
 

eHealth week Concept 
 
Tijdens de ehealthweek kunnen kinderen en hun familie een interactieve speurtocht beleven door gedeelte van het 
ziekenhuis. We hebben 2 concepten bedacht: 
 

Concept 1 Concept 2 

Meneer Pienter Diabetes variant Algemene variant voor alle kinderen/bezoekers  

Bezoekers krijgen van de Zuyderland-gastheer een korte 
instructie (gebruik/download app) en een aantal A4-tjes 
mee met oefeningen. 
Er hangen 12 genummerde Meneer Pienter posters door 
pand/hal/afdeling die m.b.v. de app gescand kunnen 
worden waarmee de (bestaande) animaties worden 
opgeroepen. 
Tussendoor zijn er ook 3 korte oefeningen die men kan 
doen. 
Wij leveren de content en drukwerk is voor ziekenhuis 
 

Bezoekers krijgen van de Zuyderland-gastheer een korte 
instructie (gebruik/download app) en een aantal A4-tjes 
mee met oefeningen. 
Er hangen 10 posters door pand/hal/afdeling die m.b.v. de 
app gescand kunnen worden waarmee de (bestaande) 
animaties worden opgeroepen. 
Op de poster staat een foto van de betreffende locatie. 
Met het scannen wordt de locatie verrijkt met animatie: 
bijv. Meneer Pienter die iets uitlegt over die 
locatie/situatie. 
Denk bijvoorbeeld aan uitleg over de afdeling, bepaalde 
apparatuur, instructies etc. 
 

Voordeel 

Lage kosten en makkelijk uit te voeren 
 

Voor iedereen interessant. Materiaal ook later nog te 
gebruiken en verder uit te bouwen 

Nadeel 

Alleen voor kleine kinderen met diabetes type 1 patiënten 
en hun familie 

Kosten voor scripting, foto's maken en animatie 
ontwikkelen. 

Tijdsinvestering  

Korte afstemming van te voren: ophangen pister, inrichten 
instructieplek, wie doet wat. 

Afstemming en ontwikkelen materiaal 

Resources 

Medewerker i.v.m. instructie Medewerker i.v.m. instructie 

Financieel 

Druk/printkosten A4-tjes voor oefeningen en posters - druk/printkosten A4-tjes voor oefeningen en posters 
- kosten foto's          eur  100,- 
- kosten animeren    eur  1.000,-  

Hoe “venten” we dit actief uit? 

-Via VWS & https://ehealthweek.net kunnen we aandacht genereren binnen oa. de Haagse politiek. Zal veel aandacht 
zijn voor ehealthweek  
-L1 - leuke (interactieve) content voor een item 
-alg. pers (kranten, websites) 
-diabetes verenigingen  
-verder uit te werken 

 

https://ehealthweek.net/

