Intentieverklaring Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Achtergrond
1. Gezondheidsvaardigheden zijn de competenties om informatie over gezondheid te
verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde
beslissingen.
2. Tenminste 29% van de volwassen Nederlanders hebben (zeer) beperkte
gezondheidsvaardigheden
3. 1,5 miljoen volwassenen Nederlanders zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen,
schrijven en rekenen en kunnen daarom niet goed functioneren in onze maatschappij.
4. Geletterdheid is een belangrijke functionele gezondheidsvaardigheid. Andere
gezondheidsvaardigheden zijn, volgens de brede definitie die de Alliantie hanteert:
functionele vaardigheden (lezen en schrijven, rekenen, informatie verwerken), interactieve en
psychologische vaardigheden (abstract denken, reflecteren, heldere communicatie,
zelfvertrouwen, motivatie) en kritisch vermogen (het vermogen om eigen regie te voeren,
zelfmanagement, medicijngebruik, adviezen in eigen bestaan in te passen).
5. Mensen met (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden zijn vaker chronisch ziek, hebben
vaker een ongezonde leefstijl, maken meer gebruik van de zorg en minder van preventieve
voorzieningen. Zij leven korter en ook de kwaliteit van leven in de laatste jaren is minder.
6. Om gezondheidsvaardig te zijn is het nodig dat mensen aandacht hebben voor hun
gezondheid en dat ze informatie daarover kunnen verzamelen, begrijpen en toepassen.
Natuurlijk is dat primair een zaak van het individu en de professional. In de praktijk blijkt die
verantwoordelijkheid op individueel niveau niet voor iedereen zo simpel te realiseren.
Professionals kunnen leren om problemen (en wat de oorzaken daarvan zijn) anders uit te
leggen en goede instructies en adviezen te geven over gezondheid en ziekte.
7. We mogen het als samenleving niet accepteren dat mensen niet voldoende kunnen
meedoen en daardoor gezondheidsschade lijden. We kunnen ons ook niet permitteren dat
miljoenen euro’s extra kosten gemaakt worden om de gevolgen van een gebrek aan gezondheidsvaardigheden op te vangen.
Doel Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Vanuit de visie dat gezondheidsvaardigheden belangrijk zijn als verklaring voor
sociaaleconomische gezondheidsverschillen, werken partners van de Alliantie samen aan
het terugdringen van gezondheidsverschillen. Dat doen zij door zowel het verbeteren van de
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kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden, als door het ondersteunen bij het verbeteren van
gezondheidsvaardigheden.
De Alliantie heeft vanuit deze visie de ambitie om:
1. een landelijke beweging te vormen
2. als platform fungeren ter ondersteuning van activiteiten van de partners.
Organisaties die zich inzetten op het brede gebied van gezondheid en zorg, verbinden zich
aan de doelstellingen van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Zij zien de meerwaarde
van het samen werken aan kwaliteitsbevordering van zorg en gezondheidsbevordering voor
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Intentieverklaring
[naam organisatie] sluit zich aan bij de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en wil een
actieve bijdrage leveren aan de doelen van de Alliantie. Daartoe onderneemt [naam
organisatie] het volgende:








Promotie van het concept gezondheidsvaardigheden in de eigen organisatie en/of
naar de achterban door middel van eigen blad, nieuwsbrief, website en tijdens
bijeenkomsten.
Promotie van het concept gezondheidsvaardigheden buiten de eigen
organisatie/achterban zodat het concept wijd verspreid wordt.
Zoeken naar mogelijkheden om, vanuit de eigen missie en rol te kunnen bijdragen
aan het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van de Nederlandse bevolking
en/of het bevorderen van aangepast beleid en aangepaste werkwijzen van
organisaties en professionals.
Samenwerken daar waar relevant met andere Alliantiepartners.
Kennis over gezondheidsvaardigheden en informatie over activiteiten in de eigen
organisatie op dit thema beschikbaar stellen, ten behoeve van de Nieuwsbrieven en
de website van de Alliantie.
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Ondertekening:

_______________________
Plaats
:
Datum
:
Naam
:
Functie
:
Organisatie :
Dit betreft een aanmelding: namens de organisatie / als individu (s.v.p. doorhalen wat niet van
toepassing is)

Contactpersoon 1 voor Alliantie:
Naam
:
Functie
:
E-mail
:
Contactpersoon 2 voor Alliantie (optioneel):
Naam
:
Functie
:
E-mail
:
Graag inscannen en per e-mail retourneren aan Pharos (coördinator alliantie) via
gezondheidsvaardigheden@pharos.nl
Versie: juni 2018
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