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DIGITALE TOEGANKELIJKHEID IN DE ZORG KAN BETER
Posted on 23 januari 2018 by Margreet

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking is nog onvoldoende geregeld in de
zorgsector. En dat terwijl er steeds meer zelfredzaamheid en eigen regie van patiënten wordt
verwacht als het gaat om e-health, het elektronisch patiëntendossier en online zorgafspraken
maken.
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Geen enkele website volledig toegankelijk
Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 8600 websites. Geen enkele website blijkt volledig
toegankelijk en voor het merendeel van de zorgverleners die zijn geïnterviewd is digitale
toegankelijkheid nog een onbekend begrip. Mensen met een beperking komen daardoor tal van
obstakels tegen. Zo is een website die enkel met een muis kan worden bediend moeilijk te
gebruiken voor mensen met een visuele of handbeperking. Maar ook als je wel kunt zien, kun je
online tegen obstakels oplopen. Denk bijvoorbeeld aan ingewikkeld taalgebruik of het ontbreken
van ondertiteling bij video's voor mensen met een auditieve beperking.

Sluit mensen met een beperking niet uit
Illya Soffer, directeur van Ieder(in) geeft aan dat het belangrijk is om mensen met een beperking te
betrekken bij de ontwikkeling van e-health toepassingen, Apps en websites moeten ook voor
mensen met een visuele, auditieve en motorische beperking toegankelijk en eenvoudig te
gebruiken zijn. Daarnaast is het belangrijk dat informatie wordt aangeboden in begrijpelijke taal,
zodat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking er ook mee uit de voeten kunnen. Wanneer
dat niet het geval is, sluit je mensen met een beperking uit van e-health, en dat kan toch niet de
bedoeling zijn. Maak e-health toegankelijk door mensen met een beperking al bij de ontwikkeling
van apps en websites te betrekken. Denk er overigens aan dat de zorg voor mensen die niet digitaal
vaardig zijn ook toegankelijk moet blijven. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om telefonisch afspraken te
maken, moet altijd blijven bestaan.

Digitale toegankelijkheid op de agenda
Uit het onderzoek zijn een aantal concrete aanbevelingen gekomen waarmee zorgorganisaties
direct aan de slag kunnen om hun digitale toegankelijkheid te verbeteren. Ook bij de overheid groeit
de druk om digitale toegankelijkheid op de agenda te zetten. Vanuit de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap en chronische ziekte ligt er een verplichting om digitale informatie toegankelijk
te maken. De overheid heeft inmiddels een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht
voor de toenemende digitalisering, ook in de zorg.
Monitor Digitale Toegankelijkheid in de zorg is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt door de stichting Accessibility.
Lees hier het persbericht
Lees hier de Monitor Digitale Toegankelijkheid in de zorg
Meer over Toegankelijkheid
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Terug naar Home
Downloads:
1388_Monitor2017ToegankelijkheidZorg_def_1_toegankelijk.pdf - PDF (1 MB)
1390_Finale_versie_Persbericht_Zorgmonitor_21-01_v2.pdf - PDF (471 KB)

Page: 3

Iederin
Iedereen doet mee

Digitale toegankelijkheid in de zorg kan beter
https://iederin.nl/digitale-toegankelijkheid-in-de-zorg-kan-beter/

There are no comments yet.

Page: 4

