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E-health is een verzamelnaam voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologie,
voornamelijk internet, om de gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren.
De ontwikkeling van digitale ontwikkelingen in de zorg neemt een hoge vlucht. Het
symposiumprogramma ging in op die digitale mogelijkheden in de zorg voor mensen met
hersenletsel. Wat vraagt het van de organisatie en wat vraagt het van de professionals ? Zijn
we als organisatie klaar voor de cliënt en zijn systeem uit de huidige tijd?
Na een inleiding over de achtergrond van e-health werd ingegaan op de
voorwaardenscheppende omstandigheden voor het gebruik van e-health binnen de zorg,
zowel organisatorisch als praktisch. In de daarop volgende workshop werd ingegaan op het
gebruik van apps in de praktijk.
Overzicht workshops:
•
•

Workshop ‘Zorg in beeld’ (Mevrouw Ilse Gorky, beleidsmedewerker De Zorgboog)
Workshop ‘Communiceren met afasie in de praktijk’ (Mevrouw Tilly van Bussel,
activiteitenbegeleidster Afasiecentrum Archipel en de heer Peter Sanders,
ervaringsdeskundige/ afasiepatiënt)

Na de workshops was er gelegenheid om te netwerken. Daarna gingen ruim 80 bezoekers
met elkaar in discussie op basis van stellingen, waarop stemmen uitgebracht konden worden.
Enkele opvallende zaken:
•
•
•
•
•
•
•

100% van de stemmers was het geheel of gedeeltelijk eens met de stelling: ‘E-health;
we worden ingehaald door mensen met hersenletsel’
Ruim 25% van die stemmers maakt geen gebruik van e-health.
84% is enthousiast over de mogelijkheden van e-health
93,8% is het geheel of gedeeltelijk eens met de stelling dat medewerkers cliënten
kunnen ondersteunen bij het gebruik van e-health
91,6% is geïnspireerd geraakt en gaat morgen aan de slag;
90% van der stemmers denkt dat e-health iets is wat ingezet kan worden in hun
organisatie.
85,7% van de stemmers vindt dat ICT- medewerkers niet weten wat nodig is voor
cliënten met hersenletsel.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waar deelnemers geïnspireerd zijn om verder
aan de slag te gaan met de inzet van e-health in de zorg aan mensen met hersenletsel en hun
naasten. Een ontwikkeling, die past in het tijdsbeeld.

