
Wat doet de regio aan digitalisering? Mura Zorgadvies ging het gesprek aan. Ook benieuwd naar de
bevindingen?

Wist je dat?

 

 Vragen over digitaliseren, bel of mail gerust naar              huubcreemers@mura.nl           0618665212

Tips: Luister, lees of test dit eens:

 
Digitaliseren = Communiceren

De hoeveelheid systemen is duizelingwekkend, de
wenselijk situatie is dat systemen met elkaar kunnen

communiceren en kennis hebben welke 
mogelijkheden er zijn.

 
 

 

Hoe verder in 2023?
We zetten in op: 

Wie doet wat?

Wat kwam er naar voren in de gesprekken met zorgaanbieders in de regio;

Missie Visie / veranderkracht
In de gesprekken bleek dat digitalisering voor allen een

actueel thema is. Er blijkt echter behoefte te zijn aan een
regionale visie op digitalisering als basis voor

samenwerking hierin. De bereidheid tot samenwerking
kwam duidelijk naar voren in de gesprekken. 

 

Vaardigheden?

Autonomie patiënt en professional
Arbeidsmarktcrisis
Inzicht in eigen gezondheid
Datagedreven werken
Flexibiliteit

 
Digitalisering maakt het verschil voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Medicom
Promedico
Vital Health
Zorgdomein
zorgmail
OzoVerbindzorg
Psydirect
Topicus
Minddistrict
Afspraak online
Beterdichtbij
Beeldbellen
MedGemak
Medimo
Aftekenlijst
LSP
Med. Bewaking
Herhaalservice
ACP formulier
VIPlive
Zwangerenport.
Orfeus
Mijnkindonline
VR pilot
ZwangerHAP
Thuisarts app
Rustmoves app
Babytaal app
KPN e-zorg
Onatal
Atermes
HIX
Sillo
Prisma
Weseedo
Patientenportaal
Intramed
Fysioroadmap
Sportpaspoort
Chronisch zorgnet
Fysietrack
Fysiologic
PGO

Digitalisering in
Regio Rivierenland en Gelderse Vallei

 

Overeenkomsten?Werken we samen?Wie doet wat? Vaardigheden?

''Men gunt zichzelf de tijd niet om even terug te zakken, te kijken oké wat heb ik nodig en we
gaan daarop investeren. Dat betekent dus iets minder productie, iets minder patiënten, maar op de 

langere termijn kunnen we juist weer meer patiënten aan''.
Bron: Eindrapport digitalisering nader beschouwd VWS 2022

Werken we samen?

Behoefte aan

Luister de podcast over 'zorgen voor de zorg'.

Lees hier het eindrapport 'digitaliseren in de zorg nader beschouwd'.

Test hier welk 'digitype' en hoe digitaalvaardig jij bent!

Digitale vaardigheden
Behoefte van scholing gericht  op ontwikkeling van

digitale vaardigheden is noodzakelijk voor professionals. 
Opleiden van meer digicoaches is een goede stap. 

 
Kennis delen

Kennis op gebied van digitaliseren regionaal delen, 
pilots die lopen, inzet van digitale innovaties, ervaring

van bepaalde apps of systemen. 
 

Er is veel:

Wie ziet door de
bomen het bos

nog?

KUNNEN:
Digitale

vaardigheden
 

KIEZEN:
Digitaliseren

concretiseren
 

(regio)
Rivierenland

(regio)
Gelderse Vallei

Er nog veel meer is....? 

De HAGV een visievormingstraject heeft uitgevoerd waarin
visie en dromen op het gebied van ICT voor en door huisartsen
 zijn ontwikkeld? 

Dat een aantal medewerkers van huisartsenpraktijk de Tulp 
in Ede de digicoach opleiding van Buro Strakz hebben 
gevolgd en hierdoor digitalisering meer en meer 
in de praktijk brengen?

Het ECT maakt werk van het trainen van digitale 
vaardigheden en ook de 'digitale luiedonderaward' 
in het leven heeft geroepen, hierbij delen ze tips die het werk 
makkelijker kunnen maken.

Je digitalisering kan toevoegen als competentie
binnen een functieprofiel, zo is het thema meer 
bespreekbaar en kijk je ook gerichter naar scholingen.

https://zorgenvoordezorg.com/
https://www.utwente.nl/en/techmed/research/research-programmes/sht/projects-and-results/meva/eindrapport-vws-meva-220420.pdf
https://www.digivaardigindezorg.nl/zelftest-welk-digitype-ben-jij/

