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Het belangrijkste doel van i-HERE is om de directe toegang voor de sociaal kwetsbare groepen tot 
gezondheidszorg en gezondheidsbevorderende informatie mogelijk te maken door hen vertrouwd te 
maken met digitale bronnen en hulpmiddelen om gezondheidspromotie, ziektepreventie en 
medicatietrouw op een zinvolle manier te waarborgen en door training en hulpmiddelen op maat aan 
te bieden.   
 
In november 2021 werd het eerste jaar van de ontwikkeling van het project voltooid, door een 
vruchtbare samenwerking tussen de 8 partners van het consortium uit 6 Europese landen (Erasmus 
Brussels University of Applied Sciences and Arts – België, Akademie Klausenhof – Duitsland, Tiber 
Umbria Comett Education Programme – Italië, Universitat de València - Spanje, Centrum voor Sociale 
Innovatie – Cyprus, Research and Education in Social Empowerment and Transformation – Cyprus, 
Xenios Polis en het Instituut Prolepsis- Griekenland).  
 
Van 16 tot 17 december kwamen alle partners samen in het kader van de tweede transnationale 
projectsvergadering (TPM). Deze samenkomst was aanvankelijk gepland in Griekenland, gehost door 
Xenios Polis, maar de Covid-19-beperkingen lieten uiteindelijk geen face-to-face ontmoeting toe. De 
TPM legde de focus op interactie tussen partners, met de bedoeling om reflectie op activiteiten en 
resultaten in elke belangrijk ontwikkelingsstadium te vergemakkelijken.  
Tijdens deze vergadering besprak het consortium op een efficiënte manier de belangrijkste taken van 
het project, de taken die al werden voltooid, de huidige taken en de verdere stappen tijdens het tweede 
jaar van de ontwikkeling van het project.  
Meer specifiek verwelkomde Xenios Polis, als gastpartner van het project, het consortium, door middel 
van een speciale introductie over Lavrio, de stad waarin het kantoor van Xenios Polis is gevestigd, 
gevolgd door een voorstelling van de nieuwe leden van de partners van het project.  
Vervolgens gaf de partner Erasmushogeschool Brussel, als algemene coördinator van het project, een 
update over de ontwikkelingen met het project tijdens het eerste jaar. De partners reflecteerden over 
hun ervaringen bij de ontwikkeling van het leermateriaal, met name op intellectuele outputs 1 en 2 (IO's 
1-2).  
Bovendien hebben de partners tijdens de tweede dag een brede discussie opgezet over de verspreiding 
en evaluatie van het project, wat voornamelijk het belang aangeeft van de verspreiding van de i-HERE-
resultaten.  
Aan het einde van de eerste dag ontwikkelde Xenios Polis een open discussie over 
gezondheidstoepassingen en de digitale gezondheid, aan de hand van promotievideo's: 

- Wat is digitale gezondheid? https://www.youtube.com/watch?v=Gtl-cuwwqXQ  

&  
- Hoe de COVID-pandemie de kwetsbaarheden voor mensen met een beperking verergerde | 

COVID-19 special https://www.youtube.com/watch?v=R2w_fpPg7Lg  

 
✓ Wat werd er tot nu toe afgerond?  

Het consortium van i-HERE project heeft gewerkt aan de intellectuele output 1 (IO1), in opdracht van 
de verantwoordelijke partner PROLEPSIS. Tot nu toe stelt het eindrapport van IO1 de resultaten van een 
literatuuronderzoek voor dat door alle partners is uitgevoerd. Het verslag bevat in het bijzonder nuttige 
informatie over het profiel van elk land, dat bijdraagt aan het project, met de nadruk op de migranten- 
en vluchtelingenbevolking, de oudere bevolking, mensen uit lage sociaal-economische groepen en 
mensen die het risico lopen in armoede te vervallen.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gtl-cuwwqXQ
https://www.youtube.com/watch?v=R2w_fpPg7Lg


 

 

 
✓ Volgende stappen...  

De volgende projectbijeenkomst wordt georganiseerd in maart 2022. Intussen werken alle partners 
intensief aan de afronding van het curriculum (IO2) en het handboek (IO3) van het project.  
 

✓ Communicatienetwerk 

Ga voor meer informatie naar de website van het iHERE-project via de volgende link: https://ihere-
digitalhealthed.eu/ of de webpagina's van iHERE op sociale media:  
Facebook: https://www.facebook.com/ihereproject/   
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ihere-eu/   
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