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Beantwoording vragen van de Adviesraad
Sociaal Domein Westland

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

U heeft ons in een op 21 november 2017 verzonden brief vragen gesteld over E-health. ln deze

brief beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1

ls er een overzicht van lopende pilots/toepassingen binnen de Gemeente Westland?

Antwoord I
Ja, er is een overzicht van lopende pilots en toepassingen die in opdracht van de Gemeente

Westland worden uitgevoerd. Deze vind u in de bijlage. Er is momenteel echter geen compleet

overzicht van lopende pilots en toepassingen die door andere partijen binnen de Gemeente

Westland worden uitgevoerd. Een bekend en succesvol voorbeeld van een aanbieder is
'beeldbellen'van Philadelphia. Het stimuleert de eigen regie van de cliënt en verkleint de

behoefte aan'live'ondersteuning aan huis. ln de praktijk blijkt dat begeleiding op afstand
kostenefficiënt en doelmatig is. Philadelphia ziet DigiContact als één van de manieren om de

Wmo handen en voeten te geven.

Yraag 2

ls er een coördinatiepunt binnen de Gemeente Westland waar de ontwikkelingen worden gevolgd

en gestuurd om wildgroei te voorkomen en latere integratie tot een kostbare zaak te maken?

Antwoord 2

Er is een beleidsadviseur die de ontwikkelingen op het gebied van E-health volgt en aanstuurt
indien deze in opdracht van de Gemeente Westland plaats vinden.

Vraag 3

Welke initiatieven onderneemt of gaat de Gemeente Westland ondernemen om deze opmars
richting te geven?
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Antwoord 3

ln het Wmo inkoopbeleid van de Gemeente Westland is opgenomen dat aanbieders expliciet
gevraagd worden om met innovatieve ontwikkelingen te komen. E-health behoort tot de

mogelijkheden. Dit wordt niet expliciet in de overeenkomst (zie hieronder) genoemd wordt maar

wordt wel voorgelegd als mogelijkheid in gesprekken. Hieronder vind u de alinea uit een
dergelijke overeenkomst:
. Uitgangspunt van de Ontwikkelovereenkomst is dat Partijen in gemeenschappelijk overleg met

elkaar kamen tot innovatieve ontwikkelingen en een verantwoorde zorg in
Maatwerkvoorzien ingen waarborgen.

De Gemeente Westland zal zich de komende tijd richten op de bewustwording en ondersteuning
van zorgvragers in de Westlandse samenleving. Dit doen we in samenwerking met de Delftse
eHealth academie (DeHa). Hierbij is het doel dat patiënten beter op de hoogte raken van de

mogelijkheden in hun eigen situatie.

Om ervoor te zorgen dat de opmars van het gebruik van e-health in goede banen wordt geleid, is
het van groot belang om continue de verbinding tussen de verschillende partijen die digitale
hulpmiddelen inzetten, te zoeken en vinden. Hierin zal de gemeente een stuk regie naar zich toe
trekken. Hoe we dit zullen doen, zal in de werkgroep (zie antwoord 4) uitgewerkt worden middels
een Plan van Aanpak.

Vraag 4

Vindt er afstemming/samenwerking plaats met omliggende gemeenten, ziekenhuizen,
zorginstellingen en kenniscentra (zoals DeHa)?

Antwoord 4

Ja, er vindt afstemming en samenwerking plaats met omliggende gemeenten, ziekenhuizen,
zorginstellingen en kenniscentra (zoals DeHa). Dit geldt eveneens voor ons zorgkantoor DSW.

Op 6 februari 2018 vindt de werkconferentie'Stimuleren van e-health in het sociale domein' in de

H4 regio plaats. Het programma is gericht op de rol van de gemeenten in het stimuleren en

aanjagen van technologische innovaties bij zorgaanbieders en in de samenleving. Vanuit de

conferentie zal er een werkgroep geformeerd worden om deze opgave tot uitvoering te brengen.
De beleidsadviseur van onze gemeente zal hierin deelnemen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.
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Bijlage 1. Overzicht van pilots en toepassingen van e-health binnen de Gemeente Westland

Diqitale huloverleninq
Vanuit het team'Voor Westland'waarbij inwoners van het Westland op een laagdrempelige
manier ondersteund kunnen worden, wordt digitale hulpverlening aangeboden. Zij hebben zii vier
apps geïmplementeerd. Het gaat hierbij om de apps: Beter, Lief en Lijf, Kiddie en Gezond

Groeien. Dit zijn vier apps met vier verschillende thema's. Deze apps en thema's sluiten goed

aan op de vraag van de burger in het Westland.

Het team Voor Westland is daarnaast bezig met het innoveren van het digitale programma'De
digitale Coach'. Dit is een kieshulp en coaching programma dat de Westlandse burger de juiste
zorg helpt te vinden door middel van een stappenplan dat hij of zij doorloopt.

Domotica voor alleenstaande senioren
ln samenwerking met Sensara en de zorgorganisatie Careyn, loopt er momenteel een pilot waarbij

alleenstaande senioren gebruik kunnen maken van domotica in huis. Dit is een bewezen systeem

om de beweging in huis te monitoren en informatie door te geven aan (mantel)zorgers. Uiteraard
met toestemming van bewoner. Het vermindert bij de inwoner onder meer val ongelukken,
ondervoeding en dwaalgedrag. Bij de mantelzorger wordt de stress rondom de zorg duidelijk
m i nder.

Valairbag
Er is in november 2017 een motie aangenomen om de valairbag op te nemen in de lijst van Wmo

hulpmiddelen zodra deze op de markt komt en zijn effectiviteit heeft bewezen. Momenteel wordt
het middel in een aantal verzorgingshuizen uitgetest. Naar verwachting komt het middel in het

voorjaar van 2018 op de markt.


