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Digivaardige cliënten



Voor wie is ‘digitaal’ ingewikkeld?

18%
van de Nederlanders is digistarter

1 op de 3
Nederlanders heeft beperkte 

gezondheidsvaardigheden
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Digitale vaardigheden – een paar feiten

In Nederland heeft 18% van de bevolking van 12 jaar en ouder geen of weinig ICT-vaardigheden

Meer dan 1 miljoen Nederlanders (12 jaar en ouder) hebben nog nooit internet gebruikt
De kans op onvoldoende digitale vaardigheden is bij laaggeletterden ongeveer drie keer 
zo groot als bij niet-laaggeletterden (ecbo, 2015; Algemene Rekenkamer, 2016).
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Gezondheidsvaardigheden

Masterclass gebruikersparticipatie 25 juni 2019

Gezondheidsvaardigheden zijn de 
vaardigheden van mensen om 

informatie over zorg & 
gezondheid te verkrijgen, te 

begrijpen en te gebruiken bij het 
nemen van beslissingen over hun 

gezondheid. 
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Digitale zorg op afstand, wat helpt?

• Herkennen hoe digivaardig iemand is zodat je de juiste middelen kunt inzetten.

• Voordelen voor cliënt én voor zorgverleners uitleggen.

• Weten wat cliënten nodig hebben om aan de slag te kunnen.

• Gebruik de terugvraag methode!

• Eenvoudige communicatie
• Steffie.nl, vraagapp.nl, zoekeenvoudigewoorden.nl, thuisarts.nl

• Investeer in digitale toepassingen die geschikt zijn voor iedereen!
• Gebruik de checklist en let op de wensen van mensen die minder (digi)taalvaardig zijn.
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Voordelen van een patiënt- of cliënt portaal

• Informatie rustig nalezen 

• Alle medische informatie op één plek

• Vragenlijsten online invullen

• Eigen regie, meer betrokkenheid én vertrouwen

• Beter in staat gesprekken met de zorgverlener voor 
te bereiden

• Beter op de hoogte van eigen gezondheid, 
aandoening en behandeling
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‘Het scheelt tijd 
voor mensen. 

En je hoeft zelf 
niet te wachten 

aan de 
telefoon.’

‘Het is wel goed, 
iedereen wil zelf 

weten wat er loos is. 
Steeds meer via de 

computer. Ik vind het 
wel belangrijk om te 

weten.’

‘Dan kunnen 
mensen zelf dingen 
doen. Dan weet je 
waar je op moet 

letten.’

‘Ja, ik zou het 
echt gebruiken 

hoor.’

‘Ik denk altijd: Ja, ik 
bel liever. Maar ik 
heb nu gezien hoe 

makkelijk het is. Het 
is wel handig dan 
hoef je ook niet te 
bellen of in de rij.’
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Toch handig,
zo’n patiëntportaal.
Dat vinden
Taalambassadeurs ook!
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Beeldbellen – ook voor minder digitaal vaardige mensen

• Gebruik neemt sterk toe door coronasituatie

• Stimulans door zorgverlener

• Makkelijk te gebruiken toepassing is erg belangrijk

• Rustige en duidelijke uitleg is noodzakelijk 

• NB. wees bij elke patiënt alert op vaardigheid, ga niet van stereotypen uit
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• Break-out room 1 - Wie of wat kan Iwan een stap verder brengen in deze situatie?

• Break-out room 2 - Wat doet je organisatie al voor Iwan?

• Break-out room 3 - Wat doe je zelf al voor ‘jouw’ Iwan?

• Break-out room 4 - Welke hulp kun je gebruiken en welke vaardigheden heb je nodig?

Digitale ontwikkelingen voor cliënten in jouw organisatie

15 minuten in gesprek in 4 break-out rooms
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Doorverwijzen helpt!

• Doorverwijzen naar plekken waar je kan leren met de computer om te gaan

• Digipunten in de bibliotheek

• Steffie.nl en Oefenen.nl

• Lokaal aanbod? 

• Digihulplijn – initiatief van de Alliantie Digitaal Samenleven 0800-1508

Thee, taart
Tabletcoach
(KBO PCOB)
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In 4 stappen naar eHealth4All -> rol 
zorgverleners en hun organisatie is cruciaal!
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Links
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Patiëntenreis ziekenhuis
www.pharos.nl/kennisbank/patientenreis/
www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/08/ICThealth_nr4_2020_HR_40-41.pdf

Patiëntenreis eerstelijn
https://open-eerstelijn.nl/patientenreis/

Quick scan digitale vaardigheden
www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/03/Pharos-Quickscan-digitale-vaardigheden-2020.pdf

Terugvraag methode
www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/

Checklist toegankelijke informatie
www.pharos.nl/kennisbank/checklist-toegankelijke-informatie/

eHealth wensen taalambassadeurs

www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/01/Pharos_Wensenlijstje_taalambassadeurs_eHealth4all.pdf

http://www.pharos.nl/kennisbank/patientenreis/
http://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/08/ICThealth_nr4_2020_HR_40-41.pdf
https://open-eerstelijn.nl/patientenreis/
http://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/03/Pharos-Quickscan-digitale-vaardigheden-2020.pdf
http://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/
http://www.pharos.nl/kennisbank/checklist-toegankelijke-informatie/
http://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/01/Pharos_Wensenlijstje_taalambassadeurs_eHealth4all.pdf

