
Digivaardigheid 
in de zorg is van 
levensbelang

Vinden alle zorgprofessionals in jouw organisatie hun weg 
in het EPD, ECD of HIS? Gaan zij vol vertrouwen en op een 
veilige manier aan de slag in verschillende systemen? Of 
kost het werken met digitale oplossingen misschien wel veel 
meer tijd dan gedacht? Belangrijke vragen, want de zorg in 
Nederland staat onder druk als nooit tevoren.   

Digitalisering moet hierin een oplossing bieden. Het 
belooft veel goeds: meer efficiëntie, kostenbesparing, 
betere beveiliging van gegevens en systemen en krachtige 
samenwerking tussen zorgverleners. De enige voorwaarde? 
De omarming én het juiste gebruik van deze oplossingen.  
En dat is nu precies waar het aan ontbreekt:  
zorgprofessionals krijgen vaak onvoldoende training en  
begeleiding bij digitalisering.

Let’s close the gap!
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Hierdoor ontstaat er een gat tussen de 
tekentafel en de werkvloer, tussen de 
implementatie en het gebruik, tussen 
het bestuur, het management en de 
medewerkers. Wij zijn gedreven om dit gat 
te dichten. Zodat de zorg de kansen van 
digitalisering voortaan optimaal benut. Hoe 
wij dit doen? Met het Digivit-programma. 
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Scan
In maximaal veertig minuten doen jouw zorgmedewerkers een scan 

die het kennisniveau van digitale technologie én de vaardigheid om 

dit te gebruiken bepaalt. 

Plan van aanpak
Vervolgens krijg je voor iedere medewerker op basis van zijn of haar 

niveau een plan van aanpak, inclusief trainingen op verschillende 

levels: basis, gevorderd of vergevorderd.  

Resultaat
Iedere zorgprofessional in jouw organisatie heeft het gewenste 

niveau van digivaardigheid bereikt en kan vol zelfvertrouwen  

aan de slag!
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Blijvend digivaardig
Houd jouw zorgmedewerkers digivaardig door jaarlijks het Digivit-

programma te herhalen óf ga voor een losse training  

die perfect aansluit bij jouw organisatie. 
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Trainingen
Jouw medewerkers volgen trainingen op eigen tempo, 

niveau en wanneer het hen uitkomt. Bijvoorbeeld over Office 

365, het EPD, roosterapplicaties en meer.  
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Het Digivit-programma

Jouw zorgprofessionals willen maar één ding: bezig zijn 
met de patiënt of cliënt. En juist door het goed gebruik van 
digitale dossiers, patiëntportalen en medische applicaties 
houden zij veel meer tijd over voor waardevolle zorgtaken. 

Stappenplan naar digivaardigheid 

Maar hoe zorg jij er dan voor dat zij vol zelfvertrouwen 
en enthousiasme gebruik maken van deze digitale 
hulpmiddelen? Juist, door iedere zorgprofessional te 
begeleiden in de ontwikkeling van digivaardigheden. Dit 
doe je met het Digivit-programma in vijf concrete stappen.



Jouw medewerkers 
trainen op maat

Het Digivit-programma is volledig te vertalen 
naar de specifieke behoeften van jouw 
zorgorganisatie. Maken jullie bijvoorbeeld 
gebruik van unieke, digitale oplossingen en 
wil je hierin trainen? Of wil je het programma 
toepassen in het onboardingtraject? Alles is 
mogelijk. Laten we eens kennismaken, dan 
horen we graag hoe wij jou kunnen helpen.

Blijvend digivaardig

Met het Digivit-programma breng je al jouw zorgmedewerkers 
in een korte periode op het gewenste niveau van 
digivaardigheid voor jouw organisatie. Alleen is dat niet het 
eindstation. Want digitalisering in de zorg ontwikkelt zó snel, 
dus uitgeleerd ben je nooit.  

Wil je de kennis, vaardigheden en het bewustzijn van je 
medewerkers blijven aanscherpen? Ga dan voor een losse 
training die aansluit bij jouw zorgorganisatie. Train je 
zorgmedewerkers bijvoorbeeld in het werken met Office 365, 
het uitvoeren van online patiëntconsulten, veilig werken 
met kritische informatie of maak ze bekend met persoonlijke 
gezondheidsomgevingen (PGO’s).  

 ■ Beeldbellen & Online Communicatie  
 ■ Werken met PGO’s  
 ■ Informatieveiligheid & privacy  
 ■ Gedragsverandering in phishing  
 ■ Ergonomie op de werkplek  
 ■ Digitale transformatie  
 ■ Digitale professional
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Verandering teweegbrengen in de zorgwereld is geen 
eenvoudige klus. Het gaat om professionals met een  
hoop belangrijke zorgtaken en weinig tijd. Met het  
Digivit-programma én onze losse trainingen maken we  
deze digitale ontwikkeling zo toegankelijk mogelijk.

Digivit helpt: 

Neem
contact met 
ons op

We leren je  
graag kennen

Heb je hier vragen over?

Ben je bijvoorbeeld nieuwsgierig naar de inhoud van 
de scan, wil je een demo zien van onze trainingen 
of bespreek je graag eens de behoeften van jouw 
organisatie met ons? Dat kan altijd! We vinden het leuk 
om je te leren kennen en helpen je natuurlijk graag 
verder. Neem contact met ons op via contact@digivit.nl 
of bel naar 035-2203008.  
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Verpleeg-/verzorgingshuizen & thuiszorg

Gehandicaptenzorg

GGZ

Ziekenhuizen

Huisartsen

Welzijn/sociaal werk

mailto:contact%40digivit.nl?subject=
tel: 035-2203008

