiesessie 
georganiseerd in 2022, om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen mbt 
technologische innovaties. Daarna wordt verbreding gezocht, bijv door samen te werken met de 
langdurige zorg.  
Indien nodig worden hiervoor aparte bijeenkomsten georganiseerd, na verloop van tijd wordt 
dit geïntegreerd in de al bestaande kenniskring. 

Een groot thema binnen de Zeeuwse zorg is preventie. Binnen het Kennis & Innovatienetwerk 
eHealth gaan we op zoek naar de samenhang met positieve gezondheid en de mogelijkheden 
van innovatieve technologie in relatie tot preventie. Dit betekent uitbreiding van de activiteiten 
richting gemeenten en WMO. Onderzocht worden de mogelijkheden van inzet van 
technologische innovaties nog voordat er zorg ingezet is. Mantelzorgers zijn hierin een 
belangrijke factor. De mogelijkheden van een gezamenlijke subsidieaanvraag hiervoor wordt 
onderzocht. 

Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden van preventie in de thuiszorg, op basis van een 
Deense best practice, Digi Rehab. 

Een ander thema is verbinden van de bestaande netwerken. Omdat Viazorg bij de grootste 
programma s binnen Zeeland betrokken is, en ook deelneemt aan landelijke netwerken, wordt 
gezien hoeveel netwerken er zijn tav technologische innovaties, en waar ze zich mee bezig 
houden. Vanuit deze positie wil Viazorg komen tot een samenhangend netwerk van deze 
verschillende netwerken. 

Om nieuwe thema‘s boven water te krijgen, wordt er vanuit Viazorg een hackaton 
georganiseerd. Alle betrokken zorgpartijen en onderwijsorganisaties worden hiervoor 
uitgenodigd. Ook zullen innovatieve bedrijven binnen Zeeland benaderd worden om een 
bijdrage te leveren. Het doel is een brainstorm over behoefte aan technologische innovaties in 
de zorg, volgens betrokken medewerkers, ICT medewerkers en cliënten. We willen verschillende 
partijen met verschillende invalshoeken samen brengen om met elkaar van gedachten te 
wisselen en tot creatieve ideeën te komen. 

Om inspiratie op te doen m.b.t. technologische innovaties zullen beurzen en bijeenkomsten 
bezocht worden die in het teken staan van technologische innovaties, zoals de Zorg&ICT beurs. 
De daar opgedane kennis wordt gedeeld in het Viazorg netwerk, bijv. via de kenniskring E 
health, diverse werkgroepen en bijeenkomsten. 

Om bestuurders te ondersteunen in de zoektocht naar technologische innovaties en naar 
manieren om deze te implementeren binnen de organisaties, zullen bedrijfsbezoeken 
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georganiseerd worden. Met name bedrijven buiten de zorg kunnen hierbij een inspiratiebron 
zijn. Bijvoorbeeld Zeeuwse bedrijven uit het Zeeuwse kennisnetwerk Innoveren. 

 

PROJECTONTWIKKELING 

Het derde aandachtsgebied is het ondersteunen van organisaties, om van een idee een concreet 
project te maken. Een eerste stap is inventariseren van interesse voor een project via het K&I 
netwerk, vervolgens deze partijen bij elkaar brengen en ondersteunen bij het komen tot een 
concreet plan en mogelijke subsidie aanvraag. 

Een mogelijk eerste project is deelname aan CrossCare. Er zijn talloze technologische innovaties. 
Het is onmogelijk voor een organisatie om deze allemaal uit te proberen. Daarom wil de UCR 
meedoen aan een Nederlands Vlaams project om via verschillende proeftuinen innovaties uit te 
proberen en deze met elkaar te delen. De Kenniskring eHealth wil de UCR helpen dit project op 
te starten samen met partners in Zeeland. 

Een tweede optie is gezamenlijk starten met Digi Rehab. Voor deze in Denemarken bewezen 
best practice is breed belangstelling binnen de ouderenzorg in Zeeland. In juni 2022 staat een 
alvast toelichting op dit programma op de agenda van het K&I netwerk eHealth. 

Ook tav het thema preventie is veel belangstelling en worden de mogelijkheden onderzocht om 
dit breed op te pakken via het netwerk. 

 

JAARAGENDA 2022 

- 4 kenniskringbijeenkomsten per jaar 
- Voorbereiden inspiratiebijeenkomst bestuurders eind 2022 
- Organiseren hackaton rondom zorgtechnologie 
- Mede organiseren AWOZ conferentie 
- Organiseren van workshop(s) rondom technologie op de jaarlijkse conferentie van Viazorg. 
- Organiseren twee werkbezoeken aan bedrijven voor bestuurders 
- Opstarten bijeenkomsten Zeeland Onbeperkt 
- Opstarten proeftuin met UCR 
- Delen van kennis en ervaringen op gebied van preventie, om te komen tot concreet plan 

voor 2023 en verder 
- Samenwerking met kwartiermaker positieve gezondheid van de ZZC tav preventie 

opstarten 
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