ZorgInnovatie.nl – Landelijke database zorginnovaties
ZorgInnovatie is een open platform en community voor co creatie van innovaties in zorg en welzijn.
Iedereen kan hier ideeën delen en bijdragen aan de ontwikkeling van ideeën van anderen. De
belangrijkste drivers zijn ‘Verbinden en Versnellen’, wat samen versnellen we innovaties in zorg en
welzijn. Er zijn op dit moment 862 beschreven.
Landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg | Vilans
Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg. samen met cliënten, naasten,
zorgprofessionals en andere betrokken partijen werken ze dagelijks aan het aanbieden van de juiste
kennis over de langdurige zorg, op de juiste plek, persoonlijk en op maat. De diensten gaan o.a.
over De nieuwe zorgprofessional, Ehealth, Kwaliteit van zorg. Producten zijn bijvoorbeeld ‘Digitest:
welk digitype ben jij?’, ‘Honingraatmodel Ontwikkeling en implementatie van technologie’, ‘Breng
behoefte in kaart bij (nieuwe) zorgtechnologie’.
Informatiekaart Innovatie en preventie in de langdurige zorg - Nederlandse Zorgautoriteit
(overheid.nl)
Hoe kunt u als zorgaanbieder en zorgkantoor binnen de langdurige zorg preventie en innovatie
bekostigen? In deze informatiekaart geven zij u een overzicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
toepassen van digitale zorg, geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie .
In de link volgt een overzicht van de mogelijkheden om preventie en innovatie te bekostigen in de
langdurige zorg. Niet alle mogelijkheden zijn altijd van toepassing. In de tabel onderaan deze
informatiekaart ziet u bij welke leveringsvorm welke mogelijkheid van toepassing is.
Productwijzer - Digitale ZorgGids Van de Patientenfederatie Nederland.
Vind de digitale zorgproducten die het beste bij u passen. Het is een overzicht van 320 producten,
die gerubriceerd zijn op o.a. aandoening en gewaardeerd zijn door patiënten met sterren. Ook is er
een overzicht van digitale zorgdiensten: Digitale diensten - Digitale ZorgGids
2021-01-20-infographic-Zeven-stappen-implementatie-digitale-zorg.pdf (proscoop.nl)
Proscoop heeft een ‘route naar implementatie van digitale zorg’ ontwikkeld.
Proscoop is als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland
onderdeel van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Samen met ROS collega’s bundelen we onze
krachten door kennis en expertise uit te wisselen: “Samen werken aan zorg en gezondheid”.
20190219_digitaal_overzicht_onlineleefstijl.pdf (nhg.org)
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een overzicht van online leefstijl
zelfhulpinterventies op 5 thema’s.
Subsidiewijzer - RegioPlus
Op zoek naar de actuele subsidies voor de sector zorg en welzijn? RegioPlus is de landelijke koepel
voor de 13 werkgeversorganisaties zorg en welzijn. WGV Zorg en Welzijn is één van die 13 WGO’s.

