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Eenvoudige uitleg
Laaggeletterdheid en 
gezondheidsvaardigheden



Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.



• Overlijden zes jaar 

eerder

• Leven 15 jaar in 

minder goed 

ervaren gezondheid

Gezondheidsverschillen
Mensen met een laag onderwijsniveau: 



• Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

•Duidelijke communicatie

•Eenvoudig beeldmateriaal

Inhoud



Zorgverlener:

“Ik dacht dat we een goed gesprek hadden, hij knikte en 
glimlachte vriendelijk. Maar op het tweede consult bleek hij het 
niet te hebben opgepikt…”

Komt dit bekend voor?



Gezondheidsverschillen

18%
van de Nederlanders is digistarter

1 op de 3
Nederlanders heeft beperkte 

gezondheidsvaardigheden



De weg vinden in een ziekenhuis (letterlijk!)

Foto: website DZ



Gevolgen voor de gezondheid

https://www.youtube.com/watch?v=u_0GN9XA9gk


Wat moet er op het etiket?

.

Beperkte 
gezondheidsvaardigheden        
% goed geantwoord

Voldoende 
gezondheidsvaardigheden   
% goed geantwoord

2 x per dag 2 
capsules 30,20% 58,10%

ochtend 2 capsules, 
avond 2 capsules 78,60% 97,70%

Nieuwe tekst wordt beter begrepen door 
iedereen!

Maghroudi, E.,  Hooijdonk, C. van, Journée-Gilisen, M., Borgsteede, S. 
Etiketteksten op de schop voor beter begrip van patiënt, Pharm weekbl, 9-3-2018 



Wees alert bij:
• Liever langskomen dan bellen
•Vaak herhaalmedicatie te laat of dubbel
•Patiënt stelt nooit vragen
• Instructies worden niet opgevolgd – Geen verbetering klachten
•Smoezen

Herkennen van laaggeletterdheid



Normaliseer lees- en schrijfproblemen:

•Zorg voor vertrouwde sfeer
•Benoem welk signaal je ziet
•Vertel dat veel mensen dit moeilijk vinden

Bv: ‘Veel patiënten hebben moeite met deze formulieren, 
hoe is dat voor u?’

Vermoeden en dan?



Communicatie

•Mondeling

•Schriftelijk

•Digitaal

•Beeldmateriaal



Wat is hypertensie?
Wat is hypercholesterolemie

Leg uit in eenvoudige woorden:



•Veronderstel geen basiskennis van het lichaam

•Beperk de hoeveelheid informatie

•Wees zo concreet mogelijk

•Stel open vragen: ‘Welke vragen heeft u nog?’

•Gebruik beeldmateriaal

Duidelijke communicatie





Voorlichting: thuisarts.nl



Voorlichting: Begrijp je lichaam



Risicofactoren – Reductie - NNT



• Vraag iemand om in zijn eigen woorden 
te vertellen wat je hem zojuist hebt 
uitgelegd

• Blijkt dat iemand het niet heeft 
begrepen? Vul aan of stel bij

• Geef iemand niet het gevoel dat je hem 
controleert: houd de vraag bij je zelf 

Terugvraagmethode



Handboek diabetes en COPD



•Persoonsgerichte zorg

•Wees alert op herkennen van laaggeletterden
en beperkte gezondheidsvaardigheden

•Gebruik beeldmateriaal

•Gebruik de terugvraagmethode

Take home message

Doen!!



Welke vragen heeft u nog?

Dank voor uw 

aandacht

jolanda.vandervelden@pharos.nl



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

laaggeletterdheid
•Begrijp je lichaam: www.begrijpjelichaam.nl
•www.gezondheidsvaardigheden.nl
•www.huisarts-migrant.nl

Handige websites

http://www.pharos.nl/
http://www.lhv.service/toolkit-laaggeletterdheid
http://www.begrijpjelichaam.nl/
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/
http://www.huisarts-migrant.nl/


Disclosure belangen spreker


