
PHAROS-rapport, gericht op ELZ Dender, Vlaanderen en België 

Wie de test ‘Hoe begrijpelijk is mijn organisatie?’ invult krijgt een rapport van PHAROS met daarin 

per stelling tips en tricks om je organisatie begrijpelijk te maken en te houden.  

Omdat PHAROS een Nederlandse organisatie is hebben wij per stelling gezocht  naar organisaties uit 

onze zone, Vlaanderen en België waar je ook terecht kan voor informatie rond 

gezondheidsvaardigheden.    

Stelling 1: Bewustwording 

Informatie rond laaggeletterdheid:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/geletterdheid  

Informatie rond gezondheidsvaardigheden: 

• Info door ELZ Gent: https://www.eerstelijnszone.be/gezondheidsvaardigheden en 

https://www.eerstelijnszone.be/tools-en-methodieken-rond-gezondheidsvaardigheden 

• Info van Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ): 

https://www.gezondleven.be/files/ongelijkheid/Oog_voor_gezondheidsvaardigheden.pdf 

• Info van CM rond gezondheidsvaardigheden 

Informatie rond patiënt empowerment: 

• https://patientempowerment.be/  

• http://www.plazzo.be/gebruikersparticipatie 

• https://vlaamspatientenplatform.be/nl/patientenparticipatie-hoe-begin-je-eraan  

 

Stelling 2: Beleid  
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• Praktische gids ‘Hoe kan je concreet gezondheidsvaardigheden versterken’ van Gezond Leven 

• Opleiding Wablieft: https://www.duidelijketaal.be/verankeren  

• Informatie rond gezondheidsvaardigheden: 

o Info door ELZ Gent: https://www.eerstelijnszone.be/gezondheidsvaardigheden en 

https://www.eerstelijnszone.be/tools-en-methodieken-rond-

gezondheidsvaardigheden 

o Info van Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (VIGeZ): 

https://www.gezondleven.be/files/ongelijkheid/Oog_voor_gezondheidsvaardighede

n.pdf 

 

Stelling 3: Vaardige professionals 

 

• Organisaties die vormingen/opleidingen bieden rond gezondheidsvaardigheden bij 

professionals 

o www.wablieft.be  

o https://samen-in.be/zorgverleners/  

o https://www.coponcho.be/regel-zorg-online/  

o https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-

doen/ondersteuning-voor-je-organisatie-of-lokaal-bestuur/vormingen  

o http://www.memori.be/heerlijk-helder-in-de-zorg.html 

 

• Info door ELZ Gent: https://www.eerstelijnszone.be/tools-en-methodieken-mondelinge-

communicatie en https://www.eerstelijnszone.be/tools-en-methodieken-schriftelijke-

communicatie  

 

Stelling 4: Begrijpelijke materialen  
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• Wablieft tekstadvies: https://www.duidelijketaal.be/  

• Trefpunt zelfhulp: https://www.zelfhulp.be/wat-biedt-trefpunt-

zelfhulp/samenwerking/ervaringsdeskundigheid-en-patientenparticipatie  

 

Stelling 5: Toegankelijkheid 

 

• Wablieft tekstadvies: https://www.duidelijketaal.be/ 

• Trefpunt zelfhulp: https://www.zelfhulp.be/wat-biedt-trefpunt-

zelfhulp/samenwerking/ervaringsdeskundigheid-en-patientenparticipatie 

• https://www.mediawijs.be/nl/tools/mediaprofieltest  

 

Stelling 6: eHealth  

 

• E-health toepassingen die we kennen in België:  

o https://www.vitalink.be/  

o https://www.myhealthviewer.be/#/login  
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o https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ 

 

• Informatie rond digitale inclusie: https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/digitale-inclusie  

 

Stelling 7: Extra ondersteuning  

 

• Thomas More – Memori: http://www.memori.be/heerlijkheldertoolkit.html  

• Informatie rond patiënt empowerment: 

o https://patientempowerment.be/  

o http://www.plazzo.be/gebruikersparticipatie 

o https://vlaamspatientenplatform.be/nl/patientenparticipatie-hoe-begin-je-eraan  

• Centra voor basiseducatie: https://www.ligo.be/ 

 

Stelling 8: Inclusief onderzoek  

 

• Wablieft tekstadvies: https://www.duidelijketaal.be/  

• Trefpunt zelfhulp: https://www.zelfhulp.be/wat-biedt-trefpunt-

zelfhulp/samenwerking/ervaringsdeskundigheid-en-patientenparticipatie 

 

Stelling 9: Bereiken 
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• Wablieft tekstadvies: https://www.duidelijketaal.be/  

• Trefpunt zelfhulp: https://www.zelfhulp.be/wat-biedt-trefpunt-

zelfhulp/samenwerking/ervaringsdeskundigheid-en-patientenparticipatie 

• http://www.memori.be/heerlijkheldertoolkit.html  

• Informatie rond patiënt empowerment: 

o https://patientempowerment.be/  

o http://www.plazzo.be/gebruikersparticipatie 

o https://vlaamspatientenplatform.be/nl/patientenparticipatie-hoe-begin-je-eraan  

 

Stelling 10: Ervaringen delen  

 

• Informatie van Logo Leieland: http://www.gezondheidsvaardigheden.be/ 

• Informatie van het project HealthLi Buurtkompas: https://mobilabandcare.be/healthli-

buurtkompas/ 

• Lessons learned van 24 gezondheidsvaardige initiatieven en stappenplan voor    

eerstelijnsactoren: https://www.kbs-frb.be/nl/gezondheidsvaardigheden-bevorderen-de-

eerste-lijn-leren-van-24-praktijken-belgie 

• https://www.mediawijs.be/nl/digitaalinclusievewijk  
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