Onderstaande kennisvraag is beantwoord door de Academische Werkplaatsen aangesloten bij de
Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Een overzicht van alle
kennisvragen is te vinden op de website van de Associatie.

Kennisvraag
Wat zijn de kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid van verschillende gezondheidsapps en –websites
gerelateerd aan het COVID-19 virus (Corona)?
Antwoord
Op basis van wetenschappelijk onderzoek is weinig bekend over de kwaliteit, validiteit en
betrouwbaarheid van gezondheidsapps en –websites gerelateerd aan het COVID-19 virus (Corona) bij
mensen met een verstandelijke beperking. Wel zijn er veel nuttige websites en bronnen waar hier
informatie over gevonden kan worden en inspiratie uit opgehaald kan worden. Hieronder worden een
aantal bronnen nader besproken.
Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft een grote verzameling aan eHealth toepassingen,
waaronder apps en websites, op hun website gepubliceerd. Zie onderstaande link:
 https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ernstige-meervoudige-beperking/embspelsoftware-eiv.
 https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gezondheid/coronavirus-gehandicaptenzorg.
Daarnaast hebben de GGD en de GGD GHOR Nederland in gezamenlijkheid een bundeling geïnitieerd
van alle consumenten-gezondheidsapps, ook wel bekend als de GGD AppStore. Zie onderstaande link:
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/technologie-en-apps/ehealth-appstore-ggd.
Andere relevante sites met betrekking tot deze vraag zijn de volgende:
 https://www.zorgvannu.nl/themas/digitale-ondersteuning-bij-covid-19-coronavirus
 https://www.icthealth.nl/nieuws/online-betrouwbare-informatie-over-het-coronavirus/

Hierbij een link naar een pagina die alle communicatiematerialen verzameld heeft over het Coronavirus. Er zit ook een deel geschreven in begrijpelijk lezen, pictogrammen en een film voor mensen met
een lichte verstandelijke beperking: https://www.renataverloop.nl/communicatietips-corona.
Ook op www.begrijpelijkecommunicatie.nl staat een dropbox met alle communicatiematerialen voor
mensen met een verstandelijke beperking, ook met betrekking tot de uitbraak van het Corona-virus.
Ook de World Health Organization (WHO) heeft een Health Alert messaging geïntroduceerd. Deze
service voorziet je van het laatste nieuws en de nieuwste ontwikkelingen omtrent het Corona-virus,
inclusief details over symptomen en hoe je jezelf kan beschermen. Om je hiervoor aan te melden kan je
je via deze link aanmelden: https://twitter.com/DrTedros/status/1241111124994637825?s=08. Als je
daar ‘hi’ naartoe stuurt, krijg je een appje met een keuzemenu terug.
Tot slot, momenteel wordt gewerkt aan een Nederlandse vertaling van de Richtlijn Videoconsultaties,
zoals gepubliceerd op de website van het British Medical Journal (BMJ) deze week. Deze vertaling kan
door de medische dienst van de zorginstellingen worden ingezet.
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