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Eenvoudige informatie in 
de huisartsenpraktijk voor 
iedereen

Voor wie is informatie 
in de zorg vaak te 
ingewikkeld?

Achtergrond

1

2



21-3-2023

• Overlijden 6 jaar 

eerder

• Leven 15 jaar in 

minder goed 

ervaren gezondheid

Gezondheidsverschillen
Mensen met een laag onderwijsniveau: 

18%
van de Nederlanders is digistarter

1 op de 4
Nederlanders heeft beperkte 

gezondheidsvaardigheden

Kans op onvoldoende
digitale vaardigheden

3 keer
zo groot bij laaggeletterden
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Gezondheidsvaardigheden zijn de 
vaardigheden van individuen om 
informatie over gezondheid te 
verkrijgen, te begrijpen, en te 
gebruiken bij het nemen van 
beslissingen over hun gezondheid. 

Beperkte 
gezondheidsvaardigheden

• Taal-, lees- en rekenvaardigheden  

• Begrip van de tekst en symbolen

• Digitale vaardigheden: navigatie, herkenbaarheid knoppen en links

• Plannen en organiseren

• Vragen durven stellen

Beperkte gezondheidsvaardigheden 
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2 x daags 2 tabletten: 

70% leest het correct
35% past het correct toe

52% van de patiënten aan de balie van de apotheek heeft moeite informatie te 
begrijpen

Davis et al 2006 Literacy and misunderstanding prescription Drug lables
Koster et al 2015 Health literacy among pharmacy visitors in the Nl. 

Begrijpen is meer dan kunnen lezen

2x per dag 2 tabletten  => ochtend 2 tabletten
avond 2 tabletten

Begrip ging omhoog:

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden van 30 % naar 78%
Mensen met goede gezondheidsvaardigheden van 58 % naar 97%

Begrijpelijke communicatie goed voor iedereen
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Digitalisering

• Persoonsgericht

• Inzicht in eigen gezondheid

• Video, geluid, beeld

• Overzicht

eHealth biedt kansen
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Hoe weet u welke 
patiënten wat extra 

ondersteuning kunnen 
gebruiken?

Herkennen

• Hoe herkent u patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven of 
die beperkte gezondheidsvaardigheden hebben?

• Hoe herkent u patiënten die beperkt digitaal vaardig zijn?

Vragen
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• Liever langskomen dan bellen
• Vaak herhaalmedicatie te laat of dubbel
• Instructies worden niet opgevolgd – geen verbetering klachten
• Patiënt stelt geen vragen
• Smoezen
• Vragenlijst niet ingevuld

Herkennen van laaggeletterdheid en beperkte 
gezondheidsvaardigheden

• Stel vragen!

• Heeft u een computer, tablet of smartphone met internet?

• Zoekt u wel eens informatie (over gezondheid en ziektes) op het internet?

• Gebruikt u DigiD?

• Bekijk samen met patiënten eenvoudige plaatjes op de pc

• Vraag welke hulp patiënten willen 

Herkennen beperkte digitale vaardigheden
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Een vermoeden… En 
dan?

Handelen
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• Wat doet u als u een vermoeden hebt van lage 
gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid?

Vragen

• Maak het bespreekbaar:
• Zorg voor een vertrouwde veilige sfeer
• Normaliseer het probleem

‘Ik hoor van veel mensen dat ze moeite hebben met het invullen van 
formulieren, hoe is dat voor u?’ 

Een vermoeden… En dan?
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• Beperk de hoeveelheid informatie, streef niet naar volledigheid

• Wees zo concreet mogelijk

• Vermijd abstract taalgebruik en uitdrukkingen

• Herhaal de belangrijkste punten

• Toon of teken plaatjes; het helpt de patiënt zich de uitleg te herinneren

• Gebruik dezelfde woorden als de patiënt

• Vraag niet ‘heeft u nog vragen?’, maar ‘welke vragen heeft u nog?’

Effectief communiceren

Terugvraagmethode (Teach back)

• Nagaan of de patiënt de informatie heeft begrepen

• Op een respectvolle manier vragen of de patiënt in zijn eigen woorden 
kan vertellen hoe hij/zij de adviezen gaat opvolgen

Waarom?

• Door het herhalen blijft het beter hangen
• U kunt aanvullen wat niet overgekomen is
• Geeft u info: op welk niveau moet u communiceren?
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Teach back in de praktijk

• Bijvoorbeeld:
1. Ik wil weten of ik het goed uitgelegd heb
2. Kunt u me vertellen...

… wat u nu moet doen
… wat ik verteld heb
… waar u de vragenlijst kunt 

invullen

Verzin je eigen vraag!

• Noteer duidelijk wat u samen hebt besloten/besproken met de patiënt. 

• Gebruik geen afkortingen, vaktermen, lange woorden.

• Probeer zoveel mogelijk de woorden van de patiënt te gebruiken.

• Geef duidelijk aan wat de patiënt moet doen:

- Medicijnen innemen
- Afspraak maken voor onderzoek
- Maken van vervolgafspraak
- Verwijzing voor wie

Begrijpelijke P-regels OPEN
Begrijpelijke woordenlijst 

Tips voor eenvoudige dossiervoering

‘Een arts moet weten dat 
hij het in begrijpelijke taal 

moet opschrijven. Dat 
moet hij wel willen. In 

mijn dossier staan dingen 
waar je drie avonden voor 
moet googelen. Dan is het 

meer een naslagwerk 
voor de arts”
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Begrijpelijke 
informatiematerialen en 
ondersteuning

Hulp en hulpmiddelen

Begrijpelijke informatiematerialen

• Maak gebruik van bestaande begrijpelijke informatiematerialen

• Teken/ toon plaatjes

• Beperk informatie in praktijkruimtes

• Andere talen
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• Zorg dat je zelf de app, website, PGO of patiëntportaal kent. 

• Bespreek binnen het team wie patiënten kan ondersteunen bij het gebruiken van digitale 
middelen

• Zorg ervoor dat patiënten weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning

• Inloopspreekuur voor vragen over digitaal

• Zorg voor begrijpelijke dossiervoering

Digitaal?
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Hulp en ondersteuning in de buurt

Welke vragen heeft u nog? Bedankt voor 
uw aandacht
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