eHealth Implementatie Werkplaats
28 eHealth-experts deelden hun ervaringen. Wat leren we uit de praktijk?

ACHTERGROND

ERVARINGEN

Bewezen succesvolle eHealth-toepassingen blijven maar al te vaak ‘op de plank’ liggen. Ze worden na de pilotfase niet
geïmplementeerd of opgeschaald. Inzichten en ervaringen worden maar weinig gedeeld. Om dat te veranderen heeft ZonMw Vilans de
opdracht gegeven voor een werkplaats eHealth-implementatie. Het doel van de werkplaats is inzicht krijgen in de problemen en
knelpunten, die grootschalige implementatie van eHealth in de weg staan.
Deze inzichten hebben we verkregen door ons in te lezen in literatuur en ervaringen uit te vragen van ervaringsdeskundigen in de
praktijk. Met die inzichten zijn deelnemers aan de werkplaats aan de slag gegaan. Samen hebben wede facebookpagina ‘Oh is dat
eHealth’ opgezet, die er toemoet bijdragen dat de implementatie en opschaling van eHealth versnelt.
Klik hiernaast of hieronder op de bollen om meer hierover te lezen.
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Achtergrond
Tijdens de werkplaats deden we beknopt deskresearch om inzicht te krijgen in beschikbare kennis
en informatie . We concentreerden ons op Nederlandse bronnen. Op die manier
wilden we voorkomen dat we in de werkplaats aan een oplossing zouden werken, die al bestaat.
Ook wilden we voortbouwen op reeds aanwezig materiaal en inzichten.
De afgelopen jaren verschenen er talloze publicaties over de knelpunten bij de implementatie en opschaling van eHealth. Ook
zijn er implementatiemodellen en praktische handleidingen en toolkits ontwikkeld die zorgbestuurders, ondernemers, docenten,
zorgverleners en patiënten moeten helpen om eHealth in de praktijk te realiseren.
Het initiatief eHealthNu, een voorloper van de NIA eHealth, heeft zeven barrières geïdentificeerd die implementatie en
opschaling van eHealth bemoeilijken. Deze barrières hebben te maken met financiering, wet- en regelgeving, cultuur en
draagvlak bij zorgvrager, draagvlak bij de medische professionals, het aanbod van diensten en ‘knowhow’ (kennis van zaken)
beperkte of ontbrekende medical evidence, uniformering en standaardisatie. De auteurs van het Co-creatie eHealth boek (2014)
noemen in datzelfde verband:
Gebrek aan vertrouwen in en bekendheid met eHealth
Gebrek aan interoperabiliteit
Nog beperkt bewijs voor de meerwaarde
Teveel onduidelijkheid rondom de verwerking van persoonlijke medische informatie
Een gebrek aan wettelijk operationeel kader en stimulerende bekostigingssystematiek
Hoge instapkosten voor nieuwkomers
Regionale verschillen in toegang tot ict-diensten
GGZ Nederland constateert in haar publicatie Implementatie en opschaling eHealth: van masterclass naar masterplan (2014)
dat er sprake is van:
Te weinig gebruikers, omdat cliënten niet op de hoogte zijn
Onbekendheid bij behandelaren
Beperkte wetenschappelijke evidentie
Ontoereikend financieringsmodel
Ontoereikende ict en technologie
Ontwikkeling en implementatie van eHealth, die te veel naar ‘binnen’ zijn gericht
Gebrek aan samenwerking watleidt tot verlies van kapitaal en innovatiekracht
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Voor een snapshot van recente eHealth- literatuur en -bronnen met de thema’s: overzicht,
achtergronden, knelpunten en onderzoek naar eHealth:
Titel

Jaar

Auteur

Co-creatie eHealthboek

2014

Co Politiek &
www.zorginnovatieboek.nl/wp-content/uploads/Cocreatie_
Remco Hoogen- eHealthboek.pdf
dijk

E-health in de GGZ: hoe staat het daar nu
mee?

2014

Trimbos

www.ntvg.nl/artikelen/e-health-de-ggz-hoe-staat-het-daar-numee

Omgaan met de risico's van eHealth

2013

Nictiz en Rivm

www.nictiz.nl/publicaties/whitepapers/omgaan-met-de-risicosvan-ehealth

Technologie in de zorg thuis

2013

Nivel
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www.nivel.nl/nl/dossier/overzichtstudie-technologie-in-de-zorg-thuis

Accelerating innovation: the power of the
crowd. Global lessons in eHealth implementation

2012

KPMG

www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf
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Actieplan eHealth implementatieonderzoek

2013

ZonMw

www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieplan-ehealth-implementatieonderzoek-gereed/

Dossier Consumenten-eHealth, Samenvattingen achtergrondstudies

2015

RVZ

www.raadrvs.nl/publicaties/item/consumenten-ehealth

Erasmus
Universiteit
Rotterdam

www.raadrvs.nl/uploads/docs/Een_theoretische_verkenning_
naar_kansen_en_belemmeringen_voor_arbeidsbesparing_in_
de_gezondheidszorg.pdf
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Arbeidsbesparende innovaties in de gezondheidszorg

Waar te vinden?

Een analyse van de verwachte kosten en
baten van eHealth

2013

GGZ Nederland

www.ggznederland.nl/uploads/assets/Analyse%20vd%20verwachte%20kosten%20en%20baten%20van%20eHealth%20
%28SROI%29.pdf

Gewoon aan de slag met eHealth

2015

Nictiz

www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Whitepapers/Gewoon%20aan%20de%20slag%20met%20eHealth.pdf

Hogeschool
Utrecht

www.hu.nl/~/media/lll/docs/publicaties/publicatiereeks%20
zorg%20en%20technologie%20aflevering%208%20ehealth%20
op%20de%20drempel%20van%20acceptatie%20h%20kort%20
m%20groot.pdf?la=nl

e-Health op de drempel van acceptatie

E-health voor zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning in de verpleegkundige praktijk

2015

HS Leiden

www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/eigen-regie/ehealth-voor-zelfmanagement.pdf

OpschalingsGids 2016: voor en door zorgvernieuwers

2016

Zorg voor innoveren

www.zorgvoorinnoveren.nl/fileadmin/zvi/documenten/OpschalingsGIDS_2016.pdf

eHealth-monitor: Tussen vonk en vlam

2015

Nictiz en Nivel

www.nictiz.nl/Paginas/eHealth-monitor-2015.aspx
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Voor een snapshot van praktische handreikingen, handleidingen, toolkits, scans:
Titel

Jaar

Auteur

Waar te vinden?

Van doktersassistent tot eHealth assistent

2014

PAZIO

www.pazio.nl/van-doktersassistent-tot-ehealth-assistent/

Inspiratiegids. Inspiratie bij het maken van
een Value Case voor eHealth in de 1e lijn

2015

Center for Care Technology Research, TNO

www.caretechnologyresearch.nl/elabel/wp-content/
uploads/2015/10/20150605_Inspiratiegids_Generiek-def.
pdf

Handreiking eHealth in de praktijk. Tips en
handvatten voor implementatie van eHealth
in de ggz.

2014

GGZ Nederland

www.ggznieuws.nl/home/handreiking-en-adviezenvoor-opschaling-ehealth-in-de-ggz-gelanceerd/

Hoe pas ik eHealth in samenwerkingsverbanden toe?

2015

Nictiz, MEE, ZonMw,
Redmax

www.nictiz.nl/nieuws/hoe-pas-ik-ehealth-in-samenwerkingsverbanden-toe
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TOOLKIT eHealth in uw gemeente

2015

ICT doorbraakproject
+ DSA

http://doorbraakmetdezorg.nl/images/uploads/Toolkit_gemeenten_v1.0.pdf

11 tips voor een succesvolle implementatie
van e-health in de fysiotherapiepraktijk

2015

HelloFysio
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www.hellofysioapp.nl/blog/11-tips-voor-een-succesvolle-implementatie-van-e-health-in-de-fysiotherapiepraktijk/

eHealth. Negen innovatielessen uit de
praktijk

2014

Vilans

www.vilans.nl/kennis-en-informatie-publicatie-eHealth-Negen-innovatielessen-uit-de-praktijk.html

Handreiking Domotica en eHealth

2013

Vereniging Bedrijfstak
Zorg

http://vbz-kam.nl/files/5414/0499/2111/Handreiking_
Domotica_en_eHealth.pdf

Toolkit voor teams op weg naar online zorg

2015

Minddiscrict

www.kfz.nl/web/images/uploads/Toolkit_FGGZ_definitief.pdf

CbusineZ en anderen

www.healthcareinnovationportal.nl/hip/scan/

In voor Zorg!

www.invoorzorg.nl/docs/ivz/zorg%20op%20afstand/
VIL%2014001%20Succesvol%20Zorg%20op%20afstand%20invoeren.pdf

Hogeschool Windesheim

www.innovatieroutesindezorg.nl/

ZO!

http://zelfzorgondersteund.nl/zelfmanagement-stimuleren-bij-zorggroep-medrie/

VWS, ZonMW

www.zorgvoorinnoveren.nl/kennisbank/

Vilans

http://kennisbundel.vilans.nl/editie/ehealth-in-de-langdurende-zorg.html?_ga=1.227020253.1506058049.1464
763521
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HIP Quick Scan
Succesvol Zorg op afstand invoeren

2015

Innovatieroutes in de zorg
Zelfmanagement stimuleren bij zorggroep
Medrie

2015

Kennisbank Zorg voor innoveren
Kennisbundel eHealth in de langdurende
zorg

2016
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28 eHealth- experts kwamen in de periode september 2015 - januari 2016 vier maal bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen over eHealth- implementatie. Ook vonden er interviews plaats met
andere eHealth- experts uit het veld. Hieronder vier van de vele ervaringen uitgelicht.
1. Angst voor extra werk
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Patiënten zitten in een achtbaan als ze de diagnose krijgen. We zouden
hen willen ondersteunen om zo min mogelijk stress te ervaren tijdens
een consult. Daar is de eHealth-applicatie voor ontwikkeld. Nu zijn we
aan het kijken hoe we dit bij zorgverleners aan kunnen bieden, zodat
zij het weer bij de patiënt kunnen aanbieden. Maar je merkt dat zij zich
afvragen of het geen extra werk oplevert. “Misschien duren de consulten
dan wel langer?”

OH IS DAT EHEALTH!

Tool om ervaringen
te delen

2. Geen ‘standaard’ patiënt

We hebben toentertijd besloten om als team klantgericht te gaan werken.
EHealth is daarin een middel, dus niet het doel. Het eerste probleem rees
al snel: wie is onze klant?, wie is onze patiënt? Toen we daarmee aan de
slag gingen, bleek er geen gemiddelde patiënt te bestaan. Ons beeld van
‘de patiënt’ resulteerde in een beeld dat eigenlijk geen enkele
patiënt echt vertegenwoordigde.

MEER WETEN?

3. Weinig ondersteuning
Terwijl je altijd voorgehouden wordt dat de glucosewaarden niet te laag of te hoog
mogen zijn, blijkt dit in de praktijk voor veel type 1- patiënten niet haalbaar. Het
was prettig geweest als zorgverleners mij dat hadden verteld. Als ik een afspraak
met mijn zorgverlener heb neem ik de analyses die ik heb gemaakt mee, zodat
ik dit met hem kan bespreken. Het initiatief om een continue glucosemonitor te
gebruiken is, op de tip van het ziekenhuis na, uit mijzelf gekomen.

4. Voorlichting en verleiding
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Het geheim voor een goede eHealth-implementatie is volgens experts uit het veld verschillend.
Klik hier voor een filmpje met een aantal do’s and don’ts:
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Uit het delen van de ervaringen door mensen uit het veld, kwamen de volgende thema’s naar voren
die onder andere van belang zijn voor een goede eHealth-implementatie:
1. Co-creatie
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Hoe zorg je voor de juiste rollen voor iedereen
tijdens het eHealth-implementatieproject?

Waarbij ik bij ‘co-creatie’ het accent wil leggen op actieve inzet van de
eindgebruiker. De ontwikkelaar is feitelijk een coach die stimuleert en
faciliteert. De eindgebruiker bepaalt.

2. Draagvlak & vaardigheid

Hoe krijg je mensen later mee, met name de
mensen buiten het projectteam?
Hoe wordt de e-Health-toepassing leuk voor iedereen? Hoe implementeer je dat?
Is er een noodzaak voor gebruik van de e-Health-oplossing, zien mensen die noodzaak?

OH IS DAT EHEALTH!

3. Kennis opdoen en verspreiden
MEER WETEN?

Hoe zet je je oogkleppen af? Hoe breng je kennis over aan derden? Hoe communiceer je dit met verschillende
stakeholders? Hoe zorg je voor open innovatie en leren van andere
eHealth-implementatie trajecten?
“Op dit moment ervaren we nog geen hoogtepunten in het project. Dat
lijkt vooral te komen door koudwatervrees van mijn collega’s. Als je als
arts niet achter een bepaalde oplossing staat, dan krijg je de patiënt nooit
mee. En ik krijg mijn collega’s weer niet mee. Het moet een team-effort
zijn, anders wordt het niks. Het lijkt alsof het voor mijn collega’s nog niet
genoeg oplevert om op een andere manier te werken. Misschien is het
niet helder genoeg. Wellicht geldt dat ook vanuit het perspectief van de
patiënt. Zeker als bellen nu nog gemakkelijker is.”

Tool om te kijken wie
je in je team hebt

Tool om context in
kaart te brengen
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Ideeën
28 eHealthexperts brainstormden samen over een oplossing voor eHealth-implementatie.
Ze focusten op een actieve rol voor de patiënt. In de ideeën stond ‘co-creatie ten behoeve van
implementatie van bestaande oplossingen’ centraal.
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We constateerden met elkaar dat de rode draad in veel van
de ideeën was: bekendheid genereren van eHealth onder
gebruikers, zowel patiënten als zorgverleners.
Dit thema van bekendheid met eHealth sloot aan op de
inzichten uit de literatuur. Daarin wordt vaak genoemd dat zowel
zorgverleners als patiënten onvoldoende weten wat eHealth is
en wat het voor hen kan betekenen en dat daarom het gebruik
laag blijft. Een van de speerpunten van de NIA eHealth is dan
ook: bewustwording creëren van de mogelijkheden die eHealth
biedt.

Een aantal ideeën van
de werkplaatsleden

Tools om te
brainstormen
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Hier volgt een selectie van de ideeën van de werkplaatsleden:
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Idee: Nationale eHealth dag

Op één dag wordt in Nederland in alle huisartsenpraktijken de telefoon uitgezet en gaat de deur op
slot. Huisartsen worden gedwongen na te denken over hun digitale bereikbaarheid
Patiënten worden gedwongen digitaal toegang te zoeken. Het levert enorme awareness – aandacht
op voor het onderwerp.
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Idee: eHealth in het curriculum van zorgopleidingen
OH IS DAT EHEALTH!

MEER WETEN?

Vroeg in de opleiding van zorgverleners al veel aandacht besteden aan de mogelijkheden van
eHealth. Op alle niveaus, van MBO tot universiteit, en zowel in de (voor-)opleiding als direct in de
praktijk. Ervaren gebruikers hun ervaringen laten delen met toekomstige gebruikers (in opleiding). Voor zorgverleners levert het meer kennis op over de winst van het gebruik van eHealth, en
minder wantrouwen. EHealth wordt standaard voor de zorgverlener: jong geleerd, oud gedaan.

Idee: Zorgverleners die samen met studenten op zoek gaan naar potentiële eHealth
gebruikers
Zet studenten in om samen met de zorgverleners op zoek te gaan naar patiënten die baat kunnen
hebben bij het gebruik van eHealth, en hier gebruik van willen maken. Dit heeft voordelen voor
zorgverleners, studenten, en cliënten. Zorgverleners worden op deze wijze ontlast, studenten leren
cliënten en het werkveld kennen, en cliënten worden meer betrokken. Een win-win-win situatie dus.

Idee: Burgercampagne: door gebruik te maken van eHealth helpt u mee aan
betaalbare zorg!

We doen een beroep op burgers om niet alleen hun glas of plastic weg te brengen voor een
beter milieu, maar ook gebruik te maken van eHealth om de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Mensen kunnen worden verleid om meer uit hun behandeling te halen middels
TV-spotjes met de vraag ‘doet uw behandelaar ook mee? Vraag het!’
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Ideeën
Hier volgt een selectie van de ideeën van de werkplaatsleden:
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Idee: eHealth Tsunami

Groots en breed verspreiden van sensoren en wearables met alle denkbare media en methoden.
Health professionals zijn beschikbaar om patiënten te coachen die daar om vragen. Een massaimplementatie die goed is voor cliënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, de staatskas, commercie, industrie, mediawereld, etc. Het enige wat je nodig hebt is een goed reclamebureau dat in één
keer heel veel kan mobiliseren.
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Idee: Eerst het doel definiëren, dan het eHealth-middel bepalen
Vaak wordt eHealth als doel op zich gezien. Dat moeten we voorkomen.
Het gezamenlijk doel kan bestaan uit:
- Verbeterde dienstverlening
- Bezuiniging/meer tijd/meer geld
- Eigen regie van de cliënt gaat omhoog
Het is een andere manier voor het benaderen van implementatie.

Idee: Voorbeeldfilmpjes voor eHealth-implementatie en -gebruik voor patiënten en
professional
Filmpjes maken met verschillende thema’s, bijv. ’welke attitude is noodzakelijk?’
O.a. delen via YouTube, Facebook, etc. Ambassadeurs/ervaringsdeskundigen inzetten voor
de promotie en communicatie van eHealth. Ervaren gebruikers hun ervaringen laten delen met
toekomstige gebruikers.

Idee: Projectgroep met ‘multi-mensen’

Een groep die eHealth gaat implementeren bestaat uit mensen met dubbele rollen: een
huisarts die ook veel van IT weet, een IT-er die ook patiënt is etc. Deelnemers kunnen zich gemakkelijker in elkaar verplaatsen. Een leuke test om te zien of mensen elkaar beter begrijpen
als ze deels dezelfde achtergrond hebben.
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Oh is dat eHealth!
De facebookpagina ‘Oh dat is eHealth’ is het resultaat van de werkplaats. Deelnemers van de
werkplaats willen mensen bewust maken van de mogelijkheden van eHealth. De facebookpagina
dient als communicatiekanaal waar filmpjes van voorbeelden van eHealth gedeeld kunnen worden.
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Volgens de auteurs van ‘Accelerating innovation: the power of the crowd. Global lessons in eHealth implementation’ zijn de eHealthstrategieën tot nu toe te veel gericht op het ‘duwen’ van mensen, het ‘top down’ informeren over de mogelijkheden
van eHealth. In plaats daarvan kunnen we ons laten inspireren door succesvolle ‘bottom up’ bewegingen vanuit de menigte. De
explosie van sociale netwerken waar mensen hun ervaringen delen kan van nut zijn om eHealth-implementatie van
onderop en binnenuit te stimuleren.
Een combinatie van een brainstorm van deelnemers in de werkplaats en bovenstaand inzicht uit de literatuur leidde tot het idee om
een facebookpagina ‘Oh is dat eHealth’ op te zetten. Deelnemers van de werkplaats kozen ook voor dit thema omdat ze vermoeden
dat we met dit idee binnen de looptijd van de werkplaats resultaat konden boeken.

OH IS DAT EHEALTH!

Ga naar de
facebookpagina
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O�!

Dat is eHealth!
Het kan ook digitaal

O�!

O�!

O�!
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Bij de opzet en inrichting van de facebookpagina, namen we de volgende tips en inzichten uit de literatuur mee:
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In het artikel ‘Attracting Views and Going Viral: How Message Features and News-Sharing Channels Affect Health News Diffusion’
laat H.S. Kim (2015) zien dat er vijf factoren in de literatuur worden genoemd die een rol zouden spelen bij het al dan niet viraal gaan
van nieuwsberichten. Het betreft:
Bruikbaarheid van informatie: wat kunnen lezers met een bericht en is de inhoud waardevol genoeg?
Stemming van een bericht. Heeft het bericht een positieve benadering?
Roept een bericht emotie op?
De nieuwigheid van een bericht
De verhalende vorm van bericht
Uit het onderzoek van Kim blijkt dat berichten met de volgende kenmerken vaker werden gedeeld via sociale media dan
berichten die dit niet hadden: een hoog informatiegehalte,een positieve boodschap, controversiëleinhoud, emotionele lading en
waar mensen een vertrouwd gevoel bij kregen. Dit sterkte ons in het idee om gebruikers van eHealth op de facebookpagina
1-minuut durende filmpjes te laten posten waarin ze over hun ervaringen vertellen met eHealth.
We realiseerden ons dat literatuur inzichten kan bieden, maar dat we vooral zouden leren door te doen: het lanceren van de
facebookpagina ‘Oh is dat eHealth’ en kijken wat er gebeurt. Onderzoekers van Microsoft stellen niet voor niets dat het vooraf
moeilijk is om te voorspellen of content op sociale media viraal gaat. Elke situatie is verschillend. We lazen op diverse online
platforms over ‘virale marketing’ dat een beloning ook kan bijdragen. Om die reden koppelden we een ‘win-actie’ aan de pagina,
waarbij de persoon met het filmpje met de meeste likes een Apple watch kon winnen. Deze prijs reikten we uit in de ‘eHealth Week’.

Compilatiefilmpje van Oh is dat eHealth-inzendingen

Prijsuitreiking Oh is dat eHealth
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De eHealth-implementatie-werkplaats
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In de werkplaats werkten we vanuit het principe van cocreatie.
De werkplaats is gestart in september 2015 en duurde
10 maanden. Deelnemers aan de werkplaats waren:
ervaringsdeskundigen, artsen, verpleegkundigen, docenten,
onderzoekers en projectleiders uit verschillende sectoren, van
ziekenhuis tot wijkverpleging. De aanpak van de deelnemers in
de werkplaats kenmerkt zich door ‘nieuwe dingen uitproberen
en leren van die ervaringen’. De werkplaats is gefinancierd door
ZonMw en werd begeleid door Vilans.
Met elkaar achterhaalden we de ‘kernoorzaak’ van het

implementatie- en opschalingsprobleem. Om dit goed te kunnen
doen, doorliepen we samen de volgende stappen:
1. Wat zijn de ervaringen met de eHealth-implementatie?
2. Welke inzichten geeft dit ons?
3. Welke kansen zien we om het probleem aan te pakken?
4. Het uitproberen van een oplossing.
Een kleine werkgroep werkte dit in de periode maart – april 2016
verder uit tot een concrete oplossing: de facebookpagina ‘Oh is
dat eHealth’.
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Wij danken de deelnemers aan de eHealth-implementatiewerkplaats:

ACHTERGROND

ERVARINGEN

IDEEËN
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Ruud Janssen Hogeschool Windesheim, lector ICT-innovaties in de Zorg
Elles Lohuis Hogeschool Windesheim, onderzoeker
Frank van Summeren Synchroon, projectleider ICT en ervaringsdeskundige
Emmy de Graaff Synchroon, POH GGZ
Jan Willem Gort Gezondheidscentrum Huizen, directeur
Laurence Alpay Hogeschool Leiden, onderzoeker
Arlette Hesselink Hogeschool Leiden, onderzoeker
Jacqueline Batenburg VGZ, Innovatieleider Zorgvernieuwing
Matthijs van der Bijl VGZ, consultant Zorgvernieuwing
Janet de Visser VerVisie, Verpleegkundige en Consulent EHealth & Domotica
Ronald Fokkink, ervaringsdeskundige
Judith Weideveld ziekenhuis Bernhoven, adviseur ICT
Karen Verspaandonk ziekenhuis Bernhoven, adviseur ICT
Bart van Pinxteren, huisarts en adviseur Huisartsen Utrecht Stad
Joukje Janssen Siza, projectmanager
Oscar Vogels St Antonius Ziekenhuis, neuroloog
Joyce Mantjes PAZIO, projectmanager
Petra Dijkstra Gezondheidscentrum de Bilt, operationeel manager & POH
Nico Knibbe LOCOmotion, adviseur en voorlichtingskundige
Yvon Louter Magentazorg, ergotherapeut
Francis Konings GGD Westbrabant, Projectleider, arts Maatschappij en Gezondheid
Wil Philipsen Fresh Idea Factory, directeur
Hedy van Oers AMC Amsterdam, Psycholoog Klik project
Mala Joosten AMC Amsterdam, projectmedewerker Klik project
Odile Smeets Trimbos Instituut, Projectmanager e-Health - I.COM
Janet Miedema, Gezondheidscentrum Binnenstad, POH
Simone de Graaf, ZonMw
Inge Valstar, ZonMw
Gerdie van Asseldonk, ZonMw
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