Ontwerpen van effectieve
eHealth toepassingen

Creëer toegevoegde waarde met eHealth
eHealth verandert de zorg definitief. De zorgorganisaties en zorgprofessionals staan in grote
belangstelling van de tech-industrie. Met een lawine aan innovaties en nieuwe toepassingen
als gevolg. Wil eHealth effectief zijn, dan dienen de patiënten/cliënten en de zorgdoelstellingen
centraal te staan. De bekende ICT-ontwerpmethodieken zijn hiervoor niet toereikend. De
ontwikkeling van eHealth toepassingen vraagt een andere methodologische aanpak. Deze
module neemt u mee in die andere aanpak.
Met de module ‘Ontwerpen van effectieve eHealth toepassingen’ kunt u uw eigen plannen om
eHealth in te voeren vertalen naar een effectief ontwerp van eHealth toepassingen dat is
gebaseerd op de specifieke kenmerken van uw patiënten of cliënten, uw zorgprocessen en
uw organisatie.

De module
De module ‘Ontwerpen van effectieve eHealth toepassingen’ is bedoeld voor projectleiders
eHealth, adviseurs eHealth, (senior-) zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten,
Physician Assistants en MBB-ers, welzijnsprofessionals en zorgprofessionals met een eigen
praktijk die concrete plannen hebben om eHealth in te voeren en zelf grip willen houden op het
ontwerp van de in te voeren eHealth toepassingen.

Wat leert u?

−− een eHealth-ontwerp traject te plannen
volgens de fasen van de CeRHes
roadmap
−− te werken met ontwerpprincipes als User
Centered Design, prototyping en
Persuasive Design
−− methoden toe te passen om de stakeholders te betrekken bij alle fases van het
ontwerpproces (cocreatie)
−− een business case te formuleren voor de
gewenste eHealth implementatie
−− een stakeholder- en contextanalyse uit te
voeren
−− de behoeften en kenmerken van
patiënten of cliënten in kaart te brengen
en te vertalen naar persona’s, gebruiksscenario’s en randvoorwaarden
−− verschillende soorten ontwerpcriteria te
formuleren
−− de ontwerpcriteria te vertalen naar een
ontwerp van een eHealth toepassing
−− een eHealth-ontwerp te evalueren.

Daarnaast maakt u als eindopdracht een ontwerp
van een eHealth toepassing voor uw eigen
organisatie.
Na het volgen van deze module bent u in staat
een eHealth-toepassing te ontwerpen met als
doel een zorginhoudelijke ondersteuning van
patienten of clienten. Bijvoorbeeld om het
gedrag of de attitude van patiënten of cliënten te
beinvloeden.

Structuur

De module bestaat uit 5 bijeenkomsten van 13.30
uur tot 16.45 uur, die in Amsterdam worden
verzorgd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt
van een digitale leeromgeving, waarin u met
medestudenten en docenten samenwerkt. Na
elke bijeenkomst krijgt u een opdracht mee. Als
eindopdracht maakt u een ontwerp van een
eHealth-toepassing voor uw eigen organisatie.
lndien uw eigen organisatie geen geschikte
ontwerpopdracht kan verschaffen, is het mogelijk aan te sluiten bij opdrachten van organisaties
uit het netwerk van de opleiding.

Ontwerpen van effectieve eHealth toepassingen

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de module Ontwerpen van
effectieve eHealth toepassingen dient u te beschikken over
een hbo-diploma. lndien u niet beschikt over de juiste
vooropleiding, kunt u ook worden toegelaten op basis van
een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
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Persoonlijk advies of meer informatie?
Neem contact op met opleidingscoördinator Rob Doms
(rob.doms@inholland.nl of 06-1144 9765) of ga naar de
website: www.inhollandacademy.nl

Resultaat

Na het succesvol afronden van de module ‘Ontwerpen van
effectieve eHealth toepassingen’, ontvangt u een certificaat
van Inholland Academy.

Bijzonderheden

Het certificaat van de module Ontwerpen van effectieve
eHealth toepassingen kan gebruikt worden om vrijstelling
aan te vragen voor het onderdeel Ontwerpen van eHealth
van de masteropleiding Advanced Health Informatics
Practice van hogeschool lnholland.

Type		
Niveau 		
Prijs 			
Duur 			
Studiebelasting
Locatie, data

module
post-hbo
€ 945 (exclusief lesmateriaal)
vijf bijeenkomsten 3 maanden van 13:30 - 16:45 uur
84 SBU
Amsterdam, nader te bepalen voor 2018-2019

Meer dan 250 studiemogelijkheden die werken!
Inholland Academy ontwikkelt en organiseert kwalitatief hoogwaardig en
praktijkgericht onderwijs voor werkende professionals. Voor u persoonlijk,
maar ook als maatwerkprogramma voor uw team of organisatie.
Door intensieve samenwerking met Hogeschool Inholland kunnen wij beschikken
over 10 leslocaties in de Randstad en een keur aan ervaren docenten. Daarnaast
zetten wij externe praktijkdeskundigen in. Wij realiseren ons onderwijsaanbod
voor een redelijke prijs, zonder kostenverhogende franje. Cursisten waarderen
onze aanpak gemiddeld met een 8,2. Daar zijn we trots op, maar het is ook een
Inholland Academy
stimulans om het nog beter te doen.
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