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Programma

1. Communicatie 
• Waarom aandacht voor basisvaardige patiënten in relatie met misinformatie op 

internet?

2. Lesmateriaal

3. Behoeftepeiling

4. Wil je meer weten? Iemand aanmelden/doorverwijzen
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Ik ben mijn huisarts eeuwig dankbaar
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Ervaren
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Hoeveel procent van een tekst moet u kunnen lezen 

om de inhoud ervan te begrijpen?

90%60% 70% 100%



Ervaren

• Het -- is de  -- die aan  -- --

• -- en  -- -- geeft over een 

• gezonde, veilige en meer  -- -- .

• Het  -- -- gezonde en meer   --

• voeding bij -- en   -- het   --

• tot een meer -- --. 
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60%



Ervaren

• Het -- is de -- die aan consumenten wetenschappelijk -- en 

onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en 

meer  -- -- .

• Het  -- -- gezonde en meer  --

• voeding bij consumenten en

• -- het  -- tot een meer  -- -- . 
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70%



Ervaren

• Het Voedingscentrum is de -- die aan consumenten 

wetenschappelijk onderbouwde 

• en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en 

meer  -- voedselkeuze.

• Het Voedingscentrum   -- gezonde en meer

• -- voeding bij consumenten en

• -- het bedrijfsleven tot een meer verantwoord voedselaanbod. 
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Ervaren

• Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten 

wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie 

geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame 

voedselkeuze.

• Het Voedingscentrum bevordert gezonde en meer duurzame 

voeding bij consumenten en stimuleert het bedrijfsleven tot een 

meer verantwoord voedselaanbod. 
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100%



Anderstalige problematiek

Beperkte woordenschat

• A2 beheers je 2000 woorden (inburgering)* 

• B1 beheers je 5000 woorden

*vanaf 1 januari 2022 B1

Hoeveel woorden beheers jij, denk je?

Woorden met dubbele betekenissen

Afgesloten

Mijn gas wordt afgesloten.

Ik heb een zorgverzekering afgesloten.

Nuchter

Je moet nuchter zijn voor het onderzoek.

Na 5 pilsjes ben ik niet meer nuchter.
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Informatie zoeken internet
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Materiaal

Taal

• Instroom Lekker bewegen

• Instroom Lekker en gezond

• Instroom Naar de dokter?

• 1F Eerste hulp aan kinderen

• 1F Goed geslapen

• 2F Een afspraak bij de huisarts
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Rekenen

• Instroom Mijn gezondheid

• Instroom koken

• 1F Leef gezond

• 1F Gezond eten en lekker 

bewegen

• 2F Koken voor anderen

• 2F Sport en bewegen

Digitaal (basisniveau 1)

• Veilig online op je smartphone

• Veilig online op je computer

• Video-bellen op je tablet

• Video-bellen op je smartphone

• Video-bellen op je computer



Materiaal 
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Screeningsinstrument

• Taalverkenner

• De Taalverkenner is een papieren screeningsinstrument. 

• Zo kunt u in korte tijd bekijken (ongeveer 8 min)

of iemand mogelijk moeite heeft met lezen.

13



Leermiddelen gids
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https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-
volwassenen/trefpunt-leermiddelen

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/trefpunt-leermiddelen
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Nieuwe digitale ontwikkeling waar je als patiënt ineens mee 

wordt geconfronteerd.

• https://zorgdomein.com/patient/

• https://home.mijngezondheid.net/

https://zorgdomein.com/patient/
https://home.mijngezondheid.net/


In gesprek
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De deelnemer / Wat wil ik leren?

• https://www.lezenenschrijven.nl/ik-wil-leren

• 0800 - 023 44 44

• https://www.hannn.eu/agenda/online-sessie-aandacht-voor-

laaggeletterdheid-in-mijn-praktijk

• Heb je zelf nog vragen, neem dan contact met ons op
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