
Bestek voor projectenoproep in het kader van de strijd tegen de digitale 

kloof op het gebied van e-gezondheid 
 

Context 

 

Het Brusselse Gewest wordt met name gekenmerkt door een hoog armoedecijfer: één op de drie 

Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens, tegen een op de zes Belgen. Bovendien is de Brusselse 

bevolking bijzonder multicultureel/internationaal: 35 % van de Brusselaars heeft een buitenlandse 

nationaliteit tegen 10 % op nationaal niveau. Sommige migrantengroepen zijn bijzonder kwetsbaar op 

sociaal-economische vlak, ook qua opleidingsniveau. Armoede, migratieachtergrond en 

opleidingsniveau zijn in het Brusselse Gewest vaak met elkaar verbonden en staan bekend als de drie 

bepalende kenmerken van de digitale kloof.  

We stellen ook vaak vast dat ouderen niet mee zijn met de technologische evolutie. Hoewel het 

aandeel ouderen in de bevolking van het Brusselse Gewest lager is dan in de andere twee gewesten, 

verdient die groep ook bijzondere aandacht in de strijd tegen de digitale kloof. Historisch gezien is de 

Brusselse oudere bevolking relatief welgesteld, maar ze wordt ook steeds diverser met eveneens 

personen met een migrantenachtergrond - vooral degenen die in de tweede helft van de twintigste 

eeuw naar Brussel zijn gekomen om te werken. Het aantal armen en minderbedeelden onder de 

ouderen neemt dan ook toe in het gewest. 

Vanuit dat oogpunt is de strijd tegen de digitale kloof in Brussel dus een bijzonder belangrijke uitdaging 

voor het Brusselse Gewest. 

Het Brussels strategisch plan e-gezondheid 2017-2019 heeft ook tot doel de kwaliteit en veiligheid van 

de gezondheidszorg te versterken en de coördinatie tussen de verschillende zorgverleners te 

verbeteren. Bovendien is het de bedoeling om elke Brusselaar de nodige hulpmiddelen en tools aan te 

reiken zodat hij actief kan deelnemen aan zijn eigen gezondheid. 

 

Het plan beoogt concreet om elke patiënt toegang te geven tot zijn gezondheidsgegevens 

(geïnformatiseerd patiëntendossier) - krachtlijn 5 van dat plan is "Sensibilisering en opleiding van de 

patiënten". Het bindt met name de strijd aan tegen ongelijkheid op vlak van gezondheid en tegen de 

digitale kloof. 

 

In januari 2019 waren er 737.527 personen geregistreerd in het Brussels Gezondheidsnetwerk (BGN). 

Dat netwerk geeft de burger toegang tot bepaalde medische gegevens in zijn dossier. In januari 2019 

waren ook meer dan 9.800 zorgverleners geregistreerd in het Brussels Gezondheidsnetwerk, 

waaronder 450 bijzonder actieve huisartsen. Ook de Brusselse ziekenhuizen zijn in toenemende mate 

betrokken bij deze informatie-uitwisseling.  

 

Hoewel er veelbelovende veranderingen aan de gang zijn, blijven er grote uitdagingen bestaan op het 

gebied van uitsluiting, ongelijkheid en het werkelijk inpassen van e-gezondheid in het dagelijkse leven 

door alle patiënten.  

 

De toegang voor iedereen tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en -diensten is een prioriteit. Het is dus 

van essentieel belang om samen de strijd aan te binden tegen deze digitale kloof, zodat alle Brusselaars 

toegang hebben tot de vele voordelen die dit strategisch plan e-gezondheid in de toekomst zal bieden. 

De LUSS stelde een thematisch dossier over e-gezondheid op; het is beschikbaar via de onderstaande 



link.1 Daarnaast voerde het VPP een onderzoek uit over dit thema, dat eveneens beschikbaar wordt 

gesteld.2 

 

Het is noodzakelijk om acties op het terrein, informatiecampagnes, sensibiliseringsacties en 

burgerparticipatie te bevorderen zodat alle Brusselaars toegang krijgen tot deze digitale 

gezondheidstools. 

 

Tijdens de editie van 2018 van de Brusselse week van de e-gezondheid organiseerde de LUSS (Ligue 

des usagers des services de santé), in samenwerking met het VPP (Vlaams Patiëntenplatform), een 

interactieve workshop over de strijd tegen de digitale kloof op het vlak van gezondheid. Uit die 

bijeenkomst zijn tal van denkpistes naar voren gekomen.  

Denkpistes uit de interactieve workshop van 20 juni 2018 

 

a. Inleiding 

 

De doelstellingen zoals met name aangekondigd in het strategisch plan e-gezondheid zijn: de kwaliteit 

en veiligheid van de zorg verstrekken, de coördinatie tussen de verschillende zorgverleners verbeteren 

en ook de hulpmiddelen en tools aanreiken die patiënten in staat stellen om actief hun gezondheid in 

handen te nemen. 

In het kader van het strategisch plan e-gezondheid 2017-2019 stelde de Brusselse regering de 

sensibilisering en opleiding van de Brusselaars als prioritaire doelstellingen. Het doel is met name om 

via de digitale tool te voorkomen dat de ongelijkheid op vlak van gezondheid nog groter wordt. Om de 

digitale kloof zoveel mogelijk te beperken wordt dan ook deze projectenoproep gelanceerd, wat 

overeenstemt met krachtlijn 5 van het Brussels strategisch plan e-gezondheid, "Sensibilisering en 

opleiding van de patiënten". 

 

De moeilijkheden op het terrein en de obstakels, specifiek voor de Brusselse realiteit, moeten in kaart 

gebracht worden om te voorkomen dat de digitale tool niet voor een kloof zorgt, maar een kans blijft 

om de kwaliteit van de zorg voor de meerderheid te verbeteren. 

 

Wat is de digitale kloof? In geval van een digitale kloof stellen we ongelijkheden vast bij de verwerving 

en het gebruik van ICT of de toegang daartoe. De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 

hebben een aantal grenzen opgeheven. Maar de tool om gegevens te delen mag geen kloof zijn voor 

een deel van de bevolking, vooral niet in een zo essentieel domein als gezondheid. 

 

We onderscheiden drie belangrijke vormen: de financiële kloof (niet over de middelen beschikken om 

het materiaal te kopen of de internetverbinding te betalen); vaardigheidskloof (gebrek aan kennis 

voor correct en aangepast gebruik); toetredingskloof (gebrek aan inzicht over het belang, om ethische 

of principiële redenen enz.). 

 

Cijfers en bevindingen 

- Binnen het Brusselse Gewest bestaan op economisch vlak sterke contrasten: sommige gemeenten 

behoren tot de armste van België, andere liggen ver boven het nationale gemiddelde. 

- Ongeveer een derde van de Brusselaars moet rondkomen met een inkomen onder de 

armoederisicogrens. 

- 13 % van de bevolking is ouder dan 65 jaar en minstens 4 % is ouder dan 80 jaar. 

- Ongeveer 16 % van de bevolking heeft geen digitaal apparaat en/of internetverbinding. 

                                                           
1 http://www.luss.be/wp-content/uploads/2018/01/20171212-luss-chainon-41-v.pdf 
2 http://vlaamspatientenplatform.be/nieuwsbrieven/item/welke-gegevens-delen-ziekenhuizen-met-de-patient 



- 9 % van de Brusselaars heeft nog nooit een computer gebruikt. Dit aandeel stijgt tot 33 % onder de 

65-74-jarigen. 

 

Belemmeringen en obstakels 

- Kosten van het materiaal. 

- Beperkt aanbod aan digitale openbare ruimten (DOR) ondanks diverse initiatieven. 

- Gebrek aan opleidingen en begeleiding. 

- Gebruiksmoeilijkheden en angst om overweldigd te worden (behoefte aan gebruiksvriendelijke 

tools). 

- Isolement: Brussel telt 46,5 % alleenstaanden en het is bewezen dat zij statistisch gezien meer 

moeilijkheden ondervinden dan anderen in de digitale wereld. 

- Principiële bezwaren; gebrek aan interesse, ecologische argumenten (duurzaamheid, 

milieubescherming), ethische argumenten (veiligheid, gegevensgebruik, benaderingswijze), 

argumenten over het "verlies van sociaal contact". Zij moeten van het belang overtuigd worden. 

 

Conclusies 

Dat alles bewijst het belang van de situatie in Brussel, gezien de specifieke kenmerken van onze 

hoofdstad: een niet te verwaarlozen deel van de bevolking met een armoederisico of in een oudere 

leeftijdsgroep en onvoldoende kennis om educatieve redenen of wegens een gebrek aan toegang tot 

de vaardigheden. Die categorieën, die in Brussel ruim vertegenwoordigd zijn, lopen allemaal het risico 

van de digitale kloof. E-gezondheid is een kans om ons zorgsysteem te verbeteren en moet dat ook 

blijven. We moeten nadenken over oplossingen, alternatieven en mechanismen om te voorkomen dat 

een groot deel van de bevolking aan de kant blijft staan. Daarom hebben we voor deze 

projectenoproep samengewerkt met de patiëntenverenigingen, de LUSS en het VPP, en ook met de 

verzekeringsinstellingen. 

 

 

b. Geuite behoeften 

 

Op basis van ontmoetingen met de gezondheidswerkers op het terrein en na de workshop van 20 juni 

2018 tekenen zich vier hoofdbehoeften af: 

o Technisch / ICT:  

Dit zijn de kwesties en obstakels op technisch en competentievlak die een probleem 

vormen voor de digitale toegang. Goed opgeleid zijn, over het nodige materiaal en 

de nodige hulpmiddelen beschikken, toegang tot het internet hebben, ondersteuning 

en coaching krijgen enz.  Bv. DOR, herstelling, cursussen, begeleiding. 

De focus ligt hier op het digitale aspect, niet alleen op het gezondheidsaspect. 

o Medisch / patiënt, actor zijn: 

Hier is het de persoon als patiënt die zich afvraagt: 

Waarom, waartoe dient het? 

Hoe te gebruiken? 

Waar? De verschillende gezondheidsnetwerken en hun inhoud  

Hoe te begrijpen? 

Er is opnieuw behoefte aan sensibilisering en opleiding, en vervolgens aan coaching, 

begeleiding. 

Dan komt het onderdeel begrijpen, handelen enz., dat deel uitmaakt van de 

gezondheidsgeletterdheid. 

o Veiligheid, ethiek, wantrouwen, integratie in het landschap: 

We moeten erover "waken" dat de rechten van de patiënt, de rechten op zijn 

privégegevens en ook de verdediging van die rechten gerespecteerd worden. 



o Tot slot, in niet-digitale alternatieven voorzien en die behouden: 

Met deze laatste krachtlijn trachten we een oplossing te bieden voor de gevallen 

waarin digitale technologie om diverse redenen geen passend antwoord is. 

 
 

 

c. Typografie van de doelgroepen 

 

Aan de hand van drie hoofdlijnen die de integratie van personen voorstellen kunnen we iedere 

doelgroep beter situeren, om zo inzicht te krijgen in het publiek dat getroffen is door de digitale kloof 

en in de acties die we moeten nemen.  

Krachtlijn 1: 
technisch 

ICT

•(Periodieke) opleiding

•Materiaal ter beschikking stellen

•Begeleleiden, coachen, 
parameters instellen, herstellen

Krachtlijn 2: 
medisch / 
patiënt / 

actor

•Pedagogisch: 

•de netwerken

•waartoe dient het?

•verbinding maken

•mijn gegevens

•hoe begrijpen?

•Begeleiding:

•ik maak verbinding

•ik geef toegang

•aan wie?

•ik volg de evolutie

•Actor zijn:

•geletterd

•proactief

Krachtlijn 3: 
veiligheid, 

ethiek, 
vertrouwen

•Wetgeving?

•Risico's?

•De patiënten 
vertegenwoordigen/verdedigen

•Toezicht op het gebruik van de 
gegevens

Krachtlijn 4: 
alternatieven

•Alternatieven behouden voor:

•(niet-aangepast) geval of gebruik: te 
lang, complex dossier enz.

•personnen "in regressie" wegens 
ziekte, leeftijd, omgevingsdruk enz.)



De eerste hoofdlijn kan worden omschreven als technologische integratie: ze geeft weer in welke 

mate de digitale technologieën begrepen en beheerst worden. Een persoon met een hoge score in 

"digitale integratie" zal zich waarschijnlijk niet in een "vaardigheidskloof" bevinden, in tegenstelling tot 

iemand die zich op dit vlak ongemakkelijk of zelfs overweldigd zou voelen.  

Administratieve integratie, of zelfs juridische integratie (zijn rechten kennen, weten hoe ze uit te 

oefenen, weten tot wie men zich moet richten enz.) kan een hoofdlijn zijn die zeer nauw samengaat 

met de technologische integratie. We stellen deze hoofdlijn hier niet voor, temeer daar de werking 

ervan parallel lijkt te lopen en sterk gecorreleerd lijkt met de technologische integratie. 

 

Een tweede hoofdlijn meet de sociale integratie of het "sociale kapitaal" van de personen: diegenen 

die kunnen rekenen op een dicht en uitgebreid netwerk zal gemakkelijker de weg vinden naar 

antwoorden op mogelijke vragen en moeilijkheden.  

 

Een derde dimensie, die in zekere zin de andere doorkruist, is de beschikbaarheid van voldoende 

financiële middelen.  

 

Als we deze hoofdlijnen in een diagram visualiseren, tekent zich een verdeling in kwadranten af:  

• Rechtsboven staan de personen en groepen met een hoog sociaal kapitaal (of mate van sociale 

integratie) en sterke "technologische" vaardigheden. Zij zoeken over het algemeen geen hulp 

en vormen slechts een minimaal risico van de digitale kloof. Voor zover men deze groepen zou 

kunnen mobiliseren, zouden zij een leidende rol kunnen spelen in de strijd tegen de digitale 

kloof. 

• Rechtsonder vinden we de personen die over de nodige technische vaardigheden beschikken, 

maar met een groot risico van isolement. Het risico van de digitale kloof blijft laag, maar het 

gebrek aan een doeltreffend sociaal netwerk kan een mogelijke (toekomstige) 

kwetsbaarheidsfactor zijn. Deze personen zijn zich niet noodzakelijk bewust van de groeps-, 

verspreidings- of uitwisselingsfactor. Zij kunnen hun vaardigheden ter beschikking stellen van 

anderen, op voorwaarde dat ze zich gemakkelijk kunnen (en willen) aansluiten bij een groep, 

netwerk en dergelijke. 

• Het kwadrant linksboven bestaat uit personen die in grote mate geïntegreerd zijn in een actief 

verbonden groep. Dat kan bijvoorbeeld de wijk of het gezin zijn, maar evengoed een 

"gemeenschap", een religieuze groep enz. Deze personen zijn zich vaak bewust van hun 

technologische zwakheden en pakken ze aan door een beroep te doen op hun "netwerk". De 

digitale kloof is hier erg aanwezig, want het gaat hier om personen die op digitaal vlak niet 

zelfstandig zijn. 

• Tot het kwadrant linksonder behoren degenen in (relatief) isolement die zwak scoren op vlak 

van digitale vaardigheden. Technologie kan een barrière zijn, des te meer daar er geen familie 

is die op dat gebied kan helpen. De digitale kloof is hier het meest opvallend. Afhankelijk van 

de oorzaken van die situatie kunnen verzwarende factoren het moeilijker maken om het 

probleem op te lossen: gebrek aan financiële middelen, leermoeilijkheden, taalbarrière, 

handicap, administratieve hindernis enz. 

 

Iedere groep en iedere persoon staat onder een tweevoudige druk, wat een regressief effect heeft: 

• de herhaaldelijk beschreven, technologische druk door economische veroudering, die door 

voortdurende en niet altijd goed begrepen vernieuwing de waarde van kennis uit het verleden 

en van oude systemen vermindert. De levensduur van een computer en de bijbehorende 

kennis veroudert in drie jaar, aan het tempo van de vernieuwingscyclus; 

• het progressieve isolement door verhuizing, verlies van vrienden en kennissen, die ieders 

sociaal kapitaal ondermijnt. 

 



Daarom wordt iedereen ertoe opgeroepen zich dagelijks in te spannen om op te hoogte te blijven, wat 

minder belastend is als de mate van integratie hoger is. Op de grafiek wordt die tweevoudige druk 

weergegeven door de roze pijlen naar links en naar beneden. Die druk kan worden tegengegaan door 

opleiding, (bij)scholing en een positieve gemeenschapsbeweging.  

 

Doelstellingen van de projectenoproep 

 

Deze projectenoproep heeft tot doel de zelfstandigheid van alle Brusselaars in het beheer van hun 

gezondheid en e-gezondheid te bevorderen, en in het bijzonder de obstakels als gevolg van de digitale 

kloof te verminderen. Op een meer beleidsmatig vlak beoogt de projectenoproep de toegang te 

verbeteren tot de verschillende informatie- en actiebronnen op het gebied van gezondheid en e-

gezondheid. Dit gebeurt door de burger te helpen bij moeilijkheden in verband met de toegang tot 

digitale tools (financiële toegang, technische problemen, vaardigheden enz.) en door uitwisselingen, 

reflecties en synergieën tussen de deelnemers te stimuleren. De projectenoproep heeft tot doel het 

contact te bevorderen tussen personen die hun technische of computerkennis kunnen overdragen en 

personen die die kennis willen opdoen. Deze mix zal het mogelijk maken om duurzame contacten en 

samenwerkingsverbanden te creëren tussen die verschillende groepen in een wijk. Dat model moet 

ook in andere Brusselse wijken geïntroduceerd kunnen worden. 

 

Deze oproep past in de bredere context van de strijd tegen ongelijkheid en van de bevordering van de 

zelfstandigheid van de patiënt wat betreft het beheer van zijn gezondheidsgegevens. Individuele of 

collectieve empowerment is een essentieel concept voor elke actie die tot doel heeft de zelfstandigheid 

van de gebruikers te versterken: empowerment betekent het proces waarmee de patiënt of 

gemeenschap de controle neemt over de gebeurtenissen die hem of haar aanbelangen. Dat versterkt 

het handelingsvermogen van de patiënt bij beslissingen over zijn gezondheid. Een ander begrip, 

gezondheidsgeletterdheid, is nuttig bij de ontwikkeling van een strategie om de zelfstandigheid op vlak 

van gezondheid te versterken: gezondheidsgeletterdheid verwijst naar de vaardigheden om informatie 

te raadplegen, te begrijpen, te evalueren en toe te passen om zijn gezondheid te bevorderen, in stand 

te houden en te verbeteren.3  

 

Selectiecriteria 

 

Het project moet gericht zijn op:  

• de samenwerking tussen verschillende groepen van personen – personen met kennis om door 

te geven en personen in de digitale kloof – waarbij iedereen zich de informaticatools eigen 

maakt, en meer in het bijzonder voor het beheer van zijn gezondheid en de toegang tot het 

geïnformatiseerde dossier; 

• de ontwikkeling van technische vaardigheden wat betreft de toegang van het publiek tot e-

gezondheidstools (video over het portaal Mijngezondheid: 

https://www.masante.belgique.be/#/); 

• de bewustmaking van het publiek over het belang van toegang tot betrouwbare informatie 

over de eigen gezondheid en het beheer van persoonlijke gezondheidsgegevens via digitale 

tools; 

• een goed geïdentificeerde wijk. 

 

Wat de doelgroep betreft:  

                                                           
3 ROOTMAN, Irving, GORDON-EL-BIHBETY, Déborah, Vision d’une culture de la santé au Canada : Rapport du 

Groupe d’experts sur la littératie en matière de santé, Ottawa, Association canadienne de santé publique, 2008. 

Geraadpleegd op de website http://www.cultures-sante.be 



• Het project wordt uitgevoerd in een wijk bij de huidige bevolking. 

• Bijzondere aandacht zal worden besteed aan sociaal geïsoleerde personen met problemen om 

zich toegang te verschaffen tot digitale tools, personen met een handicap, vrouwen en 

eenoudergezinnen, ouderen, migranten of personen in een precaire situatie (onvolledige lijst). 

 

Om in aanmerking te komen, zal ieder project ingediend moeten worden door een entiteit,  

• met maatschappelijke zetel of hoofdzetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  

• actief in een lokaal netwerk met gezondheidsgerelateerde activiteiten, 

• tweetalig of die minstens een samenwerkingsverband tussen Nederlandstalige en Franstalige 

actoren kan aantonen. 

 

Bij de vergelijking van de in aanmerking komende projecten zal met name rekening worden gehouden 

met de volgende elementen. 

• De inhoud van het project wordt gepresenteerd volgens een adequate en duidelijke 

methodologie. 

• De aanpak is innovatief en bouwt voort op bestaande structuren. 

• De filosofie is participatie en de doelgroepen worden betrokken. 

• De lokale verankering, de invloedssfeer, de benadering in de wijk en de aanvulling op de 

bestaande structuur worden goed in kaart gebracht. 

• Het project zal de integratie en uitwisseling bevorderen tussen de gezondheidswerkers en de 

actoren die eerder actief zijn op sociaal-educatief vlak.  

• Het project beschrijft de verwachte resultaten en de middelen die worden ingezet om deze 

zichtbaar te maken. 

• Het project kan voortgezet worden; het bevat voorstellen om de continuïteit van het project 

te waarborgen, ook na de beginperiode. 

• De timing is realistisch. 

• De prijs die de dienstverlener voor het gehele project in rekening brengt, is redelijk en 

evenredig, gelet op de gevraagde prestaties en het in de offerte voorgestelde budget is 

voldoende verantwoord en gedetailleerd.  

 

Evaluatie 

 

• De projecten zijn ontwikkeld om meetbare resultaten op te leveren. Op de voorgrond staat 

een kwalitatieve evaluatie op vlak van participatie met de personen die aan het project 

deelnamen (burgers betrokken bij het project en initiatiefnemer van het project). 

 

Duur 

 

De projecten duren twaalf maanden vanaf de toekenning van het project aan de laureaat. 

 

 

Indienen van de kandidaturen 

 

De kandidaturen en hun eventuele bijlagen moeten uiterlijk op 26 april 2019 bij de aanbestedende 

overheid worden ingediend. Iedere kandidaat mag slechts één offerte indienen. Die wordt 

doorgestuurd naar de opdrachtgever: 

- hetzij per e-mail naar subsides@ccc.brussels  



- hetzij per brief op het volgende adres: Nicolas Lagasse, leidend ambtenaar van de Diensten 

van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

Belliardstraat 71, bus 1, 1040 Brussel 

In zijn offerte moet de kandidaat het bewijs leveren van zijn vaardigheden met betrekking tot het 

doel van de prestatie en voldoen aan de verschillende doelstellingen en selectiecriteria die in dit 

bestek zijn vastgelegd.  

Als de dienstverlener van plan is om bepaalde onderdelen van de prestatie uit te besteden of een 

vennootschap aan te gaan, dan moet hij dat duidelijk in zijn dossier laten blijken door, net als voor 

zichzelf, alle uitbestede aspecten, de identiteit en bekwaamheden van de onderaannemer te 

verduidelijken. 

De dienstverlener blijft evenwel het enige aanspreekpunt van de opdrachtgevers en 

verantwoordelijk voor alle aspecten van de opdracht. 

Aanstuurregels voor het project 

 

Een begeleidingscomité, bestaande uit leden van de administratie van de GGC en leden van de LUSS 

en het VPP, zal instaan voor de coördinatie van en het toezicht op de projecten. Dit begeleidingscomité 

zal om de drie maanden bijeenkomen in aanwezigheid van de dienstverlener zodat de dienstverlener 

het project kan voorstellen en een stand van zaken kan geven.  

 

Selectiejury 

 

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury bestaande uit: 

• een vertegenwoordiger van de LUSS, als expert; 

• een vertegenwoordiger van het VPP, als expert; 

• een vertegenwoordiger van Abrumet; 

• een vertegenwoordiger van de academische wereld, als expert; 

• een vertegenwoordiger van Brulocalis; 

• een vertegenwoordiger van de Diensten van het Verenigd College van de GGC; 

• een vertegenwoordiger van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-

Hoofdstad; 

• een coördinator "digitale inclusie" van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse 

Gewest (CIBG). 

 

De jury zal in overleg de ingediende projecten beoordelen. 


