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Outline Workshop

 Werkgroep Alliantie 

Gezondheidsvaardigheden Opleiding en 

Onderwijs

 Leerdoelen Gezondheidsvaardigheden voor 

zorg en welzijnopleidingen MBO/HBO

 Onderwijsmiddelen voor herkennen/signaleren 

en bespreekbaar maken

 Oefenen met gezondheidsvaardigvriendelijk

beleid in (eigen) zorgorganisatie doorvoeren



Leerdoelen 

gezondheidsvaardigheden

 1. Definiëring, omvang en impact

-Destudent/ professional kan een definiëring van gezondheidsvaardigheden geven

-De student/ professional kan de verschillende niveaus gezondheidsvaardigheden

benoemen

-De student/ professional kan de omvang van beperkte gezondheidsvaardigheden

benoemen

-De student/ professional kan de impact van beperkte gezondheidsvaardigheden op 

iemands leven beschrijven

 2. Signaleren 

De student/ professional kent en herkent de verschillende niveaus van 

gezondheidsvaardigheden en weet daar adequaat op in te spelen. 

 3. Bruikbaarheid en toepasbaarheid van informatie 

De student/ professional kan een vertrouwensband aangaan, informeren/ coachen 

passend bij het niveau gezondheidsvaardigheden van de cliënt/ patiënt.



Leerdoelen 

gezondheidsvaardigheden

 4. Interventies 

De student/ professional kan passende (wetenschappelijk onderbouwde) 

interventies vinden en toepassen die aansluiten bij het niveau van 

gezondheidsvaardigheden van de cliënt/ patiënt.

 5. Evaluatie. 

De student/ professional kan het proces en effect van zijn/ haar handelen 

evalueren. 

 6. Eigen regie. 

De student/ professional ondersteunt en coacht de cliënt/ patiënt met 

beperkte gezondheidsvaardigheden in het nemen van eigen regie. 

7. Reflectie. 

De student/ professional reflecteert op zijn attitude en handelen bij met 

mensen met lagere gezondheidsvaardigheden. 



Opleiding en Onderwijs 



Leden en doelstelling



Health Literacy = 
Gezondheidsvaardigheden

Definitie:
Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om 

informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken 
bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen.

Bekijk: Filmpje met interview met 4 heren met lage gezondheidsvaardigheden:

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

 en/of Leen:   https://www.youtube.com/watch?v=Nk1MVD6CwH

 of engelstalige Film: http://HLS-EU

https://www.youtube.com/watch?v=E_RsiGdOhCM
https://www.youtube.com/watch?v=Nk1MVD6CwH
http://www.youtube.com/watch?v=fzMA9TlPJUk


Feiten en cijfers over laaggeletterdheid

 1 op de 9 mensen van 16 tot 65 jaar is laaggeletterd (12%): dat zijn 1,3 
miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven;

 Naar schatting is 22% van de mensen van 55 tot 65 jaar laaggeletterd;

 Naar schatting is 40% van de mensen boven 65 jaar laaggeletterd;

 65% van de laaggeletterden is autochtoon;

 57% van de laaggeletterden werkt;

 10% van de laaggeletterden is werkzaam in de in de zorg- en 
welzijnssector;

 Laaggeletterdheid kost de samenleving naar schatting 556 miljoen euro 
per jaar. 127 miljoen daarvan betreft kosten in de gezondheidszorg



Health literacy en gezondheid

Enkele bevindingen
 Hogere mortaliteit, bijv. door lagere therapietrouw (Baker 2007) 
 Laaggeletterd: hogere prevalentie chronische aandoeningen
 Laaggeletterd: groter zorggebruik (zelfrapportage)

Problemen in de zorg
Risico momenten
 Aan de balie en de telefoon
 Tijdens het spreekuur
 Medicatie en (door)verwijzen



(Laag)geletterdheid

Niveau 1:       zeer laag, functioneel analfabeet
Niveau 2:       laag 
Niveau 3:      ‘minimumniveau voor complexe 

maatschappelijke 
werkelijkheid’

Niveau 4/5 :  hoog

3 componenten:
 Functionele HL (literacy, numeracy)
 Interactieve HL
 Kritische HL



Functionele HL

Fi uoy nac daer siht, tup ruoy tfel dnah no ruoy thgir redluohs dna
esiar eht thgir dnah ni the ria.

If you can read this, put your left hand on your right shoulder and 
raise the right hand in the air. 



3 componenten van HL:

1. Functionele HL (literacy, numeracy)

2. Interactieve HL

• De juiste vragen stellen in de juiste vorm

• Zelf op zoek gaan naar informatie

• Informatie toepassen op eigen leven

3. Kritische HL

• Kritisch analyseren van informatie

• Gebruik van informatie om meer 

controle op eigen leven uit te oefenen



Sociale Geneeskunde

Aan de balie en de telefoon

Risicomomenten

• Afspraak maken

• De weg vinden

• Op tijd komen

• Een telefoongesprek voeren

• Afspraken uit een telefoongesprek 

onthouden

Herkennen!

• Moeilijk: taboe

• Alarmbellen 



Communicatie aanpassen, hoe doe je dat?

1. Gebruik van lekentaal in plaats van medisch jargon
2. 2 Achterhalen wat de patiënt al weet (nieuwe informatie 

aan laten sluiten)
3. Patiënt terug laten vertellen wat je hebt uitgelegd (‘teach

back’)
4. Beperken van het aantal nieuwe onderwerpen
5. Variëren van uitlegmethoden (voordoen, plaatjes: 

http://www.pharos.nl/documents/doc/begrijp-je-
lichaam_volledigeversie.pdf

6. Kern van het gesprek herhalen/samenvatten
7. Patiënt aanmoedigen vragen te stellen

http://www.pharos.nl/documents/doc/begrijp-je-lichaam_volledigeversie.pdf


Sociale Geneeskunde

Handig….
Links en websites

• In FysioPraxis drie artikelen over laaggeletterheid:

Deel 1: Wie is laaggeletterd in uw dagelijkse praktijk?

Deel 2: Hoe maakt u lees- en schrijfproblemen bespreekbaar?

Deel 3: Hoe verwijst u een patiënt door naar taalscholing?

• HuisartMap/pdf ‘Begrijp je lichaam’

http://www.pharos.nl/documents/doc/begrijp-je-lichaam_volledigeversie.pdf

• Leesniveau tool

https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool

• LHV Toolkit laaggeletterdheid

https://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/fysiopraxis/leadartikel-laaggeletterheid/fysiopraxis_nr1-2015_p16-17_taalmaaktgezonder.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/fysiopraxis/leadartikel-laaggeletterheid/fysiopraxis_2_maart2015_p18-19_taalmaaktgezonder.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/vakinhoud/fysiopraxis/leadartikel-laaggeletterheid/fysiopraxis3april2015-18-19.pdf
http://www.pharos.nl/documents/doc/begrijp-je-lichaam_volledigeversie.pdf
https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool
https://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid


“

Bestudeer/bekijk ter voorbereiding van het interview:

Toolkit Laaggeletterdheid;  toolkit voor omgang met laaggeletterdheid in de 

huisartsenpraktijk .

Gezondheidsvaardigheden bepalen met SBSQ-D’

Bekijk: Filmpje met interview met 4 heren met lage gezondheidsvaardigheden:

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

en/of Leen:   https://www.youtube.com/watch?v=Nk1MVD6CwHA#t=92

Bekijk ook : www.steffie.nl  naar het ziekenhuis,  (zie rechterkolom, scrol naar beneden) wat een indicatie  

geeft van het begripsniveau van mensen met lage gezondheids-vaardigheden

https://www.youtube.com/watch?v=E_RsiGdOhCM
https://www.youtube.com/watch?v=Nk1MVD6CwHA#t=92
http://www.steffie.nl/


 http://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement-

gezondheidsvaardigheden.html



Kennisbundel Vilans



Oefenen met…..

 Herkennen

 Adviseren

 Beleid



Checklist voor toegankelijke 

website - Pharos





5 A Model



Gezondheidsvaardigheid en 

beleid



Health Literacy Quality 

Standards

 Welke van de 10 zijn er al in jullie eigen 

organisaties?

 Welke van de 10 zou je morgen graag 

doorvoeren? 

 Kies 1 van de 10 en maak een stappenplan 

hoe dit beleid in te voeren in de eigen 

organisaties.


