
Ervaringen met online zorg 

voor minder digitaal vaardigen
Uw Zorg Online Challenge- 3 maart 2021



Welkom! Even voorstellen

• Antoinet Smallegange; project adviseur ZEL

• Kim Keijsers; Stichting Digisterker



In deze sessie

• Toelichting op nieuwe educatieve programma van Digisterker

• Wegwijs in het patiëntenportaal van de huisarts; voorbeeld 

van samenwerking Zorgorganisatie ZEL en de Bibliotheek



Stichting Digisterker

1. Ontstaan vanuit behoefte naar educatieve programma’s voor 

ondersteuning en digitaal zelfvertrouwen

2. Programma’s ‘Werken met de e-overheid’ en ‘Doe je digiding’

3. Aanbod via landelijk netwerk Bibliotheken en via (V)MBO 



Rol Bibliotheek

• Aanbieden van programma’s voor een Leven Lang Leren

• Vergroten basisvaardigheden van burgers

• Bijdragen aan inclusieve samenleving



Opkomst digitale zorg

• Online inzage patiëntenportalen huisartsen



Gezondheidsverschillen 

2,5 miljoen
Nederlanders zijn laaggeletterd

18%
van de Nederlanders is digistarter

1 op de 3
Nederlanders heeft beperkte 

gezondheidsvaardigheden

*Bron Pharos



DigiVitaler; brengt zorg dichterbij



digivitaler.nl





Demo



Demo



Lesmateriaal voor cursist
Boekje Werkblad Quiz

Tips



Nieuwsgierig? 

• Bekijk het introductie filmpje van Uw Zorg Online

• Zie chat:  https://digivitaler.nl/service/portaalhuisarts/digivitaler-portaalhuisarts-intro-film-1.php

https://digivitaler.nl/service/portaalhuisarts/digivitaler-portaalhuisarts-intro-film-1.php


DigiVitaler

Release vanaf  april 2021, in eerste instantie via bibliotheek  

Bouwen aan landelijke dekking, uitrol via netwerk Bibliotheken

Lokale samenwerking tussen zorg, welzijn en bibliotheek is 
belangrijk. Organiseer het samen.



Toegang tot digitale zorg; Organiseer het samen!



Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL)

Zorggroep
Ondersteuning 
Huisartsenzorg

Regionale
Ondersteuningsstructuur

Samenhangende zorg in 
de wijk & regio

https://www.ros-netwerk.nl/




Voorbeeld 2 | Taal en gezondheid

• Laagdrempelig verwijzen 

• Gezondheidsvaardigheden taalaanbod aanbieden



• Pilot (Digi)sterk het 

patiëntenportaal in!   

• Workshops voor laag-

digivaardige patienten

Voorbeeld 3 | Digitale gezondheidsvaardigheden 



Uitsmijter

• Wat kun jij bijdragen om de toegang tot digitale zorg te 

vergroten?



Stichting Digisterker

M.H. Tromplaan 9 - 7511 JJ Enschede

053 20 30 062 - info@digisterker.nl

digisterker.nl

Stichting Digisterker

Kim Keijsers

Kim.keijsers@digisterker.nl

ZEL

Antoinet Smallegange

asmallegange@zel.nl

Vragen?
Meer weten? 
www.digisterker.nl en meld 
je aan voor onze 
nieuwsbrief.

mailto:Kim.keijsers@digisterker.nl
mailto:asmallegange@zel.nl
http://www.digisterker.nl/

