
 

 

                     
 

De Academische Werkplaats ‘Samen voor de Jeugd’ 
organiseert een Kenniscarrousel 

Thema: eHealth in de zorg voor jeugd 
Datum en tijd: donderdag 13 juni 2013, 10:00 uur tot 13:00 

Locatie: TNO, Wassenaarseweg 56, Leiden  
 

eHealth in de zorg voor de jeugd 

eHealth is geruime tijd in ontwikkeling in de (preventieve) zorg voor jeugd. Er zijn veel 

zorginitiatieven die gebruik maken van online hulp, Apps, en sociale media. Er zijn echter 

ook veel vragen. Hoe effectief is eHealth? Wat zijn de gebruikerswensen? Wanneer wordt het 

gebruikt en wanneer niet? Wat zijn eventuele risico’s van zorg via eHealth en hoe kunnen we 

hier het beste mee omgaan? 

 

Het beantwoorden van deze vragen is belangrijk voor beleid, praktijk, onderzoek en 

opleiding. Daarom organiseert De Academische Werkplaats ‘Samen voor de Jeugd’ 

(www.awpgnzh.nl/jeugd) een Kenniscarrousel voor deze verschillende partijen. 

 

Doel 
Het doel van de kenniscarrousel is het uitwisselen van kennis en vergroten van de 

samenwerking tussen beleid, praktijk, onderzoek en opleiding op het gebied van eHealth 

binnen de zorg voor jeugd. Daarbij wordt ook gekeken naar de verdere 

ontwikkelmogelijkheden voor eHealth en naar de rol die beleid, praktijk, onderzoek en 

onderwijs daarin spelen. 

 

Programma 

9:45     Inloop en ontvangst 

10:00   Introductie: thema en dagvragen 

10:10   E-health in de jeugd-ggz (Henk Linse, medeauteur e-book E-health in de jeugd-ggz) 

10:40   Kenniscarrousel ronde 1 

• Gebruik van twitter bij Jong Florence (Astrid van Lieshout, Jong Florence) 

• jitApp ter ondersteuning van de hulpverlening aan jongeren en hun gezinnen 

(Sylvia Vaassen, jitApp) 

• Grip op je Dip, website voor jongeren die al een tijdje niet zo lekker in hun vel 

zitten (Rob Gerrits, Dimence) 

11:40   Kenniscarrousel ronde 2 

• Kwadraad Hulp Online voor maatschappelijk werk (Boris Stil, Kwadraad) 

• SamenStarten App voor jeugdverpleegkundigen op huisbezoek 0-4 jaar (Marc 

Grootjen, EagleScience) 

12:30   Plenaire discussie en beantwoorden dagvragen 

13:00   Afsluiting en lunch 



 

Voor wie 
Organisaties en bedrijven die te maken hebben met eHealth in de (preventieve) zorg voor 

jeugd in het kader van praktijk (ontwikkeling en toepassing), onderzoek en onderwijs, en/of 

beleid. 

 

Aanvullende informatie en aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor deze kenniscarrousel bij Jolanda Anthonissen door te mailen naar 

jolanda.anthonissen@tno.nl. Ook kunt u met vragen zich tot haar richten. Deelname aan de 

kenniscarrousel is kosteloos. Wij hopen u 13 juni te mogen verwelkomen! 


