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Totstandkoming & doel

Totstandkoming

Het Vliegwiel sprak de afgelopen maanden tientallen innovatiemanagers, leveranciers, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars,
bestuurders, patiëntenorganisaties en beleidsmakers. 

Die gesprekken gaven inzicht in knelpunten voor opschaling van telebegeleiding en digitale keuzehulpen voor samen beslissen.

De uitkomsten van deze gesprekken presenteren we in dit document in de vorm van oorzaak-gevolgdiagrammen. 

Deze diagrammen zijn nadrukkelijk bedoeld als werkdocumenten: ze kunnen tijdens gesprekken of brainstorms over oplossingen als 
praatplaten dienen.

De rol van de Vliegwielcoalitie

De Vliegwiel-coalitie pakt de komende maanden de knelpunten voor opschaling verder aan. Dat doen we door kennis te delen over 
implementatie- en financieringsvraagstukken, door het agenderen van knelpunten en door het stimuleren van netwerkvorming.

Wilt u ook bijdragen aan opschaling? Heeft u een goed idee dat u met ons wil delen? Bijvoorbeeld voor de oorzaak-gevolgdiagrammen? 
Deel het met ons: vliegwiel@patientenfederatie.nl
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