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Gezondheidsvaardigheden 

in de praktijk: 

 

Wat kunt u doen als 

professional? 
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Complexe samenleving…  
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Laaggeletterd 

Zoveel moeite 
met lezen en 
schrijven dat 
je niet goed 

kunt 
functioneren 

in het 
dagelijks 

leven 

http://www.ns.nl/kaartautomaatdemo/


Wat moet je allemaal kunnen?  

 

• je weg vinden in de zorg (letterlijk en figuurlijk) 

• (uitnodigings)brieven en mails begrijpen 

• folders, websites, formulieren, bijsluiters begrijpen  

• gesprekken met zorgverleners voeren/vragen stellen  

• klachten adequaat en in chronologische benoemen  

• uitleg en adviezen begrijpen, onthouden en in praktijk 

brengen  

• afspraken noteren en nakomen 

• medicijnen op de juiste manier innemen  

• eigen doelen stellen, leven (re)organiseren, prioriteren 

 

 



Vaardigheden om mondelinge en schriftelijke 

informatie over gezondheid te verkrijgen, begrijpen  

en toe te passen 

 

 

• Functioneel (lezen en schrijven, rekenen, zoeken op internet)  

• Interactief of communicatief (begrijpend lezen, abstract denken, hoofd- van 

bijzaken scheiden, reflecteren)  

• Kritisch (toepassen van informatie, ordenen, vooruitdenken, prioriteiten 

stellen)  
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Gezondheidsvaardigheden 
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Mijn diabetes is probleem nummer 101.… 



5 sporen aanpak van Gezond in… 

Gezondheidsvaardig-

heden als onderdeel 

van een integrale 

aanpak 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om hoeveel mensen gaat het?  

• 2,5 miljoen laaggeletterden (16+), waarvan twee 
derde autochtoon Nederlands 

– 42% van de mensen die alleen lager onderwijs 

gevolgd hebben, is laaggeletterd  

 

• Bijna één derde (28,7%) heeft problemen met het 
vinden, begrijpen, beoordelen en/of toepassen 
van gezondheidsinformatie. 

 

• Ouderen, laagopgeleiden, migranten 



Migranten en laaggeletterdheid 

Taalbarrière      +     beperkte opleiding 

           ↓ 
      

 Verhoogde kans op problemen 

 



Samenhang met gezondheid en zorg 

 

 

 
• Ongezonde leefstijl 

• Meer astma en COPD, diabetes, kanker, hart- en 

vaatziekten en psychische problemen 

• Minder therapietrouw / meer onjuist medicatie gebruik 

• Minder gebruik preventieve screening 

• Diagnose in later stadium  

• Minder kennis van ziekte en gezondheid 

• Niet opvolgen van leefstijl adviezen 

• Geen deelname preventieve interventies 

• Meer moeite met zelfzorg 
 

Diabetes: 18% laag opgeleiden, 3% hoog opgeleiden 

 



Misverstanden bij medicijngebruik 

 
 

 

 

 

2 x daags 2 tabletten ? 

 

70% leest het correct 

35% past het correct toe 



Signalen in de praktijk?  

 

 Stellen weinig vragen / vlotte babbel 

 Iets sneller boos of geïrriteerd raken 

 Lijken niet gemotiveerd / geen interesse  

 Snel weer weg willen 

 Uitstellen van formulieren lezen/invullen 

 Te laat op afspraken komen 

 Herhaalmedicatie niet  

   afhalen 

 

 



Wat kunnen we doen?   

• Versterken vaardigheden patienten 

• Versterken vaardigheden zorgverleners 

• Toegankelijke praktijk/organisatie  

• Eenvoudige materialen en informatie  

• Samenwerking tussen disciplines 

• Borgen in richtlijnen en opleidingen 

 

Betrek de mensen om wie het gaat! 



Handboek diabetes 

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen 

‘Ik ben er nu alerter op en probeer 

mensen niet te snel in een hokje te 

stoppen van niet gemotiveerd  

of geen interesse’ (poh) 

 



 

 

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen 

www.begrijpjelichaam.nl 



Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen 

Praktijkcheck 
Met taalambassadeur 



 

  

 

Stappenplan 

 
Is uw praktijk 

klaar voor 

laaggeletterden?  
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www.pharos.nl/stappenplan 

http://www.pharos.nl/stappenplan


Praktische tips 

• Veronderstel geen basiskennis menselijk 

lichaam 

• Beperk de hoeveelheid informatie 

• Wees zo concreet mogelijk 

• Sluit aan bij woorden van de patient 

• Gebruik beeldmateriaal 

• Stel open vragen 

• Gebruik ‘teach back’ method 

• Werk persoonsgericht met aandacht context 
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Zorg voor laaggeletterden,  

migranten en sociaal kwetsbaren 

In de huisartsenpraktijk 

Praktische tips en inspirerende voorbeelden 

www.huisarts-migrant.nl 
Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners 

met vragen over zorg en gezondheid voor 

migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte 

gezondheidsvaardigheden. 



Handige links 

 
 

• Website Pharos: www.pharos.nl 

• Begrijp je lichaam: www.begrijpjelichaam.nl 

• Handboek diabetes: www.pharos.nl/diabetes 

• LHV toolkit laaggeletterdheid: www.lhv.nl/service/toolkit-

laaggeletterdheid 

• Stichting Lezen schrijven: Taalhuizen/taalpunten 

• Alliantie gezondheidsvaardigheden:www.gezondheidsvaardigheden.nl 

• www.huisarts-migrant.nl 

• Achterstandsfonds Limburg: Pauline Roelants 

https://limburg.lhv.nl/dossiers/achterstandsfonds-limburg 

• Casussen achterstandswijken 

• FTO module apothekers-huisartsen 

• Het Cultureel Interview 

• SOLK bij migranten  
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Verschil durven maken 

Variatie in populatie vraagt om óngelijke behandeling 
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k.hosper@pharos.nl 

 

www.pharos.nl 

 

Dank voor uw aandacht! 
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