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Waarom? 



Regie vanuit 1e lijn 

Schaarste in middelen 

Krapte op de arbeidsmarkt 

Waarom? 



Hoe? 



Domeinoverstijgende  
regionale visie bepalen	  

Hoe? 

Alle stappen dragen bij  
aan de regionale visie 



Wat was de visie 
ook alweer? 



Wat? 



E-health is gewoon je huiswerk, 
rondom gedragsverandering, maar 
dan online! 



Pilot: 1,5% van alle 
inwoners maakt in 
1e jaar gebruik van 

online zelfhulp 

3.500 nieuwe 
cliënten gaan per 
jaar online aan de 

slag via de 
huisarts of POH-

GGZ 

450 unieke cliënten 
in de GBGGZ  

in 2018 

100 unieke cliënten 
in de SGGZ in 2018 

2016:  
Patiënt 1½ week korter in 
(huisartsen)zorg 

2017:  
POH-GGZ geeft aan “leuker 
werk en prettiger balans”  

2018:  
Van wachttijd naar 
doorlopende behandeltijd. 

2019: eerstelijnsregie en samenwerking gemeente: gratis E-health Voor IEdereen 



Wat? 

0. Regionale visie domeinoverstijgend (e-health is slechts één instrument)  

1. Gezamenlijk instrument gekozen, implementatiestrategie uitgewerkt 

2. Doen! 

1 jaar lang alleen huisartsenzorg	  

60% van beschikbare budget aangevraagd 

75% daarvan benut 



Wat? 

0. Regionale visie domeinoverstijgend (e-health is slechts één instrument)  

1. Gezamenlijk instrument gekozen, implementatiestrategie uitgewerkt 

2. Doen! 

3. Vervolgfase breekt aan, implementatiestrategie doorpakken 

4. Regionale partners: ‘Gratis e-health? Dan samenwerken!’ 

5. Doen! 

1 jaar lang alleen huisartsenzorg	  

80% van budget huisartsenzorg aangevraagd 

80% daarvan benut 
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4. Regionale partners: ‘Gratis e-health? Dan samenwerken!’ 

5. Doen! 

Eigenaarschap	   Regionale kleur	   Aandacht	  

Implementatie	  



Conclusie 
Implementatie is de sleutel 

‘bij aanvang en ook de eerste 
jaren!’ 

Bepaal je startpunt 
‘eerst iedereen samen,  

of alvast starten’:  
1 domeinoverstijgende visie 

Het kan al… 
Gewoon doen!  

Vragen? 
 

Voor meer informatie: 
r.keijzer@praktijksteun.nl 



Je	  krijgt	  wat	  
je	  toekomst.	  


