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•Laaggeletterdheid & gezondheidsvaardigheden

•Aanpassen communicatie #hoedan?

•Belang van beeldmateriaal

Vanavond



Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg 
voor iedereen in Nederland.



Laaggeletterdheid

Zoveel moeite met lezen 
schrijven en/of rekenen 
dat je niet goed kunt 
functioneren in het 
dagelijks leven



http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=gg9nFMxFPaAV_M&tbnid=zBiqeJo1Cwj2XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cwladis.com/math104/lecture3.php&ei=561bUraDNIrE0QX17IHYCA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFEdkdaJTxqrqzPFZTBYYVXhF6Ysw&ust=1381826398929911


Vraag

Hoeveel mensen zijn laaggeletterd in Nederland?

A. 2,5 miljoen
B. 1,5 miljoen



•Taalambassadeurs aan het 
woord

•https://www.pharos.nl/thema
/laaggeletterdheid-
gezondheidsvaardigheden/

Gevolgen voor de gezondheid

https://www.youtube.com/watch?v=u_0GN9XA9gk&t=5s


“Ik dacht dat we een goed gesprek hadden, ze knikte 
en glimlachte vriendelijk. Maar bij het tweede 
gesprek bleek dat zij er niks van had begrepen…”

Herkenbaar?



Moeite hebben met informatie 
over gezondheid
 te vinden
 te begrijpen
 toe te passen

Beperkte 
gezondheidsvaardigheden

DEFINITIE



Vraag

Hoe groot is het % mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden in Nederland?

A. 19%
B. 29%



2 x daags 2 tabletten: 

70% leest het correct
35% past het correct toe

52% van de patiënten aan de balie van de apotheek heeft 
moeite informatie te begrijpen

Davis et al 2006 Literacy and misunderstanding prescription Drug lables
Koster et al 2015 Health literacy among pharmacy visitors in the Nl. 

Begrijpen is meer dan kunnen lezen!
Medicatie voorschrift



•Ruim 18% van de bevolking heeft geen 
of weinig digitale vaardigheden.

•5% van de bevolking, heeft nog nooit 
internet gebruikt. 
Onder laagopgeleiden is dit ruim 12%. 

•3% van de bevolking heeft geen 
toegang tot internet.
Onder laagopgeleiden is dit ruim 7%.

Digitale vaardigheden-
E-Health4all



Herkennen beperkte 
gezondheidsvaardigheden

Hoe herkent u mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden? 

E-learning te vinden op:
https://pharosleerplatform.nl/

https://pharosleerplatform.nl/


Herkennen laaggeletterdheid/ beperkte 
gezondheidsvaardigheden

Wees alert bij:
 Chaotisch gesprek
 Geen/weinig vragen
 Onjuist innemen medicatie
 Adviezen niet opgevolgd 

/hebben geen resultaat
 Liever langskomen dan bellen
 Veel te vroeg of niet op tijd 

aanwezig



Stress, zelfvertrouwen, eigen regie, hoe dan?

 Niet ongemotiveerd maar 
onbegrip en onbegrepen

 Aandacht voor sociaal-
economische context leidt tot 
groter wederzijds begrip

 Álle mensen willen samen 
beslissen (Nivel, nov. 2019)

 Voldoende tijd en vertrouwen
 Tolk nodig?



Begrijpelijke informatie in woord …..

- Veronderstel geen basiskennis 
van het lichaam

- Korte zinnen 
- Tempo aanpassen
- Gebruik beeldmateriaal
- Geen uitdrukkingen of jargon
- Woorden patiënt ‘spiegelen’
- Open vragen stellen
- Niet te veel informatie tegelijk
- Voordoen, nadoen en herhalen
- Terugvraagmethode!



Terugvraagmethode

Op een respectvolle manier vragen of de 
patiënte/cliënte in eigen woorden kan vertellen hoe 
zij de adviezen gaat inpassen.

Bijvoorbeeld:

1. Ik wil weten of ik het goed uitgelegd heb

2. Kunt u me vertellen wat u nu gaat doen

-> Verzin je eigen vraag!



Terugvraagmethode

Waarom?

Door het herhalen blijft het beter hangen

Je kunt aanvullen wat niet overgekomen is

Geeft jou info: op welk niveau moet je communiceren?

Wanneer? Bij wie?

Begin Iedereen

Na uitleg

Einde consult



Kaart en poster 

Poster 
teamkamer, 
koffiekamer 
etc. 

Achterkant 
tentkaart 
voor op 
bureau/ 
tafel etc.



Mensen onthouden mondelinge 

uitleg met plaatjes erbij het langst

Heldere plaatjes/foto’s die: 

• Bij de beleving van de patiënt passen

• Concreet zijn

• Eenduidig zijn

• Getest zijn bij de doelgroep

Vertel daarbij: verhalend, stap voor stap, geen 
uitstapjes

Begrijpelijke informatie in beeld
www.begrijpjelichaam.nl



Beeldmateriaal - voorlichting



voorlichtingsmateriaal & e-learning
stoppen met roken 

Stoppen met Roken voor 
iedereen

ism Trimbos & 
Longfonds

https://www.pharos.nl/
kennisbank/hulp-bij-
stoppen-met-roken/ 

https://www.pharos.nl/


o Laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden

o Online checklist toegankelijke informatie

o Voorlichtingsmateriaal-beoordelingsinstrument-vbi

o Ehealth4all

o Eenvoudig voorlichtingsmateriaal

o Duidelijke vragenlijsten / inclusief onderzoek

o Rookvrije omgeving

o Kansrijke start

o Kijk ook op  www.pharos.nl/training

Handige links/ pharos.nl
zoektermen

http://www.pharos.nl/training


Majorie de Been 

www.pharos.nl

m.debeen@pharos.nl 

Welke vragen heeft u nog?
Dank voor uw 

aandacht

http://www.pharos.nl/

