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Even voorstellen …
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Piet Boekhoudt Chantal Venema
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• Wie ben je? (naam, functie, organisatie)

• Wat maakt dat je bij onze sessie bent 
aangeschoven?

• Waar denk jij aan bij digitale zorg?

Kennismaking



Onderwerpen

• Aanleiding ontwikkeling DigiVitaler

• Waarvoor gebruik je digitale zorg

• Laagdigivaardigen en gezondheid

• Lesprogramma DigiVitaler

• Uitdagingen

• Reacties en vragen



Aanleiding

• Meer informatie- en communicatietechnologie

• Maatschappelijke ontwikkelingen

• Innovatieve zorg, de zorg beter organiseren

• Meer mogelijkheden voor (digitale) zelfzorg en zelfregie

• Noodzaak ontwikkeling vaardigheden van

zorgprofessionals en zorgconsumenten
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Waarvoor gebruik je digitale zorg?
• informatie opzoeken

• afspraak maken

• herhaalrecept bestellen

• meetgegevens doorsturen

• uitslagen bekijken

• consulteren arts

• in conditie blijven

• stoppen met roken
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…
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Voorbeelden van digitale zorg
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1 op de 3 2,5 miljoen 4 miljoen

Nederlanders heeft beperkte Nederlanders zijn laaggeletterd Nederlands zijn laagdigitaalvaardig
gezondheidsvaardigheden

Laagdigivaardigen en gezondheid

Onvoldoende basisvaardig (taal/digitaal/gezondheid)  leidt tot problemen 
vaker contact nodig met overheid en zorg  via technologie die niet wordt 
begrepen  voorziening niet kunnen aanvragen  problemen vergroot

Helpen bij leren  DigiVitaler



Lesprogramma DigiVitaler

• Programma voor burgers

• Blended learning: online en offline leren

• Modulair: zelfstandige thema’s

• Digitale en gedrukte lesmaterialen

• Online beschikbare lesmaterialen: digivitaler.nl
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https://digivitaler.nl/


Lesprogramma DigiVitaler

• Lessen door gecertificeerde docenten

• In groepen of individueel

• Lessen gebruiken in
• losse workshop, evt. gecombineerd met voorlichting

• lessenreeks over digitale zorg (cursus)

• …

• Onderdeel landelijk aanbod van de Bibliotheek

• Lokale, regionale en landelijke samenwerkingen
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digivitaler.nl
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https://digivitaler.nl/
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digivitaler.nl

https://digivitaler.nl/
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Oefenomgevingen
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Uitdagingen

16

Onze uitdaging
• Ontwikkeling nieuwe thema’s (bijv. PGO) / onderhoud
• Netwerkontwikkeling

Gezamenlijke uitdaging
• Toegang tot digitale zorg: organiseer het samen

Vraag
Welke ideeën heb je over verdere inzet van DigiVitaler?
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Reacties en vragen?



Contact
Chantal Venema

chantal.venema@digisterker.nl

06 1142 5910

Piet Boekhoudt

piet.boekhoudt@digisterker.nl

06 2040 7501
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