
 

 

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. 
 
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 
 
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. 
 
Digitour - TZA - Twente 
Meedoen aan de digitale tour van TZA-Twente? Je kunt zelf door hun locatie lopen en een kijkje 
nemen in de woon- en slaapkamer, de keuken en de badkamer. Ook geven zij in korte filmpjes een 
toelichting op het gebruik en de bediening van 20 technologische producten in het appartement. 
Deze producten dragen bijvoorbeeld bij aan een betere zelfredzaamheid, veiligheid, welzijn en aan 
contact/communicatie.  
Neem ook een kijkje in de agenda van TZA-Twente. 
 
Innovatie-Route voor zorgtechnologie gehandicaptenzorg (vilans.nl) 
De Innovatie-Route is een online omgeving op het Kennisplein Gehandicaptensector die betrokkenen 
ondersteunt of meeneemt bij het succesvol invoeren van zorgtechnologie.  
 
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving 
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar 
overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat 
samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende 
samenleving. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zorginnovatie.nl%2Finnovaties&data=04%7C01%7Ccommunicatie%40wgvzorgenwelzijn.nl%7C2bca536e133e481b18f108d941e91940%7Caa0e486d35924685b4a1beb347d58f6b%7C0%7C0%7C637613291666642501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rV28WSzFpy72JRwe5mrZ7wPe7VVrVUVc7L64y60wt1Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpuc.overheid.nl%2Fnza%2Fdoc%2FPUC_645798_22%2F1%2F&data=04%7C01%7Ccommunicatie%40wgvzorgenwelzijn.nl%7C2bca536e133e481b18f108d941e91940%7Caa0e486d35924685b4a1beb347d58f6b%7C0%7C0%7C637613291666523028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t9OYIZLsN2KtqdGbGuHb8B%2BoJBsI2g%2B8l0we%2FeuQBOw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpuc.overheid.nl%2Fnza%2Fdoc%2FPUC_645798_22%2F1%2F&data=04%7C01%7Ccommunicatie%40wgvzorgenwelzijn.nl%7C2bca536e133e481b18f108d941e91940%7Caa0e486d35924685b4a1beb347d58f6b%7C0%7C0%7C637613291666523028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=t9OYIZLsN2KtqdGbGuHb8B%2BoJBsI2g%2B8l0we%2FeuQBOw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nza.nl%2Fthemas%2Fpassende-zorg%2Fpassende-zorg%2Finnovatie-en-preventie&data=04%7C01%7Ccommunicatie%40wgvzorgenwelzijn.nl%7C2bca536e133e481b18f108d941e91940%7Caa0e486d35924685b4a1beb347d58f6b%7C0%7C0%7C637613291666523028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Rpxz5Dh0YDinE36ciLN8tLlr8bdRTuzdMZIMcWS3jyE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitalezorggids.nl%2Fproduct&data=04%7C01%7Ccommunicatie%40wgvzorgenwelzijn.nl%7C2bca536e133e481b18f108d941e91940%7Caa0e486d35924685b4a1beb347d58f6b%7C0%7C0%7C637613291666532985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QbTHY28bSxsh8HGZg9uO2IaJj54sYcOlkLH0afvt9Wk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.digitalezorggids.nl%2Fdigitale-dienst%2F&data=04%7C01%7Ccommunicatie%40wgvzorgenwelzijn.nl%7C2bca536e133e481b18f108d941e91940%7Caa0e486d35924685b4a1beb347d58f6b%7C0%7C0%7C637613291666532985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mQ2ZavhEAjkSUgqoZFWzXouGbxdmgtk9kFE68r%2BOh%2Fg%3D&reserved=0
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https://tza-twente.nu/digitour/
https://tza-twente.nu/agenda/
https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/innovatie-route-voor-zorgtechnologie-gehandicaptenzorg?utm_source=spotler&utm_medium=email
https://ecp.nl/over-ecp/

