
Waarom is technologie en eHealth belangrijk om te 
implementeren? 
Door de inzet van technologie en eHealth is het mogelijk om de zelfredzaamheid van de 
zorgvrager te vergroten. Technologie en eHealth zorgen er namelijk voor dat de zorgvrager 
actiever wordt betrokken bij het zorgproces, waardoor de verantwoordelijkheid tot het behalen 
van doelen door de zorgvrager vergroot word.

Voordelen voor de zorgverlener en de zorgvrager. 
Door gebruik te maken van technologie en eHealth kan er vaak zorg gereduceerd worden, 
waardoor er tijd overblijft om meer zorgvragers te helpen. Hierdoor kan in minder tijd, met 
minder middelen, meer zorg verleend worden. Een win-win-situatie dus!

Ook kan de inzet van technologie en eHealth bijdragen aan de vergroting van veiligheid, 
kwaliteit van leven en een vergrootte tevredenheid voor de zorgvrager. Het zorgplan wordt 
een gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor het makkelijker is om samen met de 
zorgvrager doelen te bereiken.

Implementatietips voor de praktijk. 
1. Beoordeel eerste de toegevoegde waarde voor de zorgvrager;

2. Start met een kleine verbetering of implementatie;

3. Zoek enthousiaste collega’s om mee samen te werken;

4. Betrek de zorgvrager bij het implementatieplan;

5. Begin met het maken van een goed implementatieplan;

6. Betrek alle belangrijke stakeholders vanaf het begin;

7. Technologie klinkt als iets moeilijks, maar denk ook zeker aan makkelijke, 

toegankelijke oplossingen;

8. Technologie is nooit het doel, maar een middel om iets te bereiken.

De randvoorwaarden in kaart brengen. 
Het is van groot belang om de randvoorwaarden voor het uitvoeren van je 
implementatieplan vooraf in kaart brengen en de randvoorwaarden te borgen in je plan. 
Om tot een implementatie te komen, zijn veelal voorwaarden nodig op het gebied van 
financiën, tijd en ondersteuning vanuit je organisatie. Het is goed om je te beseffen dat 
het zonder deze factoren niet zal lukken om tot een goede implementatie te komen.

Borging is alles. 
De borging van de implementatie van technologie zorgt ervoor dat je niet een eenmalig iets 
inzet, wat na enkele tijd weer verdwijnt. Er is weinig zo frustrerend als tijd steken in een 
implementatie die vervolgens in de prullenbak verdwijnt. Een succesvolle borging hangt 
enerzijds af van het draagvlak voor de implementatie, anderzijds met een flinke investering in 
het maken van een gedegen voorbereiding in de vorm van een implementatieplan. Het gaat 
hierbij vaak om kwaliteit en niet om kwantiteit.
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