
MAANDAG 21 JANUARI

 

Workshop Di appstore

Welke apps zijn er voor de GGZ? Wat doen ze? En wat zijn de ervaringen?

De Dimence Groep is een eigen appstore aan het ontwikkelen voor apps in de GGZ. Dit biedt 

overzicht en stimuleert het gesprek over het gebruik van apps binnen een behandeling.

Kom samen ontdekken hoe deze appstore werkt en hoe we het kunnen verbeteren. 

Door: Kirsten Zwollo en Gillian Huijsse

Waar? Almelo, Westerdok centrale hal

Tijd: 12.00-13.00 uur of van 14.00-15.00 uur

Vrije inloop

Inloop e-health experience

Loop langs en kom erachter wat er allemaal gaande is op het gebied van e-health binnen de 

verschillende stichtingen van de Dimence Groep. Stel je vraag over online behandelen binnen 

Minddistrict, het gebruik van Virtual Reality en andere technologieën. 

En geef ons input vanuit jouw perspectief. 

Door: Kirsten Zwollo en Gillian Huijsse

Waar? Almelo, Westerdok centrale hal

Tijd: 13.00-14.00 uur of van 15.00-16.00 uur

Vrije inloop

DINSDAG 22 JANUARI

Workshop Ontdekkingsreis

Bas Stroomer van Minddistrict geeft uitleg over een aantal nieuwe functionaliteiten, zoals 

persoonlijke routes en het betrekken van naasten binnen een online behandeling. 

Hierbij hoort hij graag de ervaringen, wensen en tips van de gebruikers.

Door: Bas Stroomer (Minddistrict)

Waar: Zwolle, Burg Roelenweg ruimte 0.73

Tijd: 9.00-11.00 uur

Aanmelden bij k.zwollo@dimencegroep.nl

Link: https://ehealthweek.net/activiteiten/ontdekkingsreis-persoonlijke-routes-hoe-werken-ze

Workshop knuffelen met een robot

Ontdek samen met Vincent van Reenen welke praktische mogelijkheden van e-ehealth er zijn 

zoals het inzetten van een companion pet.

Door: Vincent van Reenen (Dimence)

Waar: Deventer, Brinkgreven gebouw Huis aan de dijk, ruimte 0.29

Tijd: 11.00-12.00 uur

Aanmelden bij k.zwollo@dimencegroep.nl

VRIJDAG 25 JANUARI

Eindpresentatie Virtual Reality

Studenten van Saxion hebben gewerkt aan de ontwikkeling van Virtual Reality content, een 

bijpassend behandelprotocol en een (idee voor) app. De studenten zijn hiervoor in gesprek 

gegaan met diversie cliënten en zorgprofessionals en hebben de samenwerking opgezocht 

met zorginstellingen, waaronder Dimence Groep. Tijdens de eindpresentaties presenteren de 

studenten wat zij onderzocht en ontwikkeld hebben. 

De presentaties zijn in het engels.

Door: Saxion Hogeschool ism Dimence Groep

Waar: Deventer, Brinkgreven gebouw Steerne

Tijd: 11.45-14.45 uur

Vrije inloop

Link: https://ehealthweek.net/activiteiten/presentaties-afsluiting-minor-positive-psychology-

and-technology

DONDERDAG 14 FEBRUARI

Workshop Compassievolle technologie expert worden in online behandelen

Hoe zorg ik ervoor dat Minddistrict voor mij meer wordt dan alleen een technisch hulpmiddel? 

Online hulpverlening; wat maakt of breekt het? Tijdens deze workshop gaan we met elkaar 

in gesprek over compassievolle technologie en aan de slag aan de hand van praktische 

voorbeelden.

Door: M. Noordzij (universitair hoofddocent UTwente)

Waar: Deventer, Brinkgreven gebouw Steerne

Tijd: 13.00-17.00 uur

Aanmelden bij k.zwollo@dimencegroep.nl

Programma E-health week
DE E-HEALTH WEEK IS VAN 21 TOT EN MET 26 JANUARI 2019

Het doel is om kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg te 

vergroten. Er zijn allerlei interessante activiteiten te doen, zie ook https://ehealthweek.net/

Bron afbeelding (Hasbro, sd)
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