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Gezondheidsvaardigheden 

en   

Laaggeletterdheid 

 



 

• Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden 

• Herkennen 

• Normaliseren 

• Communicatie aanpassen 

 

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 2 

Programma 



Brainstorm 

 

Wat weet je al van  

laaggeletterdheid? 

 

En van  

gezondheidsvaardigheden? 

 



Laaggeletterdheid 

 

≠ analfabetisme 

= Instroom en 1F     of     A1 en A2 

 

 

Laaggeletterdheid is zo veel moeite hebben met 

lezen en schrijven dat je niet goed kunt 

functioneren in het dagelijks leven. 

 



Laaggeletterdheid in Nederland  

• 1 op de 9 = 1,3 miljoen mensen tot 65 jr 

• 2,5 miljoen incl ouderen en rekenvaardigheden 

 
 

• 2/3 is autochtoon, 1/3 is migrant 
 

• vaker voor bij laag opgeleiden, ouderen en  

niet-westerse eerste generatie migranten  
 

• 58% laaggeletterden heeft een baan 
 

 

 

 



Oorzaken van laaggeletterdheid 

• Thuissituatie en sociale omgeving 

• Het onderwijs 

• Individuele factoren 

 

Use it or 
lose it! 

Vrijwel altijd 
combinatie 

van oorzaken 
 



  

Invloed op het hele 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


De vaardigheden om informatie over gezondheid 

- te krijgen 

- te begrijpen 

- en te gebruiken 

bij het nemen van beslissingen over gezondheid. 

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 8 

Beperkte gezondheidsvaardigheden 
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Benodigde gezondheidsvaardigheden 

 

 

   Welke vaardigheden hebben de patiënten in 

   jouw praktijk nodig? 
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Benodigde gezondheidsvaardigheden 

• lezen, schrijven en rekenen 

• klachten kunnen benoemen 

• adviezen begrijpen en in praktijk brengen 

• medicijnen correct gebruiken 

• folders begrijpen 

• eigen regie: leefstijl en zorg 

 

 

 

 



• Vaker naar de huisarts of specialist 

• Meer chronische ziekten 

• Ongezondere leefstijl 

• Minder therapietrouw – onjuist medicatie gebruik 

• Ouderen 1,5 x zo grote kans op voortijdig sterven 

Gevolgen laaggeletterdheid voor gezondheid 
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Herkennen 

 

Wanneer vermoed jij dat een patiënt beperkte 

gezondheidsvaardigheden heeft? 

 

Wat zijn signalen? 

 

 

 



Signalen 

• Vragenlijsten komen niet retour (inschrijving) 

• Lees- en schrijfsituaties vermijden 

• Smoezen  

• Chaotisch verhaal over klachten 

• Geen vragen stellen 

• Steeds dezelfde vraag stellen 

• Antwoord sluit niet aan bij jouw vraag 

• Allerlei problemen op jouw bordje leggen 

 

 

 

 



En dan? 

• Stel de patiënt op zijn gemak: normaliseer 

• Vertel het aan je collega’s (na goedkeuring!) 

• Pas je communicatie aan 

• Afspraken op hele/halve uren 

• Help met invullen formulieren 

• Wees alert op therapietrouw 

• ....... etc. 

 

 

 



Normaliseren 

1. Benoem welk signaal je ziet 

2. Vertel dat veel mensen dit moeilijk vinden 

 

‘Ik zie [.........signaal...........]. Veel patiënten 

hebben daar moeite mee. Hoe is dat voor u?’  

 

• Op gemak stellen 

• Informatie krijgen over taalniveau 

• Kunnen bespreken hoe men info wil ontvangen 

 



Komt je boodschap over? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zG2DVoRP86g
https://www.youtube.com/watch?v=zSSoYmQS6Ng


Begrijpelijk communiceren 

• Taalniveau: 12-jarige 

• Gebruik dezelfde woorden als de patiënt 

• Geen beeldspraak / uitdrukkingen 

• Maak het praktisch / zichtbaar 

• Herhaal kernpunten 

• Terugvertelmethode: ‘Ik wil checken of ik het 

goed heb uitgelegd. Wilt u me vertellen wat u 

nu gaat doen?’ 

 

 

 

 

 



• Veel patiënten zijn laaggeletterd 

• Wees alert op herkennen 

• Normaliseer signalen 

• Pas je communicatie aan  

Kortom 

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 18 



 

• Waar ga jij morgen mee aan de slag? 

Afronding 
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Meer informatie en tools 
 

• www.pharos.nl: 

– Factsheet laaggeletterdheid en beperkte 

gezondheidsvaardigheden 

– Beeldmateriaal Begrijp je lichaam  

– Eenvoudig voorlichtingsmateriaal in de 

zorg 

• www.gezondheidsvaardigheden.nl 

• www.lezenenschrijven.nl 

• www.huisarts-migrant.nl 

 

 


