Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen
makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in gezondheid. Denk
daarbij aan beeldbellen met een zorgverlener, online een recept vernieuwen, sporten met een trainingsapp. Doel van deze e-healthweek
2018 was om patiënten, zorgverleners en geïnteresseerde burgers
inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van e-health en het brede
gebruik (de implementatie) ervan. De e-healthweek is georganiseerd
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ECP |
Platform voor de InformatieSamenleving.

www.ehealthweek.net | #EHW18 | @ehealthwkNL
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• Kick-off van het landelijk beschikbaar
maken van COPD-thuismeten;
• Welshop GGZ: zelfhulp, coaching en
behandeling;
• Samen slim zorgen thuis: MBO-jongeren
helpen ouderen digivaardig worden;
• Hulpmiddel bij ‘Patiëntenparticipatie bij de
ontwikkeling van digitale zorg’;
• Presentatie app die communicatie patiënt,
mantelzorger en zorgverleners ondersteunt;
• Opening Z-Cert: veiligheid in de digitale zorg;
• Gamenastiek: bewegingsspellen voor ouderen;
• Slotcongres ICT&health.
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Nivel heeft gegevens verzameld
van 214 bezoekers verspreid over
19 evenementen.
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Facts &
Figures
Gemiddelde
rapportcijfer:

34

73% weet meer van de

mogelijkheden van e-health.

61%

heeft iets gezien wat
hij/zij persoonlijk zou willen
gebruiken.

79% van de bezoekers gaat
met de informatie aan de slag.

*Nictiz/Nivel onderzoek 2018

Inzet en bereik communicatiemiddelen:
Website:

Facebook@ohisdatehealth:

16.487 bezoekers.

Weekbereik: 13.310 unieke gebruikers.

In de media:

Twitter@ehealthwkNL:

67 printartikelen, 171 online nieuwsberichten, diverse landelijke en
regionale RTV uitzendingen.

Nr 1. Trending Topic, totaal
Twitterberichten #EHW18: 13.149.
Aantal volgers: 1.149.
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