Opbrengst thematafel Digitalisering
Welke acties gaan we in gang zetten?
Ronde 1
Training van professionals en vrijwilligers op
digitalisering -> opschalen van bestaande
workshops. Iedere organisatie stuurt één
persoon om een master te doen in
gaming/tech

Ronde 2
Ambassadeurs gebruiken bij verdere
implementatie vanuit eigen organisatie +
patientenpool
Verder implementeren van Slimo Theek

Wie van de tafel gaat dit doen?

Wie moeten we daarvoor nog meer
benaderen?

GeneratieThuis

ZuidOostZorg, Patyna, Zorgplein Noord, NHL
Stenden

Project ‘Open’ bij de huisartsenzorg

Vrijwilligers van Stjoer
ZuidOostZorg

Mieke Koot

Vrijwilligers van Stjoer
ZuidOostZorg
Middelbare scholen

Patyna

ZuidOOstZorg, Zorgplein Noord

Start gesprek gebruik maatschappelijke
stages bij oondersteunen van ouderen bij
digitale tools
Maatwerk bij ontwikkeling en implementatie
van domotica
ICT-ers leren om beter met bestuurders te
communiceren en klanten

Overige opbrengsten
De tools
i-pad cursussen door vrijwilligers
Slimo Theek

Alle besturen in de zorg

Behandelingen samen maken met patienten
met daarin een digitale component
Gebruikersgroepen organiseren
Apps gebruiken die lijken op de normale
apps
Uitgebreid en laagdrempelig testen
voorafgaand aan implementatie
Betaalbaar
Om de hoek verkrijgbaar
Maak het niet te spannend
Privacy beschermen
Techniek vormgeven met eindgebruikers (cocreatie)
What's in it for me?
Ervaringsdeskundigen inschakelen
De systemen
Begeleiding bij toegang dossier
Maak gebruik van dezelfde systemen
Portalen toegankelijk maken op dezelfde
manier als andere organisaties
Zorgvuldig privacybeleid en daarover
communiceren
Digitale vormgeving simpel in taal en beeld
Digitaal afspraken. Bezoek. Beter kunnen
plannen
Stop met alle verschillende inlogcodes
De communicatie
Een digitaal redzame oudere als voorbeeld
uitnodigen
Zelf goed geinformeerd zijn. Drempel voor
anderen verlagen. Goe luisteren naar
mendemens en weten wat er al is
Onderwijs -> gezondheidsvaardigheden

Voorlichting geven
Mensen de tijd en ruimte geven om t
eoefenen met VR brillen
Voorlichting geven
Bibliotheek. Kinderen inschakelen
Overtuig de 6
Themasdag (belevingsstraat)
Mensen die het al gebruiken het aan anderen
laten zien
Zorg voor heldere communicatie patienten
Praktische voorbeelden van ondersteuning
eigen regie
Propaganda Persoonlijke Gezondheids
Omgeving
Ouderen motiveren
Verleiden
Inzet van (klein) kinderen en studenten
Digitaal waar het kan, fysiek waar het moet
De professional
Het ontwikkelen van digitale hulp/coaches
i.s.m. MBO Friese Poort
Medewerkers enthousiasmeren
Investeer in contact, bezuinig daar niet op
Vertrouwensband
Kostenloos uitproberen
Ondersteunen bij het gebruik
Digitaal zorg naar zorgverlener. Beter en
goede vragen kunnen stellen bij fysiek
bezoek
Aansluiting bij het nivo
Training prfessionals en gebruikers
Informatie vergaren
Medewerkers in Master serious gaming van
NHL

