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DHeLiDA in het kort 

Het project DHeLiDA: Digital Health Literacy for Disadvantaged Adults is een Europees 
samenwerkingsproject gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden van kwetsbare 
doelgroepen, met name ouderen en mensen met een migrantenachtergrond. Dit wordt gedaan door 
deze groepen te helpen nieuwe vaardigheden op te doen en hun te leren hoe ze toegang krijgen tot 
betrouwbare bronnen over belangrijke onderwerpen, zoals gezondheid. 

Voor het project zullen instrumenten worden ontwikkeld om burgers in staat te stellen hun gezondheid 
en ziekte beter online te monitoren, preventie te verbeteren, een nauwkeurigere diagnose en 
behandeling mogelijk te maken en de communicatie tussen patiënten en beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg te vergemakkelijken. 

 

DHeLiDA kick-off bijeenkomst 
In maart 2022 kwamen enthousiaste vertegenwoordigers van vijf organisaties uit de vijf deelnemende 
Europese landen - Duitsland, Italië, Nederland, Cyprus en Griekenland - bijeen voor een 
startbijeenkomst in Dreieich, Duitsland. Doel van de bijeenkomst was om het plan voor de 
implementatie en het vervullen van de ambitieuze doelen en het opzetten van korte termijntaken te 
bespreken.  
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Tijdens deze eerste bijeenkomst werden ideeën over de implementatie in detail besproken en gedeeld 
door de partners. Ook werden de gestelde doelen en komende activiteiten geanalyseerd om zo de 
volgende stappen te kunnen plannen. 
 

De belangrijkste projectdoelstellingen: 

• Verkleinen van de kloof op het gebied digitale gezondheidsvaardigheden van kansarme 
groepen  

• Ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die kunnen leiden tot betere sociale en 
gezondheidszorg voor deze groepen  

• Ontwikkelen van hulpmiddelen voor het volwassenenonderwijs om te helpen bij het plannen 
en voorstellen van opleidingstrajecten 

• Bevorderen van digitale gezondheidsvaardigheden op Europees niveau 
• Ontwikkelen van een reeks trainingstools voor het bevorderen van gezondheidsvaardigheden 

voor opleidingscentra en beleidsmakers 
 
 
Wat staat er op het programma voor DHeLiDA? 
Via het project zal algemene informatie worden verstrekt over het vergroten van digitale geletterdheid, 
die vervolgens kan worden toegepast op het gebied van gezondheid. Het gaat dan niet om 
nauwkeurige medische informatie over bepaalde gezondheidskwesties, maar om begeleiding en 
trainingsmateriaal ten behoeve van de ontwikkeling van gezondheid gerelateerde digitale 
geletterdheid. 

De komende maanden starten de partners onder leiding van Universiteit Frederick (Cyprus) met de 
ontwikkeling van het Platform for Collective Awareness on Digital Health (Platform over digitale 
gezondheidsvaardigheden). Het DHeLiDA-platform zal de online samenwerkingsomgeving zijn waar 
experts, opvoeders en volwassen kunnen communiceren om gezamenlijk bewustzijn over digitale 
gezondheid te delen en te creëren. 

Tegelijkertijd zal onder leiding van EGinA uit Italië de ontwikkeling van het DigCompHealth Foundation 
Framework van start gaan. De partners zullen coachingcirkels organiseren met vertegenwoordigers 
van alle belanghebbenden en een nieuw basiskader voor gezondheidsgeletterdheid creëren, gericht 
op het basisniveau van de nieuwste beschikbare versie van het Europese DigComp-kader. 

Het project DHeLiDA loopt van 1 februari 2022 tot 31 januari 2024. 
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DHeLiDA partners 
 
Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) – Kommunales Jobcenter, Duitsland – project coördinator 
EGinA, Italië 
Frederick University, Cyprus 
Sistimaton Kai Iperesion (Systserv), Griekenland 
Pressure Line, Nederland 
 
Kijk voor meer informatie over het project op www.dhelida.eu  
of neem contact op met: 
 
Svetlana Rashkov, e-mail: svetlana@pressureline.nl 
Pressure Line 
Provenierssingel 71b 
3033 EH Rotterdam 
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