
Stimuleringsregeling

E-health Thuis:

Uitbreiding voor coronavirus 

(SET Covid-19)

Hoe regel ik het?



• De zorgverlening staat voor een grote uitdaging door 1) annulering geplande zorg 2) uitval 

zorgpersoneel 3) zwaardere belasting mantelzorgers.

• Zorgverlening moet, ondanks Covid-19, goed en veilig plaats blijven vinden. Hoe?

• E-health! Zo kunnen zorgprofessionals ondanks de belemmeringen van de crisis goede zorg 

blijven verlenen.

In deze moeilijke tijden blijft kwalitatieve en veilige zorg op één staan.

WAAROM: 
Covid-19 maakt digitale zorg noodzakelijk.
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• Het Ministerie van VWS heeft extra financiële middelen vrijgemaakt voor E-Health ter 

ondersteuning op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische 

ziekte of beperking. Dit wordt mogelijk gemaakt via tijdelijke noodregeling SET Covid-19.

• Voor wie? Zorg- en welzijnsorganisaties zoals aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en 

ziekenhuizen die extra willen inzetten op digitale zorg op afstand.

• Hoeveel? Per aanvraag € 50.000,- beschikbaar voor aanschaf en implementatie van E-Health-

oplossingen. Inhuur van externen voor implementatie inbegrepen.

• Hoe? Een aanvraag kan per direct worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) via www.rvo.nl.

WAT: 
Stimuleringsregeling E-health Thuis Covid-19

http://www.rvo.nl/


BOUF begrijpt uw situatie en wil graag bijdragen aan het continueren van de zorgverlening in tijden 
van de coronacrisis. 

Wat kan BOUF u bieden?

BOUF zal in nauwe samenwerking met u: 

• Het aanvraagformulier invullen
• Het activiteitenplan opstellen
• De-minimisverklaring invullen
• De aanvraag feitelijk indienen bij de RVO

NB: BOUF is verzekerd tegen ICT/cybersecurity risico’s
NB: BOUF heeft een geheimhoudingsplicht

HOE: Aanpak van BOUF



Heeft u behoefte aan ondersteuning bij een aanvraag van de subsidie? Wij denken graag met u mee 
en zullen in goed overleg de aanvraag voor u indienen.

Wilt u meer weten?

Wij staan voor u klaar!

Mr. Daniëlle de Jonghe
danielledj@bouflegal.nl

06-29122159

Mr. Christian Pouwels
christian@bouflegal.nl

06-42266987

Drs. Jesse Satink
Jesse@bouflegal.nl

06-50740737

mailto:danielledj@bouflegal.nl
mailto:danielledj@bouflegal.nl
mailto:Jesse@bouflegal.nl

