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1. Technologische innovaties en levenskwaliteit – context NL

2. Inzichten uit het buitenland – casus Spanje (Diputación Barcelona)

3. Toepassing in lokale landschap - #HoeDan?
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1. Technologische innovaties en levenskwaliteit

Eenzaamheid en sociaal isolement zijn ernstige problemen die een grote 
impact hebben op het geestelijke en lichamelijke welzijn. 
Hoewel authentiek menselijk contact moeilijk te vervangen is, kunnen 
technologische innovaties steeds beter de levenskwaliteit van mensen 
verbeteren.

De lokale context vraagt om…



Transformatie 

#WHY

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg



Missie

#Waar Naartoe?

“In 2040 draagt de zorg optimaal 
bij aan het gezond 
(samen)leven van alle mensen in 
Nederland, in het besef dat 
daarvoor niet meer 
mensen en middelen beschikbaar 
zijn dan nu en dat dit gepaard 
moet gaan met 
de laagst mogelijke impact op 
klimaat en milieu”.

https://www.rijksoverheid.nl/doc
umenten/rapporten/2022/06/28/
kader-passende-zorg

SDG 3: Goede Gezondheid en Welzijn

Het voorkomen van voortijdige sterfte 
veroorzaakt door overdraagbare en niet-
overdraagbare ziektes en psychische 
problemen staat hoog op de VN-agenda. 

Het aanpakken van roken, overgewicht 
en problematisch alcoholgebruik kan de 
gezondheid van veel Nederlanders 
verbeteren.

https://www.sdgnederland.nl/SDG/3-
goede-gezondheid-en-welzijn/

https://longreads.cbs.nl/monitor-
brede-welvaart-en-sdgs-2022/



2. Inzichten uit het buitenland –
casus Spanje (Diputación Barcelona)

Proactieve, Persoonsgerichte & Preventieve Telecare Service.

Een Publiek – Private samenwerking tussen de Provincie Barcelona en 
Tunstall Televida.



Provincie Barcelona



Proactieve Telecare
#preventie                                                                           #persoonsgericht



Proactieve Telecare
#langerthuis



Proactieve Telecare
# regiosamenwerking



3. Toepassing in lokale landschap - #HoeDan?

The Impact on Ambulance 
Mobilisations of an 
Increasing Age Profile of 
Telecare Service Users 
Receiving Advanced 
Proactive, Personalised 
Telecare in Spain—a 
Longitudinal Study 2014–
2018



Koplopers en Gamechangers – Nederland



Stakeholder Management

• Positiebepaling en Waardecreatie

1. Welk probleem lost u op?

2. Voor welke stakeholders?

3. Wat is de waarde voor uw 
stakeholders?



Vertrouwen, Samenwerking & 
Verbinding

• Samen kom je verder…

1. Aanspreken op gezamenlijke visie en doelen

2. Over eigen schaduw heenstappen voor gemeenschappelijk belang

3. Van specifiek naar generiek

4. Klein beginnen: regionale proeftuinen met koplopers 

5. Groot opschalen: landelijke inbedding met volgers

https://www.who.int/publications/i/item/9789241550109



Q&A

Dank U!

linkedin.com/in/wendyhugoosgiftcontreras


