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Verkenning van twee sporen

• Digitalisering van de zorg

• Opkomst van e-health en andere 

digitale zorgtoepassingen

• Belang van digitale vaardigheden bij 

patiënten in gezondheidszorg wordt 

groter/ behoud eigen regie.

• Rol Bibliotheken (en anderen)

• Ondersteunen en versterken 

digitale vaardigheden van 

verschillende groepen. 

• Wat kunnen zij betekenen voor 

burgers die met (digitale) zorg te 

maken krijgen?
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Patiëntenportalen
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In 2020 is online inzage voor 

ziekenhuizen een wettelijke eis

Versnellingsprogramma

Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
• Rol van patiënt verandert, wordt steeds meer partner van zorgverleners

• Met ICT als aanjager. 

• VIPP stimuleert dat standaarden geïmplementeerd worden waardoor 

informatie-uitwisseling mogelijk is.

De patiënt krijgt meer inzicht in zijn eigen zorg (regierol)
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Regie bij de patiënt

door e-healthtoepassingen
Patiëntportaal zkh A

PGO’s
Persoonlijke gezondheidsomgeving

Aanvullende apps in ziekenhuizen
Veilig appen met je dokter

Videobellen
Voorlichting (met filmpjes)

Keuzehulpen

Appstores met diverse gezondheidsapps voor slapen, zelfmetingen,…..

Patiëntportalen zkh B

Patiëntportalen huisartsen
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Portaal

HiX + nieuw 

portaal

Applied Data 

Analytics
e-health-

toepassingen

Digitaal ondersteund 

ziekenhuis

EPD Geleidelijk groei- en leerproces

gebruikers






Ontwikkeling digitalisering en gebruikers

2010 2025
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Uitgangspunt: inclusiviteit

Iedereen heeft toegang tot de zorg die vanuit Maasstad Ziekenhuis 

wordt geboden (inclusief de digitale middelen)… 

….maar niet iedereen kan het zomaar gebruiken

Lees- en schrijfvaardigheden

Digitale vaardigheden

Toegang tot digitale middelen

Gezondheidsvaardigheden

Taalvaardigheden
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32% van 75+ heeft nooit internet gebruikt (CBS)

30-36% op Rotterdam Zuid is laaggeletterd (gemeente Rotterdam)

(21% in Rotterdam,12% laaggeletterd in NL)

48% niet-Westerse allochtoon, 11% Westerse allochtoon (CBS)

25% van 75+ geen toegang tot internet (CBS)
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Welke stappen gezet? (1)
Uitgangspunt ons programma: Samen naar zinvol gebruik van digitale zorg

• De wijk in (november 2018)
Eén van bevindingen: 

Zeker potentie voor gebruik van Mijn Maasstad Ziekenhuis, 

wel letten op:

– Simpele boodschap op taalniveau B1

– Boodschap uit elkaar halen, niet alles in één keer 

willen vertellen

– Kernboodschap: zelf thuis alles nog eens rustig 

nalezen

• Start nieuwe patiëntencampagne tijdens 

landelijke e-healthweek

(januari 2019)
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219
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Welke stappen gezet? (2)

• Campagne werkte goed, stijgende bezoekersaantallen

• Ook besef dat we niet iedereen bereiken, vooral patiënten die al 

digitaalvaardig zijn. Vraag bleef: hoe alle patiënten over de digitale drempel 

heen helpen? 

• In februari 2019 heb ik een spontaan bezoekje gebracht aan digicafé in 

bibliotheek Feijenoord……wat in mei uitrolde in een gesprek + afspraak met 

Digisterker
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Samenwerking Maasstad Ziekenhuis en Digisterker

‘Ontwikkelen oefenmodule’ (e-learning)

Doel: 

• patiënten over de (digitale) drempel heen helpen om Mijn Maasstad 

Ziekenhuis of een portaal van een ander ziekenhuis te gaan 

gebruiken.

Door via een ‘oefenmodule’ patiënten:

• te laten ‘proeven’ aan het portaal (een kijkje nemen) en te laten 

oefenen met in ieder geval
1. inloggen met DigiD

2. dingen bekijken

3. dingen doen (zelf emailadres aanpassen, e-consult sturen enz)



https://watismijn.maasstadziekenhuis.nl/
https://watismijn.maasstadziekenhuis.nl/
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Test in centrale bibliotheek Rotterdam

tijdens cursus Digisterker
(september 2019) 
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Welke stappen gezet? (3)

• Vraag leefde ook: moeten we zelf ook een fysiek 

ondersteuningspunt in de centrale hal hebben, omdat 

we willen dat er iedereen er gebruik van kan maken?

• Project opgestart ‘Digitheek’

(later Informatiepunt genoemd)
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Een digitaal ondersteuningspunt in de centrale hal waar iedereen graag 

even binnenloopt en waar

Patiënten en medewerkers uitleg/ ondersteuning kunnen krijgen bij 

digitale toepassingen van het Maasstad Ziekenhuis, hulp kunnen krijgen 

bij het installeren van apps (bijvoorbeeld voor DigiD of een zorg 

gerelateerde app) of het toevoegen van een website aan favorieten, 

demo’s kunnen bekijken én kunnen oefenen.

Patiënten gebruik kunnen maken van een pc/ tablet. 

Serviceconcept



17

Informatiepunt in centrale hal
Opening tijdens landelijke e-healthweek (eind januari 2020) 
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tekst

Informatieaanbod op elke tablet
informatiepunt.maasstadziekenhuis.nl

Kladblokjes als 

‘verwijsbrief’ naar 

Informatiepunt

http://informatiepunt.maasstadehealth.nl/
http://informatiepunt.maasstadehealth.nl/
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Welke stappen gezet? (4)

Openstaande vragen/ wensen/ ideeën:

• Hoe aanscherpen serviceconcept?

• Hoe meer samenwerking met bibliotheek of met andere 

partijen in de stad (bv. voor doorverwijzen en promotie)

• Kan er een kaart van Rotterdam ontwikkeld worden met 

aanbod computercursussen en plekken met openbare pc’s?



Verkenning van twee sporen

• Digitalisering van de zorg

• Opkomst van e-health en andere 

digitale zorgtoepassingen

• Belang van digitale vaardigheden bij 

patiënten in gezondheidszorg wordt 

groter/ behoud eigen regie.

• Rol Bibliotheken (en anderen)

• Ondersteunen en versterken 

digitale vaardigheden van 

verschillende groepen. 

• Wat kunnen zij betekenen voor 

burgers die met (digitale) zorg te 

maken krijgen?



Versterken vaardigheden- Digisterker programma

• Eén van de programma’s die bibliotheken gebruiken

• Beschikbaar in 9 van de 10 bibliotheken

• Wordt gebruikt in cursussen, workshops en in 

maatwerkaanbod



Uitbreiding materiaal Digisterker

• Thuisarts 

• Zorgverzekering 

• CAK aanvraag 

• Donorregistratie

• Patientenportaal

• Programma voor zorg (i.o.)



Module Verkennen Patiëntenportaal



Hoe werkt het? 

• https://watismijn.maasstadziekenhuis.nl

https://watismijn.maasstadziekenhuis.nl/


















Zijn er vragen?



Samen op onderzoek uit! 

Centrale vraag:

“Hoe kunnen we (aanbieders van digitaal educatie aanbod en zorgaanbieders) 

mensen enthousiast maken voor digitale zorg zodat zij dit 

willen en kunnen gaan gebruiken?”



In groepjes verkennen van deelvraag

1. Wat voor soort aanbod?

2. Hoe/waar/wanneer kunnen we dat doen?

3. Wie kan dat doen?

4. Wat hebben mensen hiervoor nodig/waar behoefte aan?



Samen op onderzoek uit! 

Centrale vraag:

“Hoe kunnen we (aanbieders van digitaal educatie aanbod en zorgaanbieders) 

mensen enthousiast maken voor digitale zorg zodat zij dit 

willen en kunnen gaan gebruiken?”



Terugkoppeling 

• Punt 6



Wegwijzer: wat wordt jouw volgende stap?



Stichting Digisterker
M.H. Tromplaan 9 - 7511 JJ Enschede
053 20 30 062 - info@digisterker.nl

digisterker.nl

Dankjewel en goede reis!

Kim Keijsers- Digisterker

Janneke van Zelst – Maasstadziekenhuis 

Kim.keijsers@digisterker.nl

ZelstJ2@maasstadziekenhuis.nl
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