W E G W I J S I N E - M E N TA L H E A LT H

Waarom DigitaleZorgKompas
E-mental health biedt veel mogelijkheden.
Zorgprofessionals missen echter vaak het overzicht.
Hierdoor is de oriëntatie op digitale zorg en het vinden
van de juiste e-mental health aanbieder in de praktijk
vaak een uitdaging. DigitaleZorgKompas wil hierin
verandering brengen door e-mental health toegankelijk
en overzichtelijk te maken.
Wij hebben de belangrijkste informatie op het gebied
van digitale zorg verzameld. Alles op één plek.
Zorgprofessionals kunnen hun kennis verbreden aan de
hand van vijf leerthema’s. Zij kunnen eenvoudig en snel
e-mental health aanbieders zoeken, hun aanbod bekijken
en vergelijken.

Wat doet DigitaleZorgKompas

1

Zet e-mental health op de kaart

2

Biedt zorgprofessionals een genuanceerd
overzicht van e-mental health aanbieders en
hun aanbod

3

Maakt zorgprofessionals aan de hand van
vijf leerthema’s wegwijs in de wereld van
e-mental health

Vind eenvoudig e-mental health aanbieders

ZO E K E N

VERGELIJKEN

BEKIJKEN

Zoek een aanbieder die aansluit op de
specifieke wensen van de zorgprofessional.
Verken het volledige aanbod of kies uit
honderden trefwoorden.

Vergelijk aanbieders op basis van hun
aanbod. Zie in één oogopslag wat de
overeenkomsten en verschillen zijn.

Leer meer over de aanbieder, hun
producten, diensten en mogelijkheden.
Bekijk een promotievideo en sreenshots
van de applicatie.

filter de resultaten met zoekcriteria zoals
doelgroep, echelon en probleemgebied.

Vraag direct een proefaccount aan of
breng een bezoek aan hun website.

Leer alles over e-mental health

WATC H

READ

C H EC K

AC T

Bekijk video’s waarin
zorgprofessionals hun
ervaringen delen en
deskundigen in gesprek gaan
over diverse thema’s.

Lees over relevante
onderwerpen op basis van
de meest recente literatuur.
Download een samenvatting en
deel deze met collega’s.

Maak een quiz, meet het
kennisniveau en ontdek welke
aspecten nog extra aandacht
verdienen.

Kom in actie, neem praktische
opdrachten mee naar huis en
maak een concreet stappenplan
voor een succesvolle
implementatie.

Wie is DigitaleZorgKompas

DigitaleZorgKompas is een project van Versterking Eerstelijn
Zuid-Nederland (VEZN) en heeft als doel e-mental health op
de kaart te zetten en meer toegankelijk te maken.
Het project is uitgevoerd door De Zorgvernieuwer
(projectleider), Glessner advies (penvoerder) en TelePsy
(website ontwikkelaar). De leerthema’s zijn tot stand gekomen
in samenwerking met de Open Universiteit en verschillende
deskundigen.

www.digitalezorgkompas.nl

