


Programma

Opening 15:30 – 15:40

Over de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) 15:40 – 15:55

Friese zorgaanbieders over hun SET aanvraag 15:55 – 16:45

Kwadrantgroep

Huisartsenpraktijk Baarsma / Compas

Gesprek over gewenste vervolg en ondersteuning 16:45 – 16:55

Afsluiting



Waarom digitale zorg en e-health?

Prognose aantal verzekerden van 2020 tot 2040 in Friesland

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c2b09462-0d89-4412-8695-67dbf949fa30/ReportSection0c2d3f4c7a230a98256f?pbi_source=PowerPoint


Waarom digitale zorg en e-health?

Prognose zorgvraag 2020 tot 2040 in Friesland

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/c2b09462-0d89-4412-8695-67dbf949fa30/ReportSectiond6d418491d19e8950bfd?pbi_source=PowerPoint


Waarom digitale zorg en e-health?

Prognose zorgaanbod 2020 tot 2040 in Friesland



Doel van de stimuleringsregeling

• Onderdeel van het programma Langer Thuis (VWS): stimuleren dat 

ouderen met goede kwaliteit van leven zelfstandig kunnen blijven wonen.

E-health inzetten zodat:

• De kwaliteit van leven verbetert van mensen met een (risico op) chronisch 

ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag

• Zorgverleners betere kwaliteit van dienstverlening kunnen leveren met 

minder werkdruk en meer voldoening;

• gemeenten en zorgverzekeraars meer mensen met een zorgvraag kunnen 

helpen bij gelijkblijvende kosten.



Over de stimuleringsregeling

Verschil tussen de SET en de SET visievorming

Sinds 2020 biedt de SET visievorming e-health aanbieders van zorg en/of 
ondersteuning de mogelijkheid een gedragen visie ontwikkelen op hoe         
e-health bijdraagt aan bredere doelstellingen van de zorgaanbieder. 
Voorheen heette deze subsidie préSET.

De SET verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten gericht op het 
opschalen én borgen van e-health toepassingen in uw organisatie, 
inclusief het opleiden van zorgprofessionals en het informeren en trainen 
van cliënten en mantelzorgers.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-aanvraag-set-visievorming-e-health
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-set


Over de stimuleringsregeling

Voorwaarden van de SET visievorming

1. De aanvrager is een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis))

2. De aanvrager maakt een plan en stappenplan over hoe men wil komen tot een gedragen 

visie over de bijdrage van e-health aan het realiseren van zijn/haar organisatiedoelen.

3. De aanvrager maakt duidelijk hoe betrokkenen (in de organisatie en de inkoper) te 

betrekken tijdens het proces;

4. De aanvrager levert bij betrokkenheid van een derde partij (indien van toepassing) een 

offerte van deze derde partij.

5. De aanvrager geeft een de-minimisverklaring af.

Subsidiabele kosten (max. € 20.000)

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn: personeelskosten en kosten voor het 

verstrekken van advies en/of procesbegeleiding door derden.



Over de stimuleringsregeling

Voorwaarden van de SET

1. De aanvrager is een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis))

2. De samenwerking (projectgroep) bestaat uit tenminste 1 inkoper- en 1 aanbieder

3. U richt zich op:

o het op grotere schaal toepassen van e-health;

o het structureel inbedden van het gebruik van e-health in werkprocessen, én

o het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging 

4. Het betreft de opschaling en borging van digitale e-health toepassingen die:

o de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen en

o structureel door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland worden gebruikt.

5. U financiert een eigen aandeel van de projectkosten (50%).



Over de stimuleringsregeling

Subsidiabele kosten (SET) – maximaal € 750.000

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn: personeelskosten / administratieve kosten / kosten 

derden / investeringskosten e-health (maximaal 20% van de totale kosten).

Subsidiebedrag SET

o Klein innovatiecluster: € 50.000  - € 125.000 

o Groot innovatiecluster: € 50.000  - € 750.000 

Er is geen subsidie beschikbaar voor toepassingen die gericht zijn op het verplaatsen van de 

ziekenhuiszorg naar huis en de uitwisseling van gegevens.



SET in Friesland

o Visievorming SET Patyna: visie ontwikkeling in de optimalisatie van medicatietoediening en medicatiecontrole, 

door de inzet van een automatische medicijndispenser. 

o SET Synaeda Leeuwarden: komen tot structurele opschaling van digitale, behoefte gestuurde behandelingen 

in de ggz. Er wordt gewerkt met de e-health toepassing NiceDay: chat, beeldbellen en bijhouden vorderingen 

door cliënt. 

o Visieontwikkeling Revalidatie Thuis – Revalidatie Friesland begeleidt patiënten en doet ervaring op met o.a. 

beeldbellen e-revalidatie (online platform) en onderzoekt de waarde hiervan. 

o Langer Veilig Thuis: De Friesland en Kwadrantgroep (Palet, De Friese Wouden en Elkander) zetten in op drie 

toepassingen om mensen langer veilig thuis te laten wonen: automatische medicijndispensers, digitale 

deurtoegang en personenalarmering. 

o Huisartsenpraktijk Heeres en De Groot: inzet van verschillende digitale toepassingen in de praktijk zoals: 

digitale consultvoering door de praktijkondersteuners, zelfmanagement van de patiënt, thuiswerken door het 

team en bredere implementatie van het patiëntenportaal. 

o Huisartsenpraktijk Bonnehus / Compas: inzet op thuismonitoring na Covid ontslag uit het ziekenhuis en 

medicatie bewaking met behulp van PGO. Samen met leverancier Ivido. 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/visievorming-e-health-patyna
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/visieontwikkeling-revalidatie-thuis
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/langer-veilig-thuis
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Nu: naar onze sprekers



Bijeenkomst SET uitwisseling Friesland 08-11-2021

Annemarie Merkies (Programmamanager)

Chris Nijenhuis (Adviseur Beleid en Zorgverkoop)



Elkander

De Friese Wouden

KwadrantGroep

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

Palet

LOCATIES

Met bijna 40 locaties en meer dan 

100 thuiszorgteams zijn we altijd 

dichtbij.

KENGETALLEN

Cliënten > 15.000

Medewerkers ± 6000 (ruim 2600 fte)

Omzet € 197,9 miljoen



ONZE DIENSTEN

✓ Huishoudelijke hulp

✓ Dagbesteding

✓ Thuisbegeleiding

✓ Hulp bij mantelzorg

✓ PluZ servicepakket

✓ Eerstelijnsverblijf

✓ Revalidatie

✓ Vakantie met zorg

✓Woonzorgcentra

✓ Verpleegcentra

✓ Thuiszorg

✓ Nachtzorg

✓ Alarmering

✓ Intensieve thuiszorg

✓Medisch-specialistische     

verpleging

✓ Behandelteam

✓ Hulp bij dementie



Zorgtechnologie bij KwadrantGroep

- Stuurgroep Digitalisering

- Kernteam zorgtechnologie

- Experts zorgtechnologie en kennisplatform zorgtechnologie

- 2 programma’s: Langer veilig thuis (extramuraal) en Anders Werken in de 

Zorg Fryslân (intramuraal)

- 2 projecten SET Covid-19 2.0



SET Langer veilig thuis:

- Projectplan opgesteld met klantdomeincoördinator Zorg Thuis, beleidsadviseur, communicatie, 
BIS en programmamanager (waarom, wat, hoe en met wie?)

- SMART doelstellingen, maar ook veel aandacht voor cultuurverandering

- Samenwerking met zorgverzekeraar: gezamenlijk gedragen plan

- Beoordelingscommissie > duurzame bekostiging, digitale deurtoegang in relatie tot 
arbeidsbesparing, belang mantelzorgers

SET Covid-19 2.0:

- Ervaring vorige aanvraag

- Subsidie snel uitgenut

- Uitstel Wolk-project

Aanpak



Stimuleringsregeling e-health thuis

Automatische 

medicijndispenser
Doel: 150

Nieuwe medicijndispenser: cMed Plus

n.a.v. storingen Medido

Beeldzorg
Doel: 150

In de wijk via Teams in samenwerking met 

pluZ

Personenalarmering
Doel: 2.500

Procesoptimalisatie

Digitale deurtoegang
Doel: 300

Bijna alle sleutels uit beheer bij Palet

Wolk Heupairbag
Doel: 20

In de wijkverpleging en na revalidatie

Langer veilig thuis: KwadrantGroep, KwadrantGroep Huishoudelijke hulp en De Friesland/Zilveren Kruis

SET Covid-19 2.0 SET Covid-19 2.0



Doelen SET: opschalen, cultuuromslag

Het succes wordt voor een groot deel bepaald 

door het gebruik van de genoemde 

eHealthtoepassingen structureel onderdeel te 

maken van de zorg die we verlenen. Dit 

betekent een cultuurverandering 

“van huidig vertrouwd naar nieuw 

vertrouwd”



- Flexibiliteit: webinars, online talkshow (o.a. met Tommie Niessen)

- Zorg voor een duidelijke doelgroepbepaling voor de pilot

- Inbedden in processen!

- Meetbaar maken van resultaten

- Structurele financiering, maak van tevoren afspraken

- Kijk van tevoren naar verantwoordingsmogelijkheden intern

- Maak gebruik van ondersteuning SET-up

- Betrek leveranciers bij planvorming

- Bij presentatie beoordelingscommissie: verdiep je in de leden

Geleerde lessen



Praktijk Baarsma / Compas



Gesprek: vervolg en gewenste ondersteuning

Wat heb je nodig? En wie kan je daarbij ondersteunen?

o Organiseer het gesprek om de waarde van de SET te verkennen

o Procesbegeleiding subsidieaanvraag en ondersteuning verantwoording

o Procesbegeleiding visievorming 

o Projectbegeleiding implementatie 

Mogelijk met bijdrage inzet vanuit de basisdienstverlening.



Bedankt! 


