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9.30 WELKOM EN REGISTRATIE
10.00 OPENING
Kamran Ullah (dagvoorzitter, Versterkt Geluid) / Heleen Riper (Vrije Universiteit)
10.15 IMPLEMENTATION TOOLKIT
Lori Wozney maakte voor Canada een e-mental health implementatie toolkit. Deze toolkit moet
e-mental health gebruik in Canada versnellen. Wat kunnen wij leren van deze toolkit?
Lori Wozney (Nova Scotia Health Authority, Canada)
11.05 PAUZE
11.25 DE TOEKOMST VAN BLENDED CARE
In deze presentatie gaat professor Heleen Riper in op de toekomst van de
geestelijke gezondheidszorg. Heleen Riper (Vrije Universiteit)
11.55 ONDERZOEK NAAR PRAKTISCHE IMPLEMENTATIE
Onderzoeker Christiaan Vis gaat in op het belang van de implementatiewetenschap voor
de invoering en opschaling van e-mental health. Christiaan Vis (Vrije Universiteit)
12.15 SAMENWERKEN, SAMEN EXPERIMENTEREN, SAMEN LEREN
Paul Iske bespreekt onder welke voorwaarden mensen en organisaties met verschillende
achtergronden nieuwe combinaties kunnen vormen en daarmee nieuwe kansen scheppen voor
innovatie. Want juist de verschillen zijn nodig om tot echte vernieuwing te komen.
Paul Iske (Universiteit Maastricht/Instituut voor Briljante Mislukkingen)
12.45 PRODUCT PITCH 1
EMD-app, Emiel Boelman (Pixplicity)
12.50 LUNCH
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13.45 E-MENTAL HEALTH AAN DE UNIVERSITEIT
Felix Bolinski, PhD-student aan de VU, kijkt samen met een (internationaal) studentenpanel wat aan e-mental health
onderwijs gedaan wordt en welke behoeften studenten hebben.
Felix Bolinski (Vrije Universiteit) & studentenpanel
14.10 PRODUCT PITCH 2
Lunchroom Zondag, Annelies Wisse en Wieke Schrakamp (IJsfontein)
14.15 PRODUCT PITCH 3
BYI-2-NL; nieuwe screener voor jongeren, Monika Wojciechowska (Pearson)
14.20 WORKSHOP RONDE 1
Bezoekers kunnen kiezen uit een van de workshops A, B, C of D.
A) Implementatie bij Antes
Wat betekent integraal en organisatiebreed denken voor het gebruik van e-health? Antes heeft zowel de techniek
als de dienstverlening zo ingericht dat iedere cliënt en iedere behandelaar er gebruik van maken. Slimme
koppelingen en belangrijke schakels in de dienstverlening zijn hiervoor onmisbaar. Karlijne Steketee (Antes)
B) Naar een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ
Hoe gaat het nieuwe bekostigingsmodel voor de GGZ eruit zien en wat betekent dit voor de rol van e-mental health
in de behandeling? Jeroen Schols en Bernard Creutzburg (Nederlandse Zorgautoriteit)
C) Van innovatie naar implementatie met co-creatie
IJsfontein ontwikkelde een canvas waarmee aan de start van het ontwikkelproces, in co-creatie met
eindgebruikers, in kaart kan worden gebracht wat nodig is om een e-health product succesvol te implementeren. Dit canvas is uitermate geschikt voor o.a. de ontwikkeling van e-mental health. Annelies Wisse en Wieke
Schrakamp (IJsfontein)
D) De buurtzorg van de GGZ: Mentaal Beter
Mentaal Beter is een landelijk netwerk van psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.
Mentaal Beter heeft zowel eigen vestigingen als ook professionals die werken vanuit een eigen praktijk in
een franchiseformule. Wat kan e-mental health betekenen voor deze formule? Vera Kempen (Mentaal Beter)
15.10 WORKSHOPS RONDE 2
Bezoekers kunnen kiezen uit een van de workshops A, B, C of D.
16.00 PANELDISCUSSIE O.L.V. KAMRAN ULLAH
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16.30 WRAP UP
Kamran Ullah
16.45 BORREL
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