Over IC-Health

Onze Partners

In het IC-Health project worden een aantal
Massive Open Online Courses (MOOCs)
ontwikkeld. Deze grootschalige, open en
online cursussen ondersteunen Europese
burgers bij het beter kunnen zoeken
naar gezondheidsinformatie op het
internet waardoor hun algemene digitale
gezondheidsvaardigheden verbeteren.

IC-Health
Verbeteren van
Digitale Gezondheidsvaardigheden
in Europa

IC-Health heeft vertegenwoordigers uit vijf
specifieke bevolkingsgroepen samengebracht
om op maat gemaakt MOOCs samen te
stellen:

Kinderen, adolescenten,
zwangere en borstvoeding
gevende vrouwen, ouderen
(60+) en diabetes patiënten.
De MOOCs worden ontwikkeld in acht talen:
Engels, Frans, Italiaans, Deens, Duits, Zweeds,
Nederlands en Spaans.
Europe
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Canary Islands

Dit programma wordt gefinancierd door het Horizon 2020
programma van de Europese Commissie om Europees
onderzoek en innovatie te stimuleren en valt onder
financieringsovereenkomst nr. 727474.

Digitale
Gezondheidsvaardigheden
In de huidige maatschappij
vormt het digitale aspect van
gezondheidsvaardigheden (DHL) een
belangrijke hoeksteen voor het verbeteren
van de gezondheid van EU burgers.

Onze Doelstellingen

Volg de IC-Health MOOCs

MOOCs Co-Creatie
De MOOCs zijn gratis, online cursussen.
Er is geen voorkennis nodig en de
cursussen zijn makkelijk toegankelijk.

Burgers met gezondheidsvaardigheden zijn
beter in staat om een actieve rol te spelen
in hun eigen gezondheidsmanagement.
Daardoor kunnen ze aan preventie doen
en een gezondere leefstijl aanhouden wat
resulteert in een betere gezondheid.
Het blijkt echter dat burgers vaak niet
de benodigde vaardigheden, kaders of
systemen hebben om op een succesvolle
manier online gezondheidsinformatie
te vinden en te begrijpen zodat ze goed
geïnformeerde beslissingen kunnen maken
over hun gezondheid.
…en IC-Health streeft ernaar om dat te
veranderen!

Bent u nog wat terughoudend om op
internet te zoeken naar betrouwbare
gezondheidsgerelateerde informatie? Ja?
Waarom probeert u dan niet eens één van
de IC-Health gratis online cursussen? Deze
cursus is uw gids wanneer u zelfverzekerd
en vol vertrouwen op het internet wilt
zoeken naar gezondheidsinformatie.
Iedereen kan de cursus volgen!
Interesse? Ga dan naar ichealth-moocs.eu

Verkrijgen van
kennis over informatietechnologie
(IT).

Verkrijgen van
gezondheidsvaardigheden.

Beoordelen van
online gezondheidsinformatie.

Toepassen van
online gezondheidsinformatie bij
gezondheidsmanagement in het
dagelijkse leven.

Vind

Begrijpen

Taxeren

Van toepassing
zijn

Onze Aanpak
Co-Creatie van
de MOOCs met
de praktijkgemeenschappen
(CoPs).

De MOOCs worden

Verbinding van de verschillende
bevolkingsgroepen en de oprichting van
praktijkgemeenschappen (Communities
of Practices (CoPs)).

Analyse van de huidige
gezondheids- en digitale
gezondheidsscenario’s

Na afronding van de cursus heeft u de
juiste vaardigheden om online informatie te
identificeren, te begrijpen en te beoordelen.
Het maken van weloverwogen beslissingen
over uw eigen gezondheid zal daardoor
eenvoudiger dan ooit zijn.

