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Wat
Vivium
eGRZnet
Snel en veilig thuis revalideren
met ondersteuning van EHealth
(Hipper en beeldbellen)
Warme overdracht
(aparte werkgroep eGRZnet)

Waarom

Wie

Tijdpad

Dubbele vergrijzing, juiste zorg op juiste plaats,
slimmer en efficiënter gaan werken, ambulante
revalidatie ontwikkelen.

2020-2023
SET subsidie
Daarna voortzetten

Patient journey
(apart project binnen eGRZnet)

Om een extra boost aan eGRZnet te geven en
behandelaren en zorgmedewerkers inzicht te
geven in het gehele revalidatietraject van de client,
in de kliniek EN thuis.

Projectgroep Wineke Snel, Margriet
Pol, Ellen Vreeburg, Sacha Deetman.
Diverse werkgroepen; behandeling,
zorg (kliniek en wijk) en ICT/EHealth
Hanna Berends vivium wijk
Marjolein Verboon vivium wijk
Karin van der Veen, Merel
Hoksbergen, Daisy de Jong,
Wineke Snel
Ilonka Coenraad (extern via Vita
Valley), Margriet Pol, Maud Kramer
Sacha Deetman, Wineke Snel

Beeldbellen
(apart onderdeel van eGRZnet)

Het bevorderen van implementatie beeldbellen.
Komt nu niet goed van de grond. Kijken naar
verschillende mogelijkheden; MOD met wijk (en
huisarts), inzet oefenapps/oefenportaal en
coachen via beeldbellen, behandeling in de vorm
van coaching, in brede zin inzetten van zorg op
afstand.

Sacha Deetman, Margriet Pol, Amanda
Honing, Wineke Snel

Voorbereidingen
zomer 2021,
uitvoering najaar
2021

MKO – multidisciplinair
kwaliteit overleg

Om multidisciplinaire samenwerking op gebied van
verbeteren van kwaliteit van zorg te stimuleren.
Om lopende projecten goed te blijven monitoren.
Om per afdeling te kijken wat nodig is, volgens de
medewerkers zelf, wat verbeterd moet worden.

Sophie Hilhorst, Yvonne Bokhove,
Richard Bruinink, Ellen Vreeburg,
Diana de Graaf, Ingrid Scheepers,
Anouk van Wijnen (FB), Wineke Snel

Doorlopend 2 keer
per jaar grote
bijeenkomst,
tussentijds komt
werkgroep

Om de overdracht van de kliniek naar de wijk te
verbeteren en ter bevordering van de ambulante
revalidatie waar de wijk een prominente rol moet
gaan vervullen in de toekomst.

2021

Jan-juli 2021

Slim incontinentie materiaal

HoloLens

Onderzoek naar of slim incontinentiemateriaal
wenselijk is. Na uitleg en onderzoek bleek dat met
name de werkafspraken en werkwijze rond het
inzetten van inco materiaal nodig is. Op 22 juni is
hier een training voor verzorgd op de
Bloemenbuurt door TENA.
Om zorg op afstand mogelijk te maken. Initiatief
van SO-GVA anders dokteren.

Marjon Peet (TENA), Rimke Gruijters,
Miranda van der Schagt, Wineke Snel

ongeveer 6 keer per
jaar samen en
worden reminders
naar de teams
gestuurd
Voorjaar
inventarisatie en in
juni heeft training
plaats gevonden.

Samenwerking Velicus, Alexandra
Patty, Niels Broekhaus, Ellen Vreeburg
Minor zorgtechnologie HVA, Margiet
Pol, Wineke Snel
Minor zorgtechnologie HVA, Bas Pijls
(HVA), Alice Vincenzi, Wineke Snel

1e helft 2021 +
verlenging pilot
najaar 2021

Escaperoom

Het bouwen van een escaperoom om BIG
geregistreerde handelingen te kunnen oefenen.
Samenbrengen van zorgtechnologie en leren en
ontwikkelen.

Beeldbellen Tergooi

Consulten op afstand kunnen doen via beeldbellen
zodat cliënten niet naar de poli toe hoeven.

Cornel Kerkhof, projectleider Tergooi,
Sacha Deetman, Wineke Snel

2021

Wolk – opschalen

Het inzetten van de Wolk – heupairbag ter
preventie van heupfracturen bij valgevaarlijke
clienten. Opschaling vooral op afdelingen
Bloemenbuurt en Parkinson.

Mendes Hogesteijn (Wolk), Wineke
Snel, Mark Versloot, Rimke Gruijters,
Meike Pikaar, Zoe van Rosmalen, Eva
van Tol, Carin van Poppel

2021

Ellen van Ginkel, Bregje Smit, Janine
van Kooten

Voorbereiding
zomer 2021, start
najaar 2021

IMOZ

Doorlopend project
met steeds nieuwe
groepjes studenten.
Gestart in 2019

Peilstations
Senior onderzoeker VUMC
Amaris
Danton studie
projecten van UNO
werkgroepen
onderzoek naar feedback in de
opleiding
shared decision making tijdens
ELV opname
ZGA
Promovendus VUMC
Onderzoek naar leefmilieus

Kwaliteitsonderzoek naar voorschrijfgedrag van
artsen en PA/VS op gebied van AB
Verbinding onderzoek GRZ

Verbinding onderzoek polyfarmacie

Astrid Beckers, Amanda

Najaar 2021

Ewout Smit, SO, 8 uur per week

Continue

Wisselende samenstelling

Tot zomer 2021
doorlopend

Alireza Malek Makan, SO, 8 uur per
week

Continue

