
E-health, digitale gezondheidszorg en –preventie, is een hot topic en lijkt een oplossing om de druk op de 
zorg te verlichten. Maar geldt dat wel voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat e-health stimuleert en 

gezondheidsverschillen niet vergroot maar juist verkleint? En wat kunnen we samen doen in Nederland om 
de samenwerking te versterken? 

Het RIVM, het Nivel en CEPHIR organiseren samen een middagsymposium over het thema e-health en 
kwetsbare groepen. De wetenschap en de praktijk presenteren hoe het veld ervoor staat met betrekking tot 
hoe inclusief e-health toepassingen in Nederland zijn en waar de kansen voor verbetering liggen. Via pitches
van jonge onderzoekers, praktijkverhalen, een interactieve paneldiscussie en een afsluitende borrel worden 

kennis gedeeld en nieuwe connecties gelegd om dit vakgebied te versterken.

In het Nieuwe Instituut is plek voor 100 deelnemers, het symposium is ook online te volgen. Aanmelden voor 
fysieke deelname t/m woensdag 24 november en online deelname t/m zaterdag 27 november. 

Benieuwd naar een tipje van de sluier? Neem deel aan onze LinkedIn groep voor meer informatie over het 
symposium. Ook handig om achteraf contact te houden!

Enthousiast? Aanmelden kan via het aanmeldformulier. 

UITNODIGING SYMPOSIUM - MAANDAG 29 NOVEMBER 2021

E-health en kwetsbare groepen:
Is e-health voor iedereen geschikt?

www.cephir.nl

14.30-15.00 Inloop met koffie en thee
15.00-15.15 Welkomstwoord en introductie door Mohammed Azzouz (Pharos) en ervaringsdeskundige
15.15-15.40 Jonge onderzoekers pitchen hun onderzoek met verschillende invalshoeken

Lucille Standaar (RIVM/Nivel), Isra Al-Dhahir (LEI), 
Jasper Faber (TU Delft), Tessi Hengst (OU), Adriana Israël (Erasmus MC)

15.40-15.50 Uit de praktijk – Voor- en nadelen van gebruik e-health onder cliënten en zorg- en welzijnsaanbieders
Anita Watzeels (Gemeente Rotterdam)

15.50-16.00 Uit de praktijk – De weg van WMO Radar voor inzet van e-health bij hun cliënten
Veronique Vaarten (WMO Radar)

16.00-16.10 Korte pauze
16.10-16.20 n.t.b.
16.20-17.00 Interactieve paneldiscussie onder leiding van prof.dr. Roland Friele (Nivel)

Met o.a. prof.dr. Catherine Bolman, hoogleraar e-health en kwetsbare doelgroepen (OU)
17:00-18:00 Borrel

Wanneer? Maandag 29 november 2021, 
14:30 – 18:00

Waar? Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Online (link volgt na aanmelding)

Voor wie? Beleidsmakers, praktijkorganisaties, 
bestuurders, onderzoekers

Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldformulier

https://www.linkedin.com/groups/9089951/
https://forms.office.com/r/hKse0ULUPD
http://www.cephir.nl/
https://forms.office.com/r/hKse0ULUPD

