


e-Health succesvol integreren in uw praktijk 









Verandering is niet altijd even makkelijk

Digitaal ≠ fysiek



e-Health succesvol integreren in uw praktijk 



Change Management 
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Waarom is deze verandering naar e-Health gewenst?

ADKAR-model

A Awareness (Bewustwording)





ADKAR-model

A Awareness (Bewustwording)

• Organiseer een vergadering specifiek over dit onderwerp


• Het implementeren van Physitrack geeft ons de mogelijkheid om…


…therapietrouw te vergroten, patiënten te helpen die niet naar de praktijk 
kunnen komen, sneller te werken, een innovatieve praktijk te worden


• Plan individuele meetings met collega’s (“open door policy”)


• Zorg ervoor dat iedereen de transitie begrijpt
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D Desire (Verlangen)

Creëer het verlangen onder alle betrokkenen 

(zorgverleners, patiënten, collega’s) 



ADKAR-model

Desire (Verlangen)D

• “Ik wil Physitrack gebruiken!”


• Betrek collega’s/patiënten in het creëren van de benodigde oplossing


• Laat ze oefenprogramma’s aanmaken


• Creëer aanmoedigingsprogramma’s om Physitrack te gebruiken


• Physitrack gebruiker van de maand
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K Knowledge (Kennis)

Weten wat er gedaan moet worden voor een succesvolle transitie 
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Knowledge (Kennis)K

• Trainingen


• Physitrack gratis online trainingsprogramma (25min, in uw eigen tijd)


• Implementatie van de training


• Wanneer gebruikt u Physitrack (bij welke patiënten)


• Hoe gebruikt u  Physitrack (infrastructuur)
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A Ability (Vaardigheden)

Kennis in de praktijk: vaardigheden gebruiken door te oefenen
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Ability (Vaardigheden)A

• Start het gebruik van Physitrack/PhysiApp met collega’s / patiënten die 
technisch een beetje vaardig zijn


• Organiseer vervolgtrainingen (zie support.physitrack.nl voor inspiratie)


• Zet een buddy-systeem op


• Expert zorgverleners helpen hun collega’s

https://support.physitrack.nl/
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R Reinforcement (Versterking)

Stimuleren via positieve feedback
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Reinforcement (Versterking)R

• Geef positieve feedback


• Maak Physitrack/PhysiApp zichtbaar in uw praktijk


• Poster/Flyer in de wachtkamer


• Publiekelijk zichtbare prestatiescorebord dat positief laat zien hoe goed 
Physitrack werkt. 


• Compensatie en waarderingssystemen dat het gebruik van Physitrack 
stimuleert
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e-Health succesvol integreren in uw praktijk 



Geïnteresseerd om het zelf uit te proberen?


Probeer Physitrack nu 30 dagen gratis uit via 

https://physitrack.typeform.com/to/Aq4Mxy

https://physitrack.typeform.com/to/Aq4Mxy


Marieke van den Wall Bake
Business Development Benelux

info@physitrack.nl


