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Programma

• Welkom
• Gezondheidsvaardigheden
• Herkennen lage gezondheidsvaardigheden
• Bespreekbaar maken van lage gezondheidsvaardigheden bij patiënt
• Terugvraagmethode
• Oefenen van terugvraagmethode

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen
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• Ongeveer 18% van de Nederlandse bevolking is 
laaggeletterd, 1 op de 6 mensen.

• 1,8 miljoen mensen 16-65 jaar

• Ongeveer 60% van de laaggeletterden is autochtoon, 
40% heeft een migratieachtergrond.

• ongev. 31% heeft LVB of zwakbegaafd (Reichrath, E. 
2018)

• 48% heeft moeite met eigen regie over gezondheid, 
ziekte en zorg.

• 18% tussen 12-74 jaar bezit weinig 
computervaardigheden en 9% zeer weinig 

Laaggeletterdheid

Cijfers Algemene Rekenkamer, 2016. CBS, 2016, 2018. NIVEL, 2018.







% laaggeletterden per gemeente (ROA, 2016)



….de vaardigheden van individuen om informatie over 
gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, 
en te gebruiken bij het nemen van 
beslissingen over hun gezondheid. 

24,5 % van de 
mensen hebben
beperkte 
gezondheidsvaardigheden         

Gezondheidsvaardigheden  



•Lezen, schrijven en rekenen
•Kennis van het lichaam
•Plannen en organiseren
•Vragen durven stellen
•Kennis van de 

gezondheidszorg in 
Nederland

Enkele belangrijke 
gezondheidsvaardigheden…



• 6 jaar eerder dood.
• 15 jaar in minder goede gezondheid.
• Vaker chronische aandoeningen.
• Slechtere uitkomst zorg.

Cijfers levensverwachting, CBS, 2017.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen



Diabetes
➢ Mensen met alleen basisonderwijs 12,5 % versus universitaire opleiding 2,9% (CBS, 2017)
➢ Prevalentie Turkse, Marokkaanse, = 2 tot 4 keer hoger. (Uitewaal, 2016)
➢ Bij mensen met een Hindoestaans-Surinaamse achtergrond is het verhoogd erfelijk.

Overgewicht
➢ Laagopgeleiden hebben 2,5 keer meer kans op overgewicht en ruim 4 keer meer kans op obesitas.

COPD
➢ 46% van de 600.000 COPD patiënten is beperkt gezondheidsvaardig 
➢ (Nivel, 2019)
➢ Mensen met alleen basisonderwijs hebben meer dan 5 keer zo vaak 
➢ COPD dan mensen met een universitaire opleiding (CBS, 2017)

Depressie, chronische stress en angststoornissen
21% vd mensen met lage sociaaleconomische positie 
9% met hoge sociaaleconomische positie

Enkele cijfers



• Laaggeletterden

• Laagopgeleiden

• Chronisch (psychiatrische) patiënten

• Ouderen

• Niet-westerse migranten

• Iedereen in emotioneel stressvolle situaties

Risicogroepen lage gezondheidsvaardigheden

Je kunt het moeilijk herkennen, dus moet je het navragen.



- 57% is vrouw

- 20% van de 55-64 jarigen

- 28% van de 65-74 jarigen

- 50% van de vrouwen werkt in de zorg

Wie zijn laaggeletterd



Oorzaak laaggeletterdheid

- Ouders zijn laaggeletterd en stimuleren hun kinderen niet om te lezen,
- Na de lagere school meteen gaan werken (vooral oudere generatie)
- Schoolverlaters
- Migranten die in eigen land weinig onderwijs hebben gehad



Hoe herkennen jullie iemand die moeite met 
lezen/schrijven heeft.



Smoezen
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“Oh, ik dacht dat die afspraak 
morgen was.” 

“Nee, werken met computers is niets voor 
mij.”

“Ik schrijf zo onleesbaar, doe jij dat 
maar voor me.”

“Ik heb een lelijk handschrift”

Bron: CINOP Laaggeletterdheid, leidraad voor 
doorverwijzers

• “Sorry, ik ben mijn bril 
vergeten.” 



Herkennen van laaggeletterdheid
wees alert bij: 

• Vaak niet of te laat komen, of een andere dag (we denken dan therapie-
ontrouw)

• Liever langskomen om een afspraak te maken dan bellen
• Vragenlijsten komen niet retour 
• Smoezen om zelf niet te hoeven lezen of schrijven
• Kunnen geen e-Health doen



Als je na de smoezen nog niet zeker weet of iemand laaggeletterd 
is, kan onderstaand een indicatie zijn;

• Chaotische klachtenpresentatie
• Patiënt stelt nooit vragen
• Behandeling niet gewenste resultaat zonder 

duidelijke oorzaak
• Volgt adviezen niet op
• Zegt ja en doet nee.
• Komt te laat of te vroeg op de afspraak
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Voorbeeld afsprakenkaartje
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• Vooral autochtone Nederlanders schamen zich dat ze moeite met lezen/schrijven 
hebben.

• Benoemen kan dan het beste op een indirecte manier; ‘Ik ken veel mensen die 
lezen moeilijk/lastig vinden, hoe is dat voor u?’

• Benoemen is belangrijk omdat je daarmee erkent dat het moeilijk is en dat ze niet 
de enige zijn die het moeilijk vindt. 

• Het kan zijn dat sommige mensen die laaggeletterd zijn, daardoor op veel meer 
gebieden problemen hebben zoals bijvoorbeeld financiën. Het is goed om dat te 
weten en te delen met de collega’s. Vraag of het in het dossier gezet mag worden 
zodat de collega’s het ook weten. Dan kunnen ze er rekening mee houden.

Benoemen van laaggeletterdheid



Waar heeft cliënt nog meer mee te maken

•Moeite met lezen van informatiefolders 
van de overheid en andere organisaties

•Moeite met het lezen van de post
•Moeite met internet (DigiD)
•Moeite met inname medicatie
•Moeite met de eigen financiën te 

regelen
•Moeite met sociale bezigheden 

waarvoor je moet kunnen lezen.

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen
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Tekst van een huisartsenpraktijk ergens in Nederland

Sportspreekuur 
Vanaf september 2013 werken wij samen met de sportartsen van het Sport Medisch 
Adviescentrum. Een sportarts is een specialist op het gebied van sportblessures, maar ook niet 
sport gebonden klachten van het bewegingsapparaat. Dit sportspreekuur is bedoeld voor mensen 
met langdurige of ingewikkelde blessures van spieren of gewrichten. Hierbij is de mate van 
klachten belangrijker dan hoe fanatiek u normaalgesproken sport.
Tijdens een consult van een half uur kijken de huisarts, fysiotherapeut en sportarts samen naar uw 
klacht en geven direct een advies.
Mocht u in aanmerking willen komen voor een gezamenlijk consult neemt u dan contact op met de 
huisartsenpraktijk 

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen
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Sportspreekuur
Vanaf september 2013 werken wij samen met de sportartsen van het Sport Medisch 
Adviescentrum. Een sportarts is een specialist op het gebied van sportblessures, maar ook niet 
sport gebonden klachten van het bewegingsapparaat. Dit sportspreekuur is bedoeld voor mensen 
met langdurige of ingewikkelde blessures van spieren of gewrichten. Hierbij is de mate van klachten 
belangrijker dan hoe fanatiek u normaalgesproken sport.
Tijdens een consult van een half uur kijken de huisarts, fysiotherapeut en sportarts samen naar uw 
klacht en geven direct een advies.
Mocht u in aanmerking willen komen voor een gezamenlijk consult neemt u dan contact op met de 
huisartsenpraktijk 

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen
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17 moeilijke 
woorden

2 moeilijke 
zinsconstructies

10% moeilijke 
woorden mag. Dit 
zijn 102 woorden. 



Wat leest iemand die moeite met lezen heeft…..

Vanaf september 2013 werken wij samen met de van het Sport Medisch 
. Een sportarts is een specialist op het gebied van , maar ook niet sport 
gebonden klachten van het . Dit is bedoeld voor mensen met 
of ingewikkelde blessures van spieren of gewrichten. Hierbij is de van klachten 
belangrijker dan hoe u sport.

een van een half uur kijken de huisarts, fysiotherapeut en samen 
naar uw klacht en geven direct een advies.
Mocht u in willen komen voor een neemt u dan contact op met 
de .



Gevolgen voor gezondheid

•Vaker en eerder chronische aandoening 
(vaker overgewicht, minder bewegen, meer 
roken)

•Moeite met leefstijlveranderingen
•Vaker onjuist medicatie gebruik
•Levensverwachting
•Minder regie
•Minder zelfvertrouwen
•Vaker ziekenhuisopnames



•2 x daags 2 tabletten?

•70% leest het correct
•35% past het correct toe

Misverstanden bij medicijngebruik



Tips voor communicatie:

• Eenvoudig taalgebruik
• spreek duidelijk, niet te snel (ook niet te hard, tenzij de patiënt doof is)
• Wel Jip en Janneke taal, géén Jip en Janneke houding
• Korte zinnen in de tegenwoordige tijd.
• Beperk de informatie per keer, 
• streef niet naar volledigheid



Vervolg

• Gebruik geen spreekwoorden  
• (bijvoorbeeld: ‘ik wil een vinger aan de pols houden’)
• Gebruik geen jargon
• Drie vragen die patiënt na consult moet begrijpen:
• Wat heb ik?
• Wat moet ik doen?
• Waarom is dat belangrijk?



• Controleer of u boodschap goed over gekomen is.

• Welke vragen heeft u nog

• Of:

• Ik heb u veel verteld en ik wil graag weten of ik het goed heb 
uitgelegd, wilt u mij vertellen wat ik heb gezegd.

Communicatie op maat
Terugvraagmethode



•
• Doktersassistente legt volgende situatie uit: De patiënt moet de boodschap krijgen dat er naar aanleiding van 

uitslagen vervolgonderzoek moet plaatsvinden. à “De dokter wil dat u verder wordt onderzocht door de MDL-arts in 
het ziekenhuis. U wordt morgen om 11.00u bij dr. Van Hierde verwacht voor een endoscopie, route 54. U mag 's 
ochtends alleen thee zonder suiker drinken en niet ontbijten. U mag niet zelf rijden. Meer informatie over 
endoscopie vindt u op de site van het ziekenhuis.

• POH legt uit: Patiënt met COPD moet drie maal daags een pufje gebruiken:

• Huisarts/POH legt uit: Patiënt moet vier keer per dag 2 pillen, 1 rode en 1 witte. Om 8.00 uur, 12.00 uur 18.00 uur en 
22.00 uur.

Leg elkaar uit, en vraag terug:
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Voorbeeld op Youtube, dagcurve diabetes



Communicatie op maat, maak gebruik van plaatjes



Zorg in eigen hand, gesprekslijst voor hulpverleners



Praktische tools en bronnen

▪ Bekijk je praktijkomgeving eens kritisch….
▪ LHV-toolkit laaggeletterdheid in huisartsenpraktijk
▪ www.pharos.nl

• Eenvoudig-voorlichtingsmateriaal-in-de-zorg
• Factsheet laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden
• Diverse trainingen, bijvoorbeeld ‘Effectief communiceren’

▪ www.gezondheidsvaardigheden.nl
▪ www.huisarts-migrant.nl
▪ www.begrijpjelichaam.nl
▪ www.lezenenschrijven.nl
▪ www.diversiteitindiabetes.nl

10 november 
2022



Zorg voor laaggeletterden, 

migranten en sociaal kwetsbaren
In de huisartsenpraktijk
Praktische tips en inspirerende voorbeelden

www.huisarts-migrant.nl
Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met 

vragen over zorg en gezondheid voor migranten, 

vluchtelingen en patiënten met beperkte 

gezondheidsvaardigheden.

10 november 
2022

Oratie 'Verschil 
moet er zijn!' Prof. 

dr. Maria van den 
Muijsenbergh
Met een persoonsgerichte 
integrale aanpak kan de 
eerstelijnszorg bijdragen 
aan het terugdringen van 
gezondheidsverschillen in 
Nederland.



Wat neem je mee naar huis?

▪ Veel patiënten zijn laaggeletterd.
▪ Wees alert op herkennen 
▪ Normaliseer signalen
▪ Pas je communicatie aan
▪ Gebruik beeldmateriaal en wees kritisch
▪ Gebruik de terugvraagmethode!
▪ Gebruik tools
▪ Training 



Welke vragen heeft u nog?


