
  

   
 

 
 

Basalt organiseert in samenwerking met VitaValley de SET-implementatietafels.  
Welke successen heeft de revalidatie geboekt met de SET-regeling? Wat loopt er goed bij de implementatie 
van eHealth en wat moet vlot getrokken worden?  
Basalt en VitaValley nodigen je graag uit om de ervaringen te delen en van elkaar te leren.  

 
Datum/locatie  

Datum : donderdag 22 september 2022 
Tijdstip : 15.30 tot 19.00  
Locatie : Basalt Den Haag, locatie Vrederustlaan 180 [route] 

 
Programma 

15.30-16.00 Bezoek aan Fieldlab-markt met evidence-based innovatieve producten en diensten  
Gelijktijdig met de SET-implementatietafels organiseert het Fieldlab van Basalt een event waarin 
marktrijpe of veelbelovende goede voorbeelden van evidence-based innovaties binnen de revalidatie 
worden gedeeld, waaronder een aantal SET-gefinancierde voorbeelden.  

  
16.00-19.00 SET-Implementatietafels  
 16.00-16.15 Opening  
 16.15-16.45 Pitches van alle SET-projecten in de revalidatie  

We vragen de projectleiders van de SET-projecten een korte pitch te geven over hun 
SET project. 

 16.45-17.00 Toelichting model, thema’s en keuze  
 17.00-18.45 SET-Implementatietafels  

Aan drie tafels bespreken we de eigen ervaring met het uitrollen van eHealth-
projecten binnen de Medisch Specialistische Revalidatie aan de hand van voor ieder 
herkenbare thema’s:  
1. Thematafel 1: Omgaan met weerstand 

Met het ZonMW-implementatiemodel gaan we na of er weerstand is/gaat 
ontstaan en wat je kan doen om de weerstand om te buigen.  

2. Thematafel 2: Wat is het juiste moment voor implementatie en waar houden 
we rekening mee? We gaan aan de slag met een contextanalyse en het kiezen 
van juiste implementatie strategieën.   

3. Thematafel 3: (Maatschappelijke) business case 
Hoe maak je een businesscase en hoe kan je deze inzetten als 
implementatiestrategie? 

 18.45-19.00 Terugkoppeling, samenvatting, afronding 
 
Doelgroep 
Deze bijeenkomst is bestemd voor:  

• Projectleiders en uitvoerenden van SET projecten in de Medisch Specialistische Revalidatie 

• Geïnteresseerden in de implementatie van eHealth in de Medisch Specialistische Revalidatie 
 
Inschrijving 

• Inschrijven kan via IQ+R@basaltrevalidatie.nl.   
Er is plaats voor 70 deelnemers. Wacht niet te lang met inschrijven, daarmee voorkom je dat je op de 
wachtlijst komt.  

• Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er worden geen accreditatiepunten verleend.  

• Voor een (vegetarisch) hapje wordt gezorgd.  
 
Bij vragen kun je contact opnemen met Ilonca Kraak op telefoonnummer 070-3593554.  

https://basaltrevalidatie.nl/locaties/den-haag-vrederustlaan/
mailto:IQ+R@basaltrevalidatie.nl?subject=SET-Implementatietafels,%2022-09-2022

