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Ons 5de overleg vond plaats op 28/04/2022. We bespraken de  

iHERE Digital context & componenten (IO2), vooral deze met betrekking  

tot het E-learning platform dat de gezondheidsmodules omvat die elke  

partner heeft ontwikkeld.  

 

Het platform kan nu worden getest door de doelgroepen om de  

effectiviteit ervan te garanderen!  

Op dit overleg hebben we ook de volgende te nemen stappen  

besproken.  

 

U kan meer informatie vinden op onze website:  

https://ihere-digitalhealthed.eu/  

en u kan het contactformulier invullen om op de hoogte te blijven van  

onze acties: 

https://iheredigitalhealthed.eu/cont ACT-us/ 

 

https://ihere-digitalhealthed.eu/
https://iheredigitalhealthed.eu/cont%20ACT-us/


 

 

O1 State of the Art 
 

Digitale gezondheidsgeletterdheid is cruciaal voor de empowerment van mensen. Onderzoek  

toonde aan dat het hebben van een hoge digitale gezondheidsgeletterdheid de levenskwaliteit  

verbetert. Helaas is niet iedereen digitaal geletterd. Mensen met het risico op digitale uitsluiting  

behoren tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Europa (migranten en vluchtelingen,  

ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status). Sociaal kwetsbare groepen  

hebben gemeenschappelijke behoeften en noden die moeten worden aangepakt om ervoor te  

zorgen dat ze gelijke kansen hebben om hun digitale geletterdheid in de gezondheidszorg te  

verbeteren. 

 

Prolepsis als toonaangevende partner van IO1 heeft het rapport over de stand van zaken  

afgerond en trainingsmateriaal voorgesteld om digitale geletterdheid van kwetsbare groepen te  

verbeteren. Onderzoek wijst uit dat gespecialiseerde modules nodig zijn om aan de behoeften  

van elke doelgroep te voldoen. 

 

Wat de ontwikkeling van de trainingsmodules betreft, willen we eenvoudige, begrijpbare en  

to the point informatie aanleveren. Het trainingsmateriaal wordt ontworpen op basis van de  

behoeften van elke kwetsbare groep en moet patiëntgericht en betrouwbaar zijn. Op deze manier  

zal het trainingsmateriaal bijdragen aan het vergroten van de digitale gezondheidsgeletterdheid  

bij specifieke kwetsbare groepen. 

 

Naast het belang van het trainingsmateriaal zelf moeten professionals in de gezondheidszorg en  

diegenen die betrokken zijn bij het verbeteren van digitale gezondheidsgeletterdheid ervoor  

zorgen dat ze op de hoogte zijn van deze opleiding die van hoge kwaliteit is en gebruik  

maakt van geschikte technische apparatuur.  

 

Beide factoren zijn essentieel voor het maximaliseren van het vermogen van deelnemers om  

nieuwe digitale gezondheidsvaardigheden te verwerven.



 
 

 

IO2: Het digitale platform 

De Engelse versie van het platform is nu klaar om te worden gebruikt! We nodigenje 

ui t  om te navigeren door de 7 modules van het platform: 

 
1. Digitale gezondheidsgeletterdheid 

2. Gezondheidsmanagement 

3. Vaccinatie 

4. Basis gezondheidsopvoeding 

5. Mentale gezondheid 

6. Gender-specifieke gezondheid 

7. Familiale gezondheid 

https://ihere-digitalhealthed.eu/login/ 
 
 

IO3: Methodologisch Framework 

Handboek 
De Duitse partner werkt aan het opstellen van een methoderichtlijn. Dit zal professionals,  

Trainers  en managers uit de gezondheidssector en onderwijs begeleiden bij het gebruik van  
de ontwikkelde projectproducten en de doelgroep van kwetsbare mensen ondersteunen bij het  

verkrijgen van toegang tot gezondheid gerelateerde informatie. 

 
Volg ons op: 

 

 

https://www.facebook.com/iHERE-EU- 

350820592742111  

 
https://www.linkedin.com/company/iher 

e-eu/ 

http://www.facebook.com/iHERE-EU-
http://www.linkedin.com/company/iher

