
 

  

 

FORMAT TUSSEN- / EINDEVALUATIE   
 

Projectnummer:  

E13EL07 

Projectnaam:  

Samen beter Thuis 

 

Startdatum: 

1 april 2014 

Einddatum: 

1 november 2016 

Datum (tussen)evaluatie: 

1-6-2016 

Contactpersoon 

subsidieaanvrager: 

Marian Fonville 

Contactpersoon VEZN: 

Lisette Vogels 

Prestatie Indicatoren  Stand van zaken 

PI.1 Ontwikkeling website (inclusief stand van zaken 

6 werkpakketten). 

De volgende content is toegevoegd: 

Werkpakket A: lesmateriaal content 

Werkpakket B: techniek platform 

Werkpakket C: marketing PR 

Werkpakket D: organisatie en business Case 

Werkpakket E: projectmanagement 

Werkpakket F; methodologische verantwoording 
 

Werkpakket A. lesmateriaal en content  

Ontwikkeling instructie-video’s 
Bij de ontwikkeling van de video’s is gebruik gemaakt van de input en feedback die mantelzorgers, zelfzorgers 
en professionals hebben gegeven tijdens de focusgroep bijeenkomsten. Daarnaast maken we hierbij gebruik 
van twee expertpanels in de vorm van een klankbordgroep zorgprofessionals ( 74 professionals) en een 
klankbordgroep gebruikers ( 73 mantelzorgers/ zelfzorgers). 
 
In 2015 zijn de volgende video's in eigen beheer gerealiseerd. 

1. Vallen voorkomen: 25.11    ( 10 video’s) 
2. Instructie rolstoel 25.21   ( 10 video’s) 
3. Wassen op bed: 5.30    ( 5 video’s ) 
4. Helpen bij douchen: 13.57   (5 video’s) 
5. Helpen bij baden 13.01   ( 6 video’s) 
6. Trippel stoel: 12.39   (6 video’s)  
7. Helpen aankleden op bed 11.01  ( 11 video’s) 
8. Helpen uitkleden 3.29   ( 1 video) 

https://www.youtube.com/channel/UCHyXwQwclBuzMrTd6h-yL8A/playlists?shelf_id=4&sort=dd&view=50&app=desktop
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9. Lopen aan de arm 5.54   ( 7 video’s) 
10. Elleboog krukken 16.42   (12 video’s) 
11. Wassen bij de wastafel 9.26  (4 video’s) 
12. Verplaatsen rond de stoel 9.26  (8 video’s) 
13. Rollator 15.20    ( 10 video’s) 
14. Looprek: 8.17    ( 6 video’s) 
15. Vier poot stok 3.11   ( 4 video’s) 
16. Wandelstokken 5.26   ( 4 video’s) 
17. Instructiefilmpjes voor loopproblemen ( 9 video’s) 
18. Toilet gang en incontinentie 10.07  ( 14 video’s) 

Totaal: 218.48 minuten film en 129 unieke filmpjes. De video’s zijn inmiddels bijna 100.000 keer bekeken en we 
hebben 141 abonnees op het YouTube kanaal. ( zie ook PI. 2)  
 
Het maken van meer nieuwe content was niet mogelijk, omdat daarmee het budget overschreden zou worden.  
 
Het videomateriaal is gemaakt met inzet van veel vrijwillige bijdragen, zoals acteurs, het geven van feedback en 
het gratis beschikbaar stellen van de filmlocatie, hulpmiddelen en verpleegartikelen.  
 
In 2016 is gefocust op het tekstueel ondersteunen van de video-instructies. Dit is gedaan in de YouTube kanalen 
als ook in de vernieuwde website. Behalve dat dit de visuele instructie beter ondersteunt, geeft het ook een 
betere vindbaarheid van de website. ( zie ook werkpakket B: techniek platform) Ook het vertalen in andere 
talen ( een wens die diverse keren is aangegeven), is hierdoor een relatief eenvoudige stap.  
 
Inrichting You tube kanaal 

 Omdat we inmiddels meer dan 100 abonnees hebben, hebben we de beschikking gekregen over een eigen 
YouTube kanaal. https://www.youtube.com/channel/UCHyXwQwclBuzMrTd6h-yL8A/playlists 

  

https://www.youtube.com/channel/UCHyXwQwclBuzMrTd6h-yL8A/playlists
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 In dit kanaal wordt via ingedeelde secties verwezen naar de eigen filmpjes maar ook naar andere goede video-
instructies die mantelzorg/zelfzorg kan ondersteunen. Er staan 28 afspeellijsten in het kanaal. Zo staan er 20 
filmpjes over het aantrekken van elastische kousen en de diverse hulpmiddelen hierbij.  

 Het valt ons op dat de filmpjes die bijvoorbeeld door leveranciers van hulpmiddelen zijn ontwikkeld, bijna nooit 
zijn gemaakt vanuit het perspectief van de mantelzorger en zelfzorger. De focus ligt dan vaak op het product of 
op de professional.  
 
Ontwikkeling zorgmodules/ lesmateriaal 

 Er is een cursus/ toolkit ontwikkeld voor de workshop ‘Hoe doe je dat, lopen met hulpmiddelen?’ Deze de 
train-de-trainer cursus is door de beroepsgroep KNGF geaccrediteerd. De cursus wordt in 2016 op zes 
plaatsen in Nederland gegeven. Inmiddels zijn er 60 fysiotherapeuten geschoold ( 20 per cursus). Deze 
fysiotherapeuten hebben de beschikking gekregen over een kant en klare toolkit zodat zij deze workshop nu 
kunnen verzorgen in hun eigen werkgebied. In deze workshop wordt gebruik gemaakt van de instructie-
video’s van het platform.  

 Er zijn vanuit Samen Beter thuis 3 workshops ‘verplaatsingen in huis bij loopproblemen’ verzorgd in de 
gemeenten Uden en ’s Hertogenbosch. Voor 2016 staan er nog vier workshops gepland in de gemeente ’s 
Hertogenbosch. 

 Voor de ontwikkeling van de modules ‘ lichaamsgebonden verzorging door mantelzorgers’ is een 
initiatiefgroep ingericht. Deze groep bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en een verpleegkundig docent. 
Zoals aangegeven in de tussenrapportage van december 2015 gaat de ontwikkeling van deze workshops 
feitelijk buiten de stichting om. De stichting wil aanjager en initiator zijn van de ontwikkeling van goede en 
vindbare workshops voor mantelzorgers.  
De intentie is om bij deze workshops gebruik te maken van het film en informatiemateriaal op het platform 
van Samen Beter Thuis.  
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Werkpakket B: techniek platform 

Tot 6 mei van dit jaar, is er erg hard gewerkt aan het realiseren van een geheel vernieuwde website. Er is flink 
geïnvesteerd in betere zoek en vindbaarheid van de informatie door Google. (SEO optimalisatie) De informatie 
is maximaal drie lagen diep en is hierdoor beter vindbaar. Daarnaast is door het uitschrijven van alle teksten de 
vindbaarheid door Google geoptimaliseerd.  
Er zijn veel positieve reacties van patiëntenverenigingen, ouderenbonden, gemeenten etc. over deze 
vernieuwing. 
Vanwege de beperkte financiële middelen heeft het gepassioneerde projectteam veel werkzaamheden om niet 
verricht, met vrijwilligers gewerkt en niet marktconforme tarieven moeten hanteren.  
 
In de vernieuwde website is gekozen voor een prominente rol van de video-instructies over verzorgen en 
verplaatsen. Daarnaast is er ook een informatie kanaal ingericht. De feedback van onze gebruikers over het 
informatiekanaal is positief: men waardeert heel erg dat betrouwbare en goede informatie van grotere landelijk 
opererende websites, wordt ontsloten via de website van Samen Beter thuis. De keerzijde is echter dat het een 
moeilijk te beheersen activiteit is die mogelijk beter opgepakt kan worden door of in samenwerking met andere 
partijen. In de komende periode beraden we ons over de rol die Stichting Samen Beter thuis wil gaan spelen in 
relatie tot de informatieverstrekking 
 
Het resterende budget is nodig voor een verdere optimalisatie van de huidige website. Verbeteringen worden 
in een continu proces met feedback en input van gebruikers doorgevoerd in de laatste fase van de pilot, binnen 
de beschikbare financiële middelen.  
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Werkpakket C: community management, inzet van social media, marketing PR 

Wat betreft de strategische communicatie en marketing is ons in de afgelopen periode helder geworden wie 
onze strategische partners zijn. We hebben dit gevisualiseerd in onderstaand schema: 
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Door het helder hebben van de strategische partners/ stakeholders en het scherp hebben van de belangen die 
spelen, kon de communicatie- en marketing strategie aangescherpt worden en is focus aangebracht. Zie voor 
wat betreft de gevolgen daarvan voor de businesscase: werkpakket D.  
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PR en social media 
Er is afgelopen perioden opnieuw veel geïnvesteerd in de externe communicatie, het aangaan en onderhouden 
van contacten in het kader van het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden. In dit kader zijn de volgende 
activiteiten ontplooid: 
Werkbezoeken:  

 VNG/ KING ( mw. N. Venema en mw. S. Berns) 

 Vilans ( Mw. C. Scholten) 

 Mezzo ( Dhr. F. Huijbers)  

 Top sector life sciences and health ( directeur dhr. N. van Meeteren en H. Schikan)  

 IQ Healthcare ( mw. R. Nijhuis en dhr. T. Kool)  

 Hulpmiddelenleveranciers Welzorg ( dhr. B. van Nuland en dhr. D. Hoogenkamp), Handycare ( mw. J. 
Westera) en Medipoint ( mw. M. de Roo en L. Leenders) 

 Inelkander.nl (dhr.  M. Kerkhoven en dhr. J. Weinstock)  

 Alleszelf.nl ( dhr. H. van den Beld) 

 Wehelpen.nl ( mw. D. Snel)  

 Zorgom.nl ( dhr. J.O. Smit)  

 Connectzorg/ zorgspoor ( dhr. P. de Roeck en mw. A. Oldenboom) 

 Wijmantelzorgers ( dhr. A. Dijkhuizen) 

 Wijhelpen 

 Zorggroep BrabantFarma ( dhr. R. Keuper) 

 Nedap 
 

We zijn wederom bij veel bijeenkomsten en symposia geweest waarin Stichting Samen Beter thuis haar concept 
heeft uitgelegd en uitgedragen: 

 Workshop leer café Uden 

 Presentatie in bibliotheek Oss 
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 Presentatie ontslag coördinatoren ziekenhuis Bernhoven Uden 

 Presentatie patiënt planning en opname ziekenhuis Bernhoven  

 Presentatie paramedici de Tolbrug ’s Hertogenbosch 

 Diverse presentaties voor vrouwenbonden, ouderenbonden en mantelzorgers in de regio 

 Diverse presentaties voor wijkverpleegkundigen, huisartsen en paramedici S1 in ’s Hertogenbosch 

 Aanwezigheid op beurzen en koffieochtenden 
 

We zijn spreker geweest bij:  

 Congres landelijke geriatrie dagen ’s Hertogenbosch; workshop februari 2016 

 Landelijk symposium GPO support: ervaringskennis toegepast; workshop april 2016 

 Multidisciplinair symposium Novicare Eindhoven; workshop mei 2016 
 

Uitrol Samen Beter thuis bij andere gemeenten: 

 Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Veghel 

 Er zijn gesprekken gevoerd met potentiele kwartiermakers van de gemeenten Peel en Maas, Sint 
Michelsgestel, Nijmegen, Boxtel en Amsterdam.  

 Op 27 juni vindt een landelijke bijeenkomst plaats, die word ondersteund door VNG/ KING waarvan het 
doel is om andere gemeenten in Nederland aan de stichting te verbinden.  
 

Interviews, publicaties en notificaties: 

 Ministerie van VWS 
file:///C:/Users/Franca%20van%20Rosmalen/Downloads/praktijkvoorbeelden-ehealth%20(1).pdf 

 VNG/ pilotstarter 
http://depilotstarter.vng.nl/overig/zelfzorg-kracht-door-kennisoverdracht 
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Opinie/2016/5/Eigen-regie-en-zelfredzaamheid-winnen-in-de-zorg-
2800558W/ 
 

file:///C:/Users/Franca%20van%20Rosmalen/Downloads/praktijkvoorbeelden-ehealth%20(1).pdf
http://depilotstarter.vng.nl/overig/zelfzorg-kracht-door-kennisoverdracht
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Opinie/2016/5/Eigen-regie-en-zelfredzaamheid-winnen-in-de-zorg-2800558W/
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Opinie/2016/5/Eigen-regie-en-zelfredzaamheid-winnen-in-de-zorg-2800558W/
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 Vilans 
http://vilans6.vilans.nl/kpnah/mantelzorg-praktijkvoorbeeld-overbelaste-mantelzorgers.html 

 Expertise centrum mantelzorg 

http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/Samen-Beter-Thuis-antwoorden-praktische-zorgvragen-

mantelzorgers.html?highlight=samen%2c%20beter%2c%20thuis 
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Toolkit-mantelzorg-voor-paramedici.pdf 

 Zorg voor Beter 
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/samen-beter-thuis-mantelzorgers.html 

 Kennisplein chronische zorg 
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn/mantelzorg-praktijkvoorbeeld-overbelaste-
mantelzorgers.html 

 In voor zorg 
http://www.invoorzorg.nl/ivz/Tool-samen-beter-thuis-voor-praktische-vragen-van-mantelzorgers.html 

 Wekelijks blog in nieuwsforum van wijmantelzorgers.nl 
http://forum.wijmantelzorgers.nl/default.aspx?g=posts&t=953#post2486 

 Nieuwsbrief Robuust 
http://www.rosrobuust.nl/nieuws/meer-eigen-kracht-voor-mantel-en-zelfzorgers 

 Website Chronos  
http://zorggroepchronos.nl/index.php/site/nieuws/samen-beter-thuis 

 Zorginnovatie platform;  
http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/ 

 
Stichting Samen Beter Thuis is actief geweest op: 

 Twitter: ( 258 volgers; 361 volgend; 546 tweets)  

 Facebook: https://facebook.com/samenbeterthuis/ 
 
 

http://vilans6.vilans.nl/kpnah/mantelzorg-praktijkvoorbeeld-overbelaste-mantelzorgers.html
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Toolkit-mantelzorg-voor-paramedici.pdf
http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/samen-beter-thuis-mantelzorgers.html
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn/mantelzorg-praktijkvoorbeeld-overbelaste-mantelzorgers.html
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/eerstelijn/mantelzorg-praktijkvoorbeeld-overbelaste-mantelzorgers.html
http://www.invoorzorg.nl/ivz/Tool-samen-beter-thuis-voor-praktische-vragen-van-mantelzorgers.html
http://forum.wijmantelzorgers.nl/default.aspx?g=posts&t=953#post2486
http://www.rosrobuust.nl/nieuws/meer-eigen-kracht-voor-mantel-en-zelfzorgers
http://zorggroepchronos.nl/index.php/site/nieuws/samen-beter-thuis
http://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/


Kenmerk: E13EL07 

 

 

 

 

 

Pagina 10 van 19 

Aandachtspunten communicatie en social media in laatste fase pilot 

 In het najaar gaan we als stichting aan de slag met het formuleren en vaststellen van ons strategisch beleid 
ten aanzien van doel en inzet van social media. 

 
Werkpakket D: organisatie en business Case 

In december 2015 en in februari van dit jaar, hebben we twee hei-sessies georganiseerd met als  
doelen: 
1. Het aanscherpen van onze missie en visie, invullen SWOT en het vaststellen van het jaarplan 2016 
2. Het verkrijgen van duidelijkheid rondom ons verdienmodel 
 
Ad 1. Missie en visie Samen Beter thuis 
Tijdens deze hei-sessie werd een SWOT analyse uitgewerkt en missie en visie verscherpt. (verslag is 
opvraagbaar) De missie en visie zijn aangescherpt en opnieuw verwoord. Ze zijn te vinden op de website: 
http://www.samenbeterthuis.nl/over-samen-beter-thuis/missie-en-visie/ 
 
Ad. 2 Het verdienmodel 
Het verdienmodel is in de afgelopen periode nader onderzocht en de belangrijkste partijen voor het 
businessmodel zijn geïdentificeerd:  
1. Hulpmiddelen leveranciers.  
2. Gemeenten  
3. Zorgverzekeraars 
 
1. Hulpmiddelen leveranciers 
Wat betreft de hulpmiddelen leveranciers, hebben we gesprekken gevoerd met Welzorg (Bjorn van Nuland, 
Diederik Hoogenkamp), Handycare (Johanna Westera) en Medipoint (Marieke de Roo, Lisa Leenders). We 
hebben met hen de rol als mogelijke financier voor content ontwikkeling besproken. 
 

http://www.samenbeterthuis.nl/over-samen-beter-thuis/missie-en-visie/
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De uitkomsten van deze gesprekken waren eensluidend: missie en visie worden gedeeld en men staat heel 
welwillend tegenover het meehelpen in het verspreiden van de content en het faciliteren van video-opnames 
en workshops door het gratis beschikbaar stellen van hulpmiddelen. Mogelijkheden tot financiering worden 
echter door geen van de partijen gezien.  
Motivatie:  
Het instrueren van patiënten hoe zij in een unieke en individuele situatie om moeten gaan met een hulpmiddel, 
behoort niet tot het takenpakket van de leveranciers en evenmin tot hun expertise. De door hen gegeven 
instructie beperkt zich tot het geven van uitleg over de werking van een hulpmiddel. 
( Hoe moet ik dit apparaat aan- en uitzetten, hoe werkt de rem, hoe moet ik de batterij vervangen etc. ) Het 
geven van uitleg en instructie over het omgaan met een hulpmiddel in een specifieke situatie,  
( dus: hoe kan ik deze mevrouw van 90 kilo, met een spastische verlamming en gebrekkige cognitie, op een 
goede manier tillen met deze passieve tillift) kan gerekend worden tot de prestatie wijkverpleging of 
fysiotherapie, maar wordt lang niet altijd ingezet of geïndiceerd.  
 
NB: Goede deelbare video instructie van hulpmiddelen vanuit patiënt/mantelzorg perspectief voorziet in een 
groot hiaat in het huidige aanbod!! 
 
Ad 2.  Gemeenten 
Met de focus op gemeenten als een van de belangrijkste stakeholders, werd een kwartiermakerspakket 
ontwikkeld met een bijbehorend draaiboek. Het belang van het kwartiermaken, door zorgprofessionals met een 
goed netwerk binnen de gemeente, is in de afgelopen periode duidelijk geworden. In een door ons ontwikkelde 
methode beschrijven we hoe het concept Samen Beter thuis kan worden uitgerold in Nederland via een 
franchiseformule. In dit model stellen de gemeenten die willen investeren in de stichting Samen Beter Thuis, 
een deel van de subsidie beschikbaar voor het beheren, continueren, door ontwikkelen en innoveren van ons 
platform en een ander deel in het kwartiermaken door geselecteerde zorgprofessionals binnen hun gemeente. 
Op 27 juni is een bijeenkomst gepland waarin we uitleg geven over Samen Beter Thuis en bovenstaande 
zienswijze aan de aanwezige Nederlandse gemeenten. 
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Ad 3.  Zorgverzekeraars 
Tevens is duidelijk geworden dat de zorgverzekeraars een andere belangrijke stakeholder/ financier is. We 
willen daarover in het najaar in gesprek met de zorgverzekeraars. We zien mogelijkheden voor financiering van 
de door ons ontwikkelde video-instructies, binnen de prestaties ‘wijkverpleging / verpleging basis / Advies, 
instructie en voorlichting’ en segment 3 en de prestatie fysiotherapie ‘ Instructie/overleg ouders/verzorgers van 
de patiënt’. Deze mogelijkheden willen we in de laatste fase van de pilot nader verkennen en uitwerken samen 
met de zorgverzekeraars en ZN.  
 Aandachtspunten verdienmodel in laatste fase pilot 

 In de laatste fase van de pilot gaan we ons focussen op het verkrijgen van draagvlak en structurele 
financiering bij gemeenten en de zorgverzekeraars. 

 
Werkpakket E: projectmanagement 

Op de website van Samen Beter thuis is de samenstelling te zien van het projectteam 
 
Naast deze vaste kern, zijn nog de volgende mensen actief voor Samen Beter thuis 
Linda de Haas: Twitter 
Chris Roeland: input/feedback nieuwsbrieven 
Rein Akkermans, voeren van redactie website  
Henk van de Spek: acteur 
Henk Demmink: acteur 
Gerrie van der Aalsvoort: actrice 
An Hofmans; verpleegkundig expert. 
Jiska Eekhout/Theo Eikholt/Marjolein Kuyt: expertteam therapie 
 
Kartrekkers lokaal ‘s-Hertogenbosch 
Jules van Roessel, fysiotherapeut 
Carolien Persoon, fysiotherapeut 

http://www.samenbeterthuis.nl/over-samen-beter-thuis/team/
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Cor Thissen, fysiotherapeut 
Akkie de Rouw, mantelzorgmakelaar 
Anja van Oers, wijkverpleegkundige 
Daphne Renardus, wijkverpleegkundige 
Kartrekkers lokaal Uden 
Gerdien van den Broek, fysiotherapeut 
Anita Schimmel, oefentherapeut  
Juanita van Hoek, beleidsmedewerker gemeente  
Kartrekkers lokaal Bernheze 
Margo van den Berg, mantelzorgmakelaar 
Gerty Ceelen, medewerker gemeente Bernheze 
Christa Verstegen, welzijnswerker 
Kartrekkers lokaal Oss 
Beter Thuis therapie, fysiotherapie en ergotherapie 
Anny van Nistelrooij, wijkverpleegkundige 
Ruth van de Biggelaar, diëtist 
Erica van Schijndel, mantelzorgmakelaar 
 
Werkpakket F: methodologische verantwoording effectmeting 
Verantwoording valt buiten de financiering van VEZN en afspraken van de pilot.  
De stichting is evenwel samen met het UMC Radboud in de persoon van prof. Ria Nijhuis en Senior 
onderzoekers Tijn Kool, Nienke de Vries geïnteresseerd in een effectmeting en zijn op zoek naar aanvullende 
financiering hiervoor. Hierover zijn ook gesprekken gevoerd met de directeur dhr. Nico van Meeteren van Top 
Sector Life and Science. Op dit moment wordt een onderzoeksvoorstel uitgewerkt en wordt gezamenlijk 
gezocht naar middelen om dit gefinancierd te krijgen. Het onderzoeksvoorstel zal op 27 juni aan de gemeenten 
worden gepresenteerd.  

http://www.health-valley.nl/nieuws/prof-dr-nico-van-meeteren-nieuwe-directeur-stichting-lsh-en-secretaris-van-het-topteam-lsh/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/topsector-life-sciences--health
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/topsector-life-sciences--health
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PI.2 Feitelijk gebruik website door hulpverleners en 

patiëntsystemen. 

We kunnen geen onderscheid maken tussen gebruik van onze website door hulpverleners en patientsystemen. 
Wel kunnen we de volgende kengetallen aanleveren:  
 
 
 

Klankbordgroepen Gebruikers, deelnemers 73 

 Zorgprofessionals, deelnemers 74 

You Tube Kanaal Aantal keer een video bekeken Bijna 100.000  

keer bekeken 

eigen kanaal 

141 abonnees 

Website Aantal keer bezocht 17.000 

 Unieke bezoekers 12.159 

 Aantal paginaweergaves 83,672 

 Aantal zoekopdrachten 3167 

 Aantal pagina’s per bezoek 4,86 
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In onderstaande afbeelding is te zien dat het aantal bezoekers in de periode januari 2016 tot en met mei 
2016 toeneemt.  
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In de volgende tabel is het aantal bezoekers uitgesplitst naar herkomst per provincie. Opvallend is het 
hoge aantal bezoekers dat afkomstig is uit Noord-Brabant. Noord Brabant is duidelijk de bakermat van de 
Stichting Samen Beter thuis. De tijd is rijp om het platform uit te gaan rollen in de rest van Nederland.  
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In onderstaande tabel worden de bezoekers uitgesplitst naar woonplaats. Opvallend zijn de hoge scores van de 
woonplaats (!) Oss en ’s Hertogenbosch. Opvallend is ook de afwezigheid van Uden en Bernheze in de top 4. 
Uden is te vinden op de tiende plaats. De  gemeente Bernheze komt niet in het overzicht voor; de woonplaats 
Heesch staat op de 15e plaats.  Dit gegeven is voor ons aanleiding om het kwartiermaken binnen de gemeenten 
Uden en Bernheze op te pakken. We gaan het recent ontwikkelde draaiboek en kwartiermakerspakket hiervoor 
inzetten.  
 

 
 
 
 

PI.3 Tevredenheidsonderzoeken gebruikers website 

en resultaten. 

Tevredenheid wordt in 2016 geëvalueerd met de input van klankbordgroep van gebruikers/zorgprofessionals. 
Op de nieuwe website zijn we per 1 mei 2016 gestart met een vijfpunts waardering button. Dit geeft een 
indicatie of dat mensen de informatie die ze zochten ook hebben gevonden en of ze er iets aan hebben gehad. 
De tevredenheid van gebruikers ( mantelzorgers en professionals) zal in de eindevaluatie uitgebreid aan de orde 
komen.  
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PI.4 Mate van verbetering zelfredzaamheid door 

gebruik website. 

Deze verbetering is vooralsnog niet gemeten en maakt ook feitelijk geen deel uit van het project. VEZN heeft 
nadrukkelijk aangegeven geen financiële middelen beschikbaar te willen stellen voor het uitvoeren van 
onderzoek dat deze verbetering aan zou kunnen tonen.  
Als stichting zijn wij samen met Radboud UMC IQ Healthcare (prof. Ria Nijhuis) op zoek naar aanvullende 
financiering voor dit onderzoek. Zie Werkpakket F: methodologische verantwoording effectmeting 
 

PI.5 Borging van continuïteit website na afloop 

project. 

Deze PI zal deel uit maken van onze eind evaluatie.  

Zie verder Werkpakket D: organisatie en business Case 
 

 Implementatieadvies aan derden opnemen in de 

eindevaluatie. Benoem daarbij de 

succesfactoren en de valkuilen. 

Zie punt hiervoor.  

   

Afspraken communicatie Stand van zaken 

1. Externe communicatie (zie ovk.) Op de website, in alle presentaties, lezingen en interviews of artikelen wordt expliciet de betrokkenheid van 
VEZN ( VGZ en CZ namens alle zorgverzekeraars) en andere subsidieverstrekkers genoemd. In alle aftitelingen 
van de instructiefilmpjes wordt vermeld “mede mogelijk gemaakt door..”. 

2. Website VEZN: resultaten project en 

implementatieadvies (zie ovk.) 

Dit zal in december 2016 gebeuren.  
Resultaten van het project;  
er is gedurende de hele pilot een kosteloze open kennis uitwisseling ter ondersteuning van mantelzorg, 
informele zorg en professionele zorg, die op maat kan worden uitgewisseld en doorontwikkeld. 

3.   
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Toelichting: 

  

Opmerking: 

 

Conclusie:  

 

Paraaf: contactpersoon VEZN                   Paraaf: Contactpersoon subsidie 

ontvanger 

 


