
Workshop 
Van eHealth Visie naar Praktijk

Donderdag 8 april, online
Michelle Kroone (Noord Holland Flevoland)

Marijn Kuijper (Zuid Holland Zuid)
Marieke Bijen (Oost Nederland)

Emily Suijlen (Limburg)

Filippo Zimbile (RIVM)



VISIE WARMING UP



Programma

1. Nieuwe Sense eHealth Visie
2. Van visie naar praktijk:

a) Inventarisatie huidige eHealth aanbod via Stepped Care Model
b) Lopende eHealth pilots

3. Samenwerken met regionale eHealth coördinatoren.
4. Afsluiting



eHealth visie waar komen we vandaan?

Alles online tenzij …..

Twee online eHealth visie bijeenkomsten (november 2020 en februari 2021):
- Managers ASG-regio’s
- Collega’s met affiniteit met eHealth
- Rutgers, Soa Aids Nederland en RIVM

Een visie heeft betrekking op de langere termijn (3-5 jaar): een wensbeeld voor de toekomst:
 Meestal extern gericht: Wat willen we voor onze cliënten betekenen? Wat willen we bereiken voor anderen? 

Maar bij ons speelt ook onze rol in de publieke gezondheid.
 Visie canvas: visual met visie, thema’s, acties, ondersteunende factoren en uitdagingen. 



Vernieuwde eHealth Visie

We bieden optimale 
toegang 

tot efficiënte blended
online en offline seksuele 

gezondheidszorg van 
hoge kwaliteit voor alle 

ASG-doelgroepen en 
stimuleren zelfregie. 

Zelf-
regie
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Op weg naar het realiseren van de visie

We bieden optimale 
toegang 

tot efficiënte blended
online en offline seksuele 
gezondheidszorg van hoge 

kwaliteit voor alle ASG-
doelgroepen en 

stimuleren zelfregie. 



Resultaten mentimeter plenair



Wat hebben we al aan eHealth in huis?

We zijn bezig het huidige eHealth aanbod in kaart te brengen:
 Per doelgroep
 Op basis van Stepped Care Benadering



Inventarisatie per doelgroep



Wat hebben we al aan eHealth in huis?

https://vimeo.com/512118785/f9dec3bad5

https://vimeo.com/512118785/f9dec3bad5


Inventarisatie met Stepped Care Benadering



Lopende eHealth pilots: opschalen Testlab

Gezamenlijke aanbesteding lab-soatesten
Onderzoek acceptatie en gebruik zelfafname pakketten
Upgraden online omgeving 



Lopende eHealth pilots: video-consulten

Inventariseren wensen gebruikers
Koppeling met SH-direct en Aphrodite: o.a. agendamodule
Ondersteuning 
Onderzoek 



Lopende eHealth pilots: 
What About The Negatives? 

Hoe kunnen we 
contactmomenten gebruiken 
om online te ondersteunen?

https://vimeo.com/533276781

https://vimeo.com/533276781


Lopende eHealth pilots: Sense Online Coach
‘Opvolger’ van VrijFijn.nl:
Begeleid en onbegeleid online 

training volgen
 Is er vraag naar?
Hoe waarderen jongeren de Sense 

Online Coach?
Hebben gebruikers het idee dat het 

werkt?
Wat vinden de coaches 

(verpleegkundigen) van de online 
training?

https://sense.info/nl/online-coach

https://sense.info/nl/online-coach


Nieuw! Regionale eHealth coördinatoren

• Michelle Kroone 
(Noord Holland 
Flevoland)

• Christa van Diepen 
(Noord Nederland

• Marijn Kuijper (Zuid 
Holland Zuid)

• Christine Kluiving
(Utrecht)

• Marieke Bijen (Oost 
Nederland)

• Susan Veldmeijer 
(Haaglanden)

• Emily Suijlen 
(Limburg)

• Inge van Zundert 
(Zeeland Brabant)

8 ASG 
managers RIVM

Rutgers
Soa Aids 

Nederland

Landelijke 
eHealth 

coördinator

eHealth stuurgroep

Van
VISIE
Naar

PRAKTIJK



Contactgegevens regio coördinatoren

Regionale eHealth coördinatoren
CKluiving@ggdru.nl
Emily.Suijlen@ggdzl.nl
m.bijen@ggdtwente.nl
mj.kuijper@rotterdam.nl
mkroone@ggd.amsterdam.nl
susan.veldmeijer@ggdhaaglanden.nl
i.van.zundert@ggdhvb.nl
c.vandiepen@ggdfryslan.nl

mailto:CKluiving@ggdru.nl
mailto:Emily.Suijlen@ggdzl.nl
mailto:m.bijen@ggdtwente.nl
mailto:mj.kuijper@rotterdam.nl
mailto:mkroone@ggd.amsterdam.nl
mailto:susan.veldmeijer@ggdhaaglanden.nl
mailto:i.van.zundert@ggdhvb.nl
mailto:c.vandiepen@ggdfryslan.nl


EINDE, DANK!
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