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 Beste E-helden, 
 
Ja! Zo noemen wij degenen die zich naast hun werkzaamheden voor een RIBW, ook sterk maken 
om eHealth binnen het reguliere zorgaanbod een plek te geven. 
In februari 2018 is er een niet officiële samenwerking tot stand gekomen tussen RIBW Brabant en 
RIBW Nijmegen & Rivierenland. Ze vonden elkaar in het inspireren, delen van informatie en 
ondersteunen van elkaars eHealth-projecten. Denk hierbij aan meedenken over visie en het delen 
van bijvoorbeeld evaluatievormen en bruikleenovereenkomsten van producten. Sinds augustus 
2020 is ook Kwintes hierbij aangesloten en denkt mee vanuit hun Innovatie lab.  
 
Niet geheel toevallig komen deze RIBW’s er alle drie achter dat ze dezelfde pilots starten en het 
netwerk daardoor erg klein is. Partijen zoals Innospense (Medido) en Tinybot (Tessa) zijn bij de 
meeste wel bekend en bekenden. Ook zijn de uitdagingen in financiering, opschaling en privacy 
bij iedere RIBW aan de orde. Maar ook het betrekken van de zorgverleners op de werkvloer kan 
een uitdaging zijn.  
 

Tijd dus om onze superkrachten te bundelen en er ook voor te zorgen dat 
aandacht voor eHealth niet alleen op ouderen-, dementerende- en 
gehandicaptenzorg ligt, maar ook in de GGZ sector.  
Graag nodigen we je uit om op 17 november in de middag van 14:00 tot 16:00 met 
ons hier over na te denken en wellicht ook deel uit te maken van onze missie om 
alle RIBW ’s eHealth ready te maken!  
 
Vanwege de scherpe maatregelen betreft covid-19 is onze gehoopte samenkomst niet 
mogelijk. Vanwege eerdere covid-19 factoren willen we ditmaal toch de bijeenkomst 
door laten gaan en online vormgeven. Dit geeft volgens ons niet de dynamiek die het 
verdiend, maar blijven uitstellen is ook geen optie meer. De meeting zal via Microsoft 
Teams plaatsvinden.  
Stuur een mail naar RIBWe2030@gmail.com om je aan te melden. We sturen de 
aanwezigen voor aanvang een programma van de middag en een Teams-link. 
 
Met innovatieve groet, 
Sonja Brouwer, Rik van Tiem, Sander Langendoen, Amanda Pals en Dirk van Haren 
 

 


