Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Noodzaak digitale vaardigheden
Willen inwoners e-health toepassingen optimaal in kunnen zetten, zal er verder gebouwd
moeten worden aan een maatschappelijke e-health infrastructuur. Het begint bij de
randvoorwaarden. Inwoners dienen te beschikken over snel en betrouwbaar internet.
Inwoners moeten toegang hebben tot goede en betrouwbare e-health toepassingen. Er
dient een infrastructuur in de samenleving te zijn voor instructie, beheer en onderhoud van
e-health toepassingen. Het moet duidelijk zijn voor de inwoners, wie en onder welke
omstandigheden e-health toepassingen betaalt. En tot slot: inwoners moeten de kennis,
vaardigheden en attitude hebben om e-health toepassingen te kunnen en willen gebruiken.
Deze nieuwsbrief wil graag inspireren en best-practices delen.

Startpunt voor inwoners
Alles wordt digitaal. Als het nu gaat om het aanvragen van een parkeervergunning, Wmo
diensten, zorgtoeslag, bankzaken, rijbewijs. Alles gaat tegenwoordig digitaal. Dat is best
lastig. Zeker als de ontwikkelingen snel gaan. Wellicht soms te snel. Hieronder worden een
aantal fysieke en digitale mogelijkheden beschreven waar inwoners naar toe kunnen om
hun digitale vaardigheden te versterken. Deze lijst is niet compleet: heeft u nog andere
mogelijkheden, neem dan contact op met DEHA.
Klik HIER voor veiliginternetten.nl
Antwoord op vragen en hulp bij problemen. Voor iedereen.
Klik HIER voor seniorweb.nl
Dè organisatie in Delft voor mensen die (nog beter) gebruik willen maken van de vele
mogelijkheden van de digitale samenleving. Een enthousiaste groep deskundige Delftse
vrijwilligers staat klaar om u te helpen bij het gebruik van computer, laptop, tablet en
smartphone. Ook voor e-health.
Klik HIER voor ROC Mondriaan
Een cursus om uw digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Beter overweg kunnen met
de computer.

Startpunt voor zorgaanbieders: digivaardigindezorg.nl
Een startpunt voor medewerkers van zorgaanbieders om digitale vaardigheden op te
bouwen. Hoe digitaal vaardiger je bent, hoe meer tijd je voor je cliënt hebt en hoe
prettiger je werkt. Met zelftesten, werkbladen, filmpjes,leesvoer en trainingen.
Beschikbaar voor de gehandicaptensector en VV&T maar ook voor alle andere sectoren. Ook
een mogelijkheid om leermiddelen te delen met andere zorgaanbieders. Klik HIER om naar
de website te gaan.

Contact
Heeft u een vraag of een goed voorbeeld dat u graag wilt delen? Neem dan contact op met
Dick-Jan Zijda. Bereikbaar op dzijda@innovasi.nl of 06-1936 33 42.
Dit is een publicatie (versie 2019) van de Delftse eHealth Academie. DEHA brengt digitale toepassingen dichterbij voor de
inwoners en de (informele) zorgaanbieders in de regio Delft. De gegeven voorbeelden zijn ter inspiratie. U ontvangt deze
nieuwsbrief met uw toestemming.
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Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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