
digivaardigindezorg.nl

Iedereen 
digivaardig in de 
zorg!
Nu ook in de 
huisartsenpraktijk



Even voorstellen

Suzanne Verheijden
Educatie & innovatie

• Programmamanager Kennissite DIVA bij ECP
• Programmamanager Digitale Vaardigheden bij Utrechtzorg
• Strategisch Innovatie-adviseur
• Adviseur Innovatie en Digitale Vaardigheden
• Cabaret over de Zorg van de Toekomst
• Eigenaar Buro StrakZ

De toekomst van zorg en de rol 
van de zorgprofessional daarin

Door:
• Advies
• Lezingen
• Trainingen
• Cabaret
• Producten
• Blogs

Thema’s:
• 21e eeuwse vaardigheden
• Leren moet leuk zijn
• Digitalisering op maat
• Dat kan slimmer
• Peer-to-peer, digitale ambassadeurs
• Zorgtechnologie
• Creativiteit



Programma

Welkom

Wat doet de coalitie?

Inleiding door Bart Timmers

Lancering zelftest en toelichting

Ruimte voor vragen



Missie coalitie Digivaardig

Iedereen in de zorg voldoende digivaardig
om goede zorg –ondersteuning-begeleiding-
preventie te kunnen leveren



Principes

Onafhankelijkheid (platform ECP)

Samen ontwikkelen voor elkaar

Gratis en vrij beschikbaar

- Bijeenkomsten, materiaal voor iedereen vrij beschikbaar

We ondersteunen het collectief, organisaties zijn zelf verantwoordelijk 
voor een programmatische aanpak in hun eigen organisatie



Het starterspakket



Info zelftest

Proces:
- Brainstorm online leidt tot conceptvragenlijst
- Aangevuld met feedback van sector via mail
- Verwerkt tot versie 2 en daarna versie 3
- Tweede versie feedback breder netwerk via Google Forms
- Verwerkt tot versie 4
- Feedback via mail en tijdens meeting  verwerkt tot versie 5
- Online gezet en intern getest, klaar!

Discussiepunten: 
- lengte, hoe basis wil je hem maken, wel of niet meerdere niveaus, wat doen we met de 

assistente en andere praktijkmedewerkers, ‘handig in’ of ‘ik kan/ ik weet’
- Meeste stemmen gelden! ☺ en gebruik maken van eerdere ervaringen



Bart Timmers



Computer says Yes!!
Bart Timmers – Huisarts ‘s-Heerenberg



Er was eens…





• Ik vond de groene kaart toch handiger

• Hij doet ‘t niet!

• Ik krijg een gekke melding

• Ik weet zeker dat ik het ergens opgeslagen heb

• Er staat iets in mijn scherm

• Waar moet ik nu op drukken?

• Volgens mij heb ik een virus

• Waar kan ik emails terugvinden? 

• …………..





Email Of Email-lessen?Emailaise



2001
Lees deze!







1Password













https://www.digivaardigindezorg.nl/huisartsen/home/zelftest/

https://www.digivaardigindezorg.nl/huisartsen/home/zelftest/


Dank aan mede-ontwikkelaars:

Iris Vastenouw
Bart Timmers
Maarten Timmers
Rinske Thoene
Willemijn Edel
Sandy Vermeij
Hanneke Zandbergen
Henk Gommans
Esmee Boerstal

Diana Eggink
Antoinet Smallegange
Seth Bos
Esmee Peters
Tanja Swinkels
Vladan Ilic
Johan Snijders
Michel van Wijk



Tadaaa! Daar is ie! Een blik op de zelftest
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Plannen 2020-2021

• Financiering voor leermiddelen

• Onderzoek doen naar basisvaardigheden Nederlandse huisarts

• Bewustwordingscampagne



Aan de slag!

Link zelftest huisartsen:
https://www.digivaardigindezorg.nl/huisartsen/home/zelftest/

Nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan op www.digivaardigindezorg.nl

Volg ons op LinkedIn en Twitter of mail bij vragen: 
info@digivaardigindezorg.nl

Interesse in de ontwikkelde producten of werkgroepen? 
www.coalitiedigivaardigindezorg.nl

https://www.digivaardigindezorg.nl/huisartsen/home/zelftest/
http://www.digivaardigindezorg,nl/
mailto:info@digivaardigindezorg.nl
http://www.coalitiedigivaardigindezorg.nl/


Iedereen Digivaardig in dezorg

Waarom 
tot morgen 
wachten?


