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„Vind jij het nodig dat personen met een 
beperking ook ondersteund worden (op en) via het 

internet? 
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uitdaging én kans: informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) en meer 

specifiek internettechnologie krijgen meer en 

meer een belangrijke rol in zorg- en 

hulpverlening.  





„Is dat bij jullie ook zo?” 
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De grootste kracht van eHealth ligt bij de 

empowerende waarde en verdient dus een 

plaats binnen een hulpverlening die zich 

beroept op het empowerment- en 

burgerschapsparadigma en noopt tot 

vraaggestuurd werken  

       

      (Nijs & Timmer, 2012).  





eHealth, Health 2.0, Zorg 2.0, digitale 
hulpverlening, Participatory Healthcare, 
mHealth, onlinehulpverlening, … 



Internet als facilitator binnen de 

huidige paradigmawending??? 



“Empowerment is een proces van versterking 

waarbij individuen, organisaties en 

gemeenschappen greep krijgen op de eigen 

situatie en hun omgeving en dit via het 

verwerven van controle, het aanscherpen van 

kritisch bewustzijn en het stimuleren van 

participatie.” (Van Regenmortel, 2002, p. 76).  



Kwaliteit van 
leven 

Inclusie 
Volwaardig 
burgerschap 

Bea Maes, Leuven, 26/05/15 





Barometer 2013 fod economie 



VN verdrag RPMH (B 2009) 
 Artikel 21 Vrijheid van mening en meningsuiting en toegang tot informatie 

 
• De Staten die Partij zijn nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat personen met 

een handicap het recht op vrijheid van mening en meningsuiting kunnen uitoefenen, met inbegrip 
van de vrijheid om op voet van gelijkheid met anderen informatie en denkbeelden te vergaren, te 
ontvangen en te verstrekken middels elk communicatiemiddel van hun keuze, zoals omschreven in 
artikel 2 van dit Verdrag, onder meer door: 

– a. personen met een handicap tijdig en zonder extra kosten voor het publiek bedoelde informatie te 
verschaffen in toegankelijke vormen en technologieën, geschikt  voor de verschillende soorten handicaps;  

– b. het aanvaarden en faciliteren van het gebruik van gebarentalen, braille, ondersteunende communicatie 
en alternatieve vormen van communicatie en alle andere toegankelijke middelen, 
communicatiemogelijkheden en –formats naar keuze van personen met een handicap in officiële contacten;  

– c. private instellingen die diensten verlenen aan het publiek, ook via het internet, aan te sporen informatie 
en diensten ook in voor personen met een handicap toegankelijke en bruikbare vorm te verlenen;  

– d. de massamedia, met inbegrip van informatieverstrekkers via het internet, aan te moedigen hun diensten 
toegankelijk te maken voor personen met een handicap;  

– e. het gebruik van gebarentalen te erkennen en te bevorderen.  

 



“Wat digitaals kan jij bedenken dat het leven van 
jouw cliënten zou kunnen verbeteren?” 
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INCLUSIEVE of EXLUSIEVE online hulp? 





1. Cliënt   

2. Gezin  

3. Netwerk  

4  Reguliere diensten  

5. Gespecialiseerde 

diensten  



http://www.wai-not.be/page


http://meerdanliefde.nl/


http://no-or-go.sense.info/


http://www.steffie.nl/


http://www.opleidingscentrumcello.nl/mpower/


http://sociaalopstap.nl/




http://doit.z-apps.eu/


1. Cliënt   

2. Gezin  

3. Netwerk  

4  Reguliere diensten  

5. Gespecialiseerde 

diensten  





http://www.heeftmijnkindautisme.nl/lkh/


1. Cliënt   

2. Gezin  

3. Netwerk  

4  Reguliere diensten  

5. Gespecialiseerde 

diensten  



http://www.bucketline.nl/






1. Cliënt   

2. Gezin  

3. Netwerk  

4  Reguliere diensten  

5. Gespecialiseerde 

diensten  



http://uitdokteren.com/


http://slimkicken.be/


1. Cliënt   

2. Gezin  

3. Netwerk  

4  Reguliere diensten  

5. Gespecialiseerde 

diensten  







http://www.jouwomgeving.nl/


Thank You For Clapping  (http://www.16horsepower.com/)  

Meer lezen: Nijs, D. & Timmer, S. (2012). Een verkenning 

van de mogelijkheden van eHealth als empowerende 

hulpverlening. Tokk, ¾, jg 2012.  


