
Toolkit Gezonde Taal  
Omgaan met laaggeletterd-
heid in de zorg 

Handleiding voor leidinggevenden en 
zorgverleners

Inleiding 
Voor u ligt de Toolkit Gezonde Taal. Met deze Toolkit biedt het UMC Utrecht u 
een handreiking om de communicatie met laaggeletterde patiënten te verbeteren. 

Wat zit er in de Toolkit? 
De Toolkit is geen werkboek dat u van voor naar achter door werkt. De box 
bestaat uit een aantal losse kaarten en praktische hulpmiddelen die u direct in 
uw praktijk kunt gebruiken. 

U kiest zelf hoe en waarmee u aan de slag gaat. Misschien wilt u zich eerst alleen 
inlezen of juist direct beginnen met bewustwording van medewerkers. Of u kiest 
voor onderzoek naar de mate van geletterdheid van uw patiëntengroep en het 
aanpassen van het schriftelijk voorlichtingsmateriaal. Gebruikt u deze Toolkit 
‘op maat’ en haal eruit wat voor u van belang is.

Informatie over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheid staat ook op de 
website www.umcutrecht.nl/gezondheidsvaardigheid. Ook de inhoud van de 
Toolkit is daar digitaal beschikbaar.    

De Toolkit bevat drie soorten kaarten:
1) Laaggeletterdheid in de zorg (2 kaarten)
2) Zicht op laaggeletterdheid (4 kaarten)
3) Aan de slag (3 kaarten)



Hoe gebruikt u de Toolkit?

Wat zit er nog meer in de Toolkit? 
In de Toolkit zitten ook de volgende voorbeeldmaterialen: 
- richtlijnen voor artsen en baliemedewerkers
- kaartje bellijn 
- poster voor in de wachtkamer
- uitgewerkt processchema (‘kritische momenten in kaart’) 

Heeft u vragen over de toolkit of laaggeletterdheid? 
Neem dan contact op met Annelies Hetharia, afdeling Patiëntenvoorlichting 
patientenvoorlichting@umcutrecht.nl

Ik wil: 
me verdiepen in de achtergrond en de problematiek van laaggeletterdheid 
 gebruik kaart 1 van: Laaggeletterdheid in de zorg

me verdiepen in de aanpak van het UMC Utrecht 
 gebruik kaart 2 van: Laaggeletterdheid in de zorg

Ik wil: 
werken aan de bewustwording van laaggeletterdheid bij mijn medewerkers
 gebruik kaart 1 van: Zicht op laaggeletterdheid

mijn baliemedewerkers handvatten geven om signalen van laaggeletterd-
heid te herkennen en bespreekbaar te maken
 gebruik kaart 2 van: Zicht op laaggeletterdheid

artsen handvatten geven om laaggeletterdheid te herkennen en bespreek-
baar te maken
 gebruik kaart 3 van: Zicht op laaggeletterdheid

tips en adviezen voor gespreksvoering tijdens het consult 
 gebruik kaart 4 van: Zicht op laaggeletterdheid

Ik wil: 
de schriftelijke informatie voor mijn patiënten in begrijpelijk Nederlands 
schrijven 
 gebruik kaart 1 van: Aan de slag

de zorg voor laaggeletterden toegankelijker maken door mijn zorgproces 
aan te passen
 gebruik kaart 2 van: Aan de slag

onderzoek doen naar laaggeletterdheid 
 gebruik kaart 3 van: Aan de slag




