
Helpdesk 
Digitale Zorg

Merlijne Sonneveld

Manager Innovatie 

Amaris Zorggroep



Trends in zorg & innovatie
digitaal wat kan, dichtbij wat moet

Blended care

Combi van o.a.

▪ Fysieke zorg

▪ Zelf meten

▪ Videoconsult

▪ Telerevalidatie

▪ Technologie in 
ADL en welzijn

Sturen obv

data en AI 

▪ Het signaleren 
en acteren op 
basis van data

▪ Direct sturen op 
gecombineerde 
informatie

➢Individu

➢Groep

Nadruk op 
preventie 

▪ Zelfinzicht in 
gezondheid en 
welzijn

▪ Bekendheid met 
digitale zorg

▪ Preventieve 
inzet 
technologie

Eigen regie

▪ Autonomie

▪ Voorkeur zorg-
vorm

▪ Zelf meten en 
meer zelf sturen

▪ PGO

Processen

Integratie van 
innovatie in de 
processen van  
blended care.

Regionale samenwerking



Kan ik dit wel?
Wie kan mij 

helpen?

Niet iedereen kan mee met de 
combinatie van fysieke en 
digitale zorg. 

Deze groep heeft diverse 
digitale uitdagingen en 
onzekerheden.



• Patiënten/cliënten die weinig tot niet
technisch onderlegd zijn

• Patiënten/cliënten die schroom c.q. 
angst hebben om te digitaliseren

• Allen die niet-medische vragen
hebben over zorg op afstand

Kortom, we stimuleren dat mensen digitale
zorg kunnen ontvangen, waardoor ze langer, 
zelfstandig en met behoud van welzijn thuis 
kunnen blijven.

Voor wie is de 
Helpdesk Digitale Zorg
een oplossing?



Initiatiefnemers

van de 

Helpdesk Digitale Zorg

Start 22 juni 2020



Helpdesk Digitale Zorg is label van het Zorg Innovatie Huis – in het kort

Dé plek in de regionale zorgsector die inspireert en zorginnovatietoepassingen 
tastbaar maakt.

Het Huis geeft zorgprofessionals, cliënten en naasten een overzicht van 
innovatieve mogelijkheden om met aandacht te kunnen zorgen. Door een 
samenspel van professionele zorg en nieuwe technologieën wordt de autonomie 
van cliënten bevorderd en blijft de kwaliteit van leven behouden.

Het Zorg Innovatie Huis doet dit middels deze diensten:

Inspireren Uitleen Opleiding

Workshops Pilots www.zorginnovatiehuis.nl



Diensten van de Helpdesk Digitale Zorg

Telefonische 
helpdesk

Mail/socials Handleidingen E-learnings Intuïtieve 
chatbot

Te ontwikkelen

In samenwerking met welzijnsorganisaties een service aan huis voor de 
cliënten/patiënten organiseren.

Zorgverleners ondersteunen in leveren van digitale zorg.



Deelnemende
organisaties –
per september
2020



Patiënten/cliënten

• Maatwerk welzijn en 
autonomie

• Digitaal contact met 
zorgverlener en verwanten

• Ontwikkelen digitale
vaardigheden

Individuele zorgaanbieders

• Minder beroep op zorg- en IT-
professional

• Daling bezoeken aan poli of 
praktijk

• Kunnen maatwerk leveren

Zorgsector

• Basis voor verdere
(boven)sectorale samenwerking

• Randvoorwaarde voor
implementatie PGO

• Stimuleren preventie, 
behandeling, e-health en zorg
thuis

Wat levert de Helpdesk op?



Kosten van de 

Helpdesk Digitale Zorg

Voor ‘20 en ‘21 diverse middelen: 
sector- en ontwikkelgelden en coronaregeling i.s.m. 
Zorgkantoor Zilveren Kruis. 
Geeft ruimte om goed op te starten en te onderzoeken 
welke toegevoegde waarde de Helpdesk heeft.

Parallel onderzoeken opties bekostiging, 
o.a. in overleg met gemeenten, deelnemende 
organisaties, zorgverzekeraars en Zorgkantoor.

Van project → structurele bekostiging



De resultaten sinds 22 juni 2020 

776 calls en 64 
mails (mails 

laatste 3 weken)

51 handleidingen 
online

117 * handleiding 
gebruikt

18 partners Positieve reviews Verbetering service 
patiënten Tergooi

Top 5 meest gestelde vragen

Wilt u met mij de stappen voorafgaand aan 
mijn videoconsult doornemen?

Hoe log ik in met de DigiD app?

Hoe bekijk ik de gegevens van mijn kind in het 
patiëntportaal?

Ik wil graag mijn afspraak wijzigen, hoe kan ik 
dit online doen?

Hoe kan ik de gegevens van mijn huisarts 
(veilig) delen met mijn arts in het ziekenhuis?



Focus 2020
Ambitie 2021

Uitdagingen
▪ Inzet digitale zorg door zorgverleners
▪ Toepasbaarheid e-health
▪ Bereiken doelgroep

Ambitie
▪ Meegroeien met vraag en behoefte
▪ Maatwerk e-learnings
▪ Ondersteunen pilots innovatieve zorg



Van dilemma’s naar kansen

• Wat als zorgontvangers wel digitale zorg willen
maar de zorgverlener dit (nog) niet biedt? 

• Hoe groot is je scope als Helpdesk? 

• Regio 

• Schaalgrootte

• Diensten

• Hoe ga je om met gedifferentieerde doelgroepen: 
laaggeletterden en migranten?

• Hoe help je de mensen die niet vaardig genoeg zijn
op afstand?



Adviezen

• Denk systeemoverstijgend

• Start klein, maar start!

• Zorg voor trekkers met energie

• Definieer en vind je doelgroep; hou aansluiting

• Zorg voor continue aanscherping en kwaliteit

• Durf te kiezen

Wees geen Kodak



Reviews

‘U bent de eerste die ik heb gebeld en ik ben meteen enorm geholpen. Ik
vind het heel fijn dat u mij zo goed en geduldig te woord heeft gestaan.’  
Anneke van Eijk

‘Het was best lastig voor mijn vrouw van 80 jaar: de uitslag via de computer bekijken. We zijn geweldig door  

jullie geholpen om uit te vinden op welke vakjes we moeten klikken. We hebben daarna de huisarts gebeld 

om te vragen wat de cijfers betekenen. Dankzij de uitstekende hulp is het toch gelukt’ 

Anoniem

‘Door onze samenwerking hopen wij kennis te 

delen en door het gebruik van de helpdesk 

efficiënt meer ondersteuning te kunnen geven.’ 

King Arthur Groep

Informatie?
info@helpdeskdigitalezorg.nl




