
Meedoen in de 
digitale wereld.  
Heel gewoon.

zorgvannu.nl

http://zorgvannu.nl
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Niet iedereen is even handig met een 
computer of tablet. En niet iedere 
zorgverlener kan zomaar met een 
nieuw computerprogramma werken. 
Alles lijkt tegenwoordig digitaal te  
zijn. Wat als je toch wilt meedoen? 
Daar zijn slimme oplossingen voor.  
In deze folder geven we een aantal 
voorbeelden. Zodat oma of opa 
gewoon kan beeldbellen met hun 
kleinkind. Of zodat iemand met een 
beperking ook lekker kan gamen.  
Of zodat je als zorgverlener die 
patiëntendossiers kunt bijwerken.

Foto voorzijde: Cosmix (Pixabay)
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De eenvoudige tablet
Vind je een computer bedienen 
moeilijk? Maar wil je wel graag foto’s 
sturen en ontvangen, beeldbellen of 
een spelletje spelen? Dan kan een 
eenvoudige tablet een oplossing zijn. 

Meer informatie: www.zorgvannu.nl/eenvoudigetablet
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Digivaardig in de zorg 
In de zorg werk je met veel digitale 
techniek. Op digivaardigindezorg.nl 
vind je hulp om je digitale 
vaardigheden te verbeteren. Speciaal 
gericht op jouw werk en niveau.

Meer informatie: www.zorgvannu.nl/digitalevaardigheden
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Gamen met een beperking
Voor mensen met een verstandelijke 
beperking zijn er leuke games om 
digitale basisvaardigheden te leren.  
In plaats van een muis of toetsenbord, 
kun je ook gamen met een speciaal 
kussen.

Meer informatie: www.zorgvannu.nl/gamenmetbeperking
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Eenvoudig internet 
Voor mensen met een verstandelijke 
beperking kan het ‘gewone’ internet 
ingewikkeld zijn. Hier zijn oplossingen 
voor, zoals een persoonlijke, 
eenvoudige webomgeving. 

Meer informatie: www.zorgvannu.nl/eenvoudiginternet
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Vraag het met een app
Heb je een eenvoudige vraag, maar  
is zoeken op Google ingewikkeld  
voor je? Dan kun je je vraag in een  
app stellen. Een vrijwilliger geeft je 
snel antwoord.  

Meer informatie: www.zorgvannu.nl/vraagapp
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Voor meer voorbeelden van slimme oplossingen in de zorg,  
ga naar www.zorgvannu.nl. 

Volg ons op social media:
TWITTER @zorgvannu
linkedin @zorgvannu
facebook-square www.fb.com/zorgvannu

Slimme oplossingen 
in de zorg. 
Heel gewoon.

http://www.zorgvannu.nl
https://twitter.com/zorgvannu
https://twitter.com/zorgvannu
http://www.fb.com/zorgvannu
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