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Laaggeletterdheid in de zorg (1)  
Laaggeletterdheid: (ook) een medisch probleem, omdat 

een patiënt te laat op een afspraak verschijnt;  
een patiënt de genodigde formulieren niet van tevoren invult; 
een patiënt zich niet aan de voorgeschreven medicatie houdt.  

En u had het nog wel opgeschreven! 

Huidige ontwikkelingen in de zorg, zoals de invoering van patiëntenportalen, thuismetingen en 
e-consulten, doen in steeds sterkere mate een beroep op patiënten. Maar ook de verhouding 
tussen zorgverleners en patiënten verandert. Patiënten krijgen meer verantwoordelijkheid en we 
verwachten dat zij in staat zijn weloverwogen keuzes met betrekking tot hun eigen gezondheid 
te maken. Hiermee gaan we voorbij aan het feit dat grote groepen patiënten helemaal niet in 
staat zijn om (zorg)informatie te verkrijgen, te lezen en te begrijpen.  

In Nederland zijn twee en een half miljoen van zestien jaar en ouder laaggeletterd. Dat betekent 
dat zij niet goed genoeg kunnen lezen, schrijven of rekenen om te functioneren en zich te 
ontwikkelingen in onze informatiemaatschappij. Deze patiënten hebben moeite om 
zorginformatie te begrijpen en zijn vaak ook niet in staat om een volwaardig gesprekspartner te 
zijn voor zorgverleners. (Digitale) informatievoorziening aan en communicatie met deze groep 
patiënten vraag daarom aanpassingen van de zorgverlening. 

De harde waarheid 

• Laaggeletterden omschrijven hun gezondheidssituatie vier keer zo vaak als matig tot 
slecht als niet-laaggeletterden.  

• Meer dan de helft van de laaggeletterden is autochtoon.  
• Laaggeletterden maken meer gebruik van huisartsen- en ziekenhuiszorg (waaronder 

spoedeisende en specialistische hulp) en minder gebruik van preventieve zorg en nazorg.  
• Laaggeletterdheid hangt samen met een 1,5 grotere kans op vroegtijdig overlijden. 
• Laaggeletterden hebben meer moeite met therapietrouw, zelfzorg en het gebruik van 

bijsluiters.  
• De kans op onvoldoende digitale vaardigheden is ongeveer drie keer zo groot bij 

laaggeletterden.  
• De hogere gezondheidszorgkosten door laaggeletterdheid is 257 miljoen per jaar.    
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Gevolgen voor de gezondheid  
Bepalend voor geletterdheid zijn leeftijd, opleidingsniveau en sociale achtergrond, opgroeien 
met de Nederlandse taal en geslacht (International Adult Literacy Survey, IALS, 1995). 
Laaggeletterde patiënten hebben bijvoorbeeld moeite met lezen van bijsluiters of voorschriften 
van medicijnen. Ook herkennen en duiden zij symptomen vaak anders. Dat bemoeilijkt het 
stellen van de juiste diagnose. Bovendien blijkt uit onderzoek dat laaggeletterden vaker een 
slechtere gezondheid rapporteren, vaker chronisch ziek zijn en een grotere kans op sterfte 
hebben dan adequaat geletterden. Zij zullen dus oververtegenwoordigd zijn onder patiënten 
(Gezondheidsraad, 2011). Ook de World Health Organisation (WHO) concludeert dat 
geletterdheid een centrale rol speelt in gezondheid. Dit besef verklaart de toenemende 
aandacht voor het concept gezondheidsvaardigheid.  

Niveaus van gezondheidsvaardigheid 
Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over 
gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van 
gezondheidsgerelateerde beslissingen (Briefadvies Gezondheidsraad, 2011).  

Lezen, schrijven en rekenen zijn voorwaarden voor gezondheidsvaardigheid. In het Engels 
gebruikt men hiervoor de term ‘Health Literacy’. Laaggeletterden behoren ook tot de groep 
mensen met onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Om gezondheidsvaardig te zijn, is alleen 
lezen, schrijven en rekenen niet voldoende. Mensen moeten ook in staat zijn om informatie te 
verkrijgen en te begrijpen, klachten te verwoorden en beslissingen te nemen. De groep 
patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden is daarom naar verwachting nog groter dan 
de groep laaggeletterden.  

Niveaus van gezondheidsvaardigheid 
De internationale literatuur onderscheidt drie soorten vaardigheden, namelijk:  

• Functionele vaardigheden: de basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen, die 
nodig zijn om goed te kunnen functioneren in dagelijkse situaties.  

• Communicatieve vaardigheden: vaardigheden die nodig zijn om informatie te verkrijgen 
en te kunnen toepassen op de eigen situatie en op nieuwe situaties.  

• Kritische vaardigheden: vaardigheden die betrekking hebben op kritisch kunnen 
analyseren en gebruiken van informatie om meer controle te krijgen over het eigen 
leven.   
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Omgaan met patiënten met lage gezondheidsvaardigheden 
De gezondheidszorg gaat uit van de geïnformeerde patiënt. Een patiënt die zijn rechten en 
plichten kent en weloverwogen besluiten neemt ten gunste van zijn gezondheid. Volgens de 
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn alle zorgverleners verplicht 
hun patiënten op een voor hen begrijpelijke manier in te lichten over hun gezondheidstoestand, 
het onderzoek, de behandeling en eventuele alternatieven. Informatie ‘op maat’ dus. 
Zorgverleners kunnen niet voldoen aan de wettelijke plicht tot ‘informed consent’ als de patiënt 
de informatie niet goed begrijpt. Voor zorgverleners is het daarom moeilijk om hier bij patiënten 
met lage gezondheidsvaardigheden goed op in te spelen.  

Adequate zorgverlening aan patiënten met lage gezondheidsvaardigheden vereist dat 
zorgverleners en andere medewerkers het probleem erkennen en herkennen bij de patiënt en 
hun zorgverlening aanpassen. De aanpak van het probleem werkt daarom twee kanten op. Aan 
de ene kant kunt u, als zorgverlener, uw voorlichting beter op deze groep afstemmen. Maar aan 
de kant van de patiënt liggen eveneens mogelijkheden. Bevorderen van geletterdheid en 
gezondheidsvaardigheden is een middel tot empowerment van patiënten. Daardoor kunnen zij 
de regie over hun gezondheid beter in eigen hand nemen.  

Rekening houden met gezondheidsvaardigheden: 

• bevordert stellen van een eigen diagnose;  
• bevordert effectiviteit van behandeling;  
• bevordert therapietrouw.  

Casus 
De driejarige zoon van mevrouw Pieterse is voor oorklachten bij de dokter. De arts legt uit dat 
haar zoontje een oorontsteking heeft en schrijft vloeibare paracetamol voor tegen de pijn. 
Mevrouw Pieterse haalt het drankje op bij de apotheek. De apotheekassistente legt uit dat ze 
haar zoon drie keer per dag vijf milliliter moet geven en geeft een maatkopje mee. De 
apotheekassistent vraagt of mevrouw Pieterse nog vragen heeft. Mevrouw Pieterse weet niet 
welke vragen ze moet stellen en zegt dat ze alles begrijpt. Eenmaal thuis leest mevrouw Pieterse 
de bijsluiter. Door de ingewikkelde termen en grote hoeveelheid tekst begrijpt ze de informatie 
niet goed. Ze vult het maatkopje en giet de vloeistof in het pijnlijke oor van haar zoon  
(Casus uit: Gezondheidsvaardigheden, Stand van Zaken, 2011).  

In deze toolkit richten we ons op ‘bewust worden’ en ‘herkennen’ van functionele 
gezondheidsvaardigheden. Daarom gebruiken wij in het vervolg van deze toolkit de term 
‘laaggeletterd’. Wij zien dit als een noodzakelijke stap in de aanpak van lage 
gezondheidsvaardigheden bij patiënten.  
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Laaggeletterdheid in de zorg (2) 
Aanpak laaggeletterdheid in het UMC Utrecht  
Als zorgaanbieder is het UMC Utrecht verantwoordelijk voor adequate zorg en informatie aan 
patiënten, die is afgestemd op de individuele behoeften van de patiënten. Hiervoor worden 
diverse middelen inzet en onderzoek gedaan.  

Het belangrijkste doel is laaggeletterde patiënten meer grip te geven op (de gevolgen van) hun 
ziekte en daarmee hun kansen op verbetering van hun gezondheid te vergroten. Het ziekenhuis 
is een geschikte setting om het taboe dat rust op laaggeletterdheid te doorbreken. De arts-
patiëntrelatie is een vertrouwensrelatie. Veel persoonlijke en soms ook gevoelige informatie 
wordt besproken. In de beslotenheid van de spreekkamer kan de arts, verpleegkundig specialist 
of andere zorgverlener in een veilige gesprekssituatie ook het vermoeden van laaggeletterdheid 
aan de orde stellen en wijzen op mogelijkheden voor scholing.  

Voorlichtingsfilmpje 
Op de polikliniek anesthesiologie deed het UMC Utrecht kennis op over de omvang van het 
probleem en de manier waarop zorgverleners daarmee omgaan. Daar werd ook ervaring 
opgedaan met methoden om laaggeletterdheid bij patiënten te herkennen en te begeleiden. 
Speciaal voor patiënten die het prettiger vinden om informatie via (gesproken) beeld te krijgen, 
werd een voorlichtingsfilmpje ontwikkeld over anesthesie. Hiermee kunnen patiënten zich 
voorbereiden op de operatie. Er wordt gesproken over de peroperatieve poli, narcose, 
ruggenprik, sedatie, complicaties en nuchter beleid.  
 
Onderzoek  
Uit onderzoek blijkt dat patiënten met kanker en een lage opleiding of met een 
migratieachtergrond aantoonbaar minder vaak doorverwezen worden voor 
erfelijkheidsonderzoek. Daardoor krijgen zij niet altijd de juiste nazorg en begeleiding. Om dit te 
verbeteren doet de afdeling Genetica onderzoek in het project Erfo4all. De focus van Erfo4all ligt 
bij het effectief verwijzen voor erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker voor patiënten uit 
kwetsbare groepen zoals mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Samen met Pharos 
zijn zorgverleners in verschillende ziekenhuizen getraind om lage gezondheidsvaardigheden bij 
patiënten te herkennen en het belang van erfelijkheidsonderzoek op een begrijpelijke manier uit 
te leggen. Contactpersonen Erfo4all: Jeanine van der Giessen en dr. Margreet Ausems. 
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Toolkit Gezonde Taal  
De toolkit ‘Gezonde Taal, aanpak van laaggeletterdheid in de zorg’ is bedoeld voor zorgverleners 
en andere medewerkers van de poliklinieken. Met de inhoud van de toolkit kunt u de toegang 
tot zorg, maar ook de zorgverlening aan laaggeletterde patiënten verbeteren. Het is belangrijk 
dat de patiënt u begrijpt, maar misschien wel even belangrijk is dat u de patiënt goed begrijpt. 
Of, zoals onderzoekers van het AMC in hun onderzoek ‘Gezondheidsvaardigheden: stand van 
zaken (2011)’, concludeerden: “Het probleem van lage gezondheidsvaardigheden ligt bij de 
ontvanger, maar het zorgaanbod draagt verantwoordelijkheid voor de oplossing”.  
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Zicht op laaggeletterdheid (1) 
Wie zijn laaggeletterd?  
Een kleine steekproef leert dat zorgverleners zich er vaak nauwelijks van bewust zijn dat er 
patiënten zijn die niet kunnen lezen of schrijven. Zorgverleners schatten de omvang van het 
aantal laaggeletterden vaak veel lager in dan het in werkelijkheid is. Of zij gaan er vanuit dat 
analfabetisme en laaggeletterdheid niet meer van deze tijd zijn. Patiënten op hun beurt 
vermijden vaak lees- en schrijfsituaties. Bovendien is het taboe en de schaamte bij 
laaggeletterden vaak groot. Herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid is daarom niet 
gemakkelijk.  

Als zorgverlener is het belangrijk om bewust te zijn van de problematiek van laaggeletterde 
patiënten en de impact die laaggeletterdheid heeft op de (uitkomst van de) zorgprocessen. 
Bewustwording in een academische setting begint met cijfers. Hoe groot is het probleem? 
Aantonen hoeveel patiënten laaggeletterd zijn en (dus) veel van onze informatie niet begrijpen 
en daarom niet participeren in de zorg, is een eerste stap. In ‘Aan de slag’ staan handvatten voor 
de aanpak van een onderzoek naar laaggeletterdheid binnen uw eigen polikliniek.  

Bewustwording 
De kracht van ervaring, het gezicht achter de cijfers… 

Bij Stichting Lezen & Schrijven zijn taalambassadeurs actief. Taalambassadeurs zijn mensen die 
de stap hebben gezet om aan de slag te gaan met hun probleem. Zij hebben beter leren lezen 
en schrijven. Deze taalambassadeurs motiveren andere laaggeletterden om met hun 
taalprobleem aan de slag te gaan. Ze delen ervaringen en laten zien dat het niet erg is om voor 
je taalachterstand uit te komen.  

  

Taalambassadeurs vertellen in het filmpje van Stichting Lezen & Schrijven over laaggeletterdheid in de zorg.  
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In de bewustwording van laaggeletterdheid zijn de taalambassadeurs een krachtig wapen om in 
een organisatie in te zetten. Door het vertellen van hun verhaal, maken taalambassadeurs 
duidelijk hoe groot de impact van het probleem is. Juist in de zorg! Laaggeletterden hebben 
vaak een slechtere gezondheid en komen daardoor ook vaker in ziekenhuizen. Hun ervaring 
maakt inzichtelijk welke knelpunten zij tegenkomen en wat de consequenties zijn van hun 
taalprobleem op bijvoorbeeld de interactie met de zorgverleners en therapietrouw.   

Neem contact op met Stichting Lezen & Schrijven (info@lezenenschrijven.nl) om te bespreken 
wat de mogelijkheden zijn voor uw afdeling om een taalambassadeur in te zetten.  
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Zicht op laaggeletterdheid (2) 
Aan de balie  
We gaan er vanuit dat iedere volwassene in Nederland kan lezen en schrijven. Iedereen leert op 
school toch lezen en schrijven? Deze onterechte aannamen kunnen ervoor zorgen dat 
laaggeletterden zich vaak schamen voor hun lees- en schrijfproblemen. Sommigen zijn dan ook 
bijzonder ervaren in het verbergen van hun problemen. Bovendien hebben laaggeletterden vaak 
weinig kennis van rekenen, biologie en de werking van het lichaam. Probeer daarom in uw 
dagelijkse werkzaamheden altijd alert te zijn op signalen die kunnen wijzen op problemen met 
lezen en schrijven.  

Signalen 

• Vragenlijsten komen niet retour.  
• Een patiënt komt vaak te laat (delay).  
• Een patiënt ‘vergeet’ de afspraak (no show).  
• Een patiënt schrijft onduidelijk en maakt veel fouten.  
• Een patiënt heeft vaak een ‘reden’ (smoes) om niet zelf te hoeven lezen of schrijven.  

Laaggeletterden vinden het vaker dan de gemiddelde patiënt spannend een afspraak te maken. 
Mensen met een slechte kennis van hun lichaam kunnen soms ook moeilijk inschatten hoe 
ernstig hun klacht is. Ook kan het lastig zijn om te onthouden wat de adviezen en de afspraken 
zijn, zeker als er meer zaken in één gesprek worden afgesproken. Tot slot hebben sommige 
laaggeletterden moeite om op tijd te komen. Dat komt bijvoorbeeld doordat zij het lastig 
vinden om de bewegwijzering te volgen, maar ook doordat zij moeite hebben met het 
inschatten van tijden.  

Smoezen 
Veel laaggeletterden schamen zich dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. 
Laaggeletterden geven zelf aan  de volgende smoezen paraat te houden:  

• “Sorry, ik ben mijn bril vergeten, kunt u zeggen wat er staat?” 
• “Kunt u dit voor mij invullen? Ik schrijf zo onleesbaar.” 
• “Die bijsluiters zijn zo ingewikkeld.” 
• “Nee, ik lees nooit, de televisie geeft informatie genoeg.” 
• “Dat formulier vul ik thuis wel in.” 
• “Die hoofdpijn gaat maar niet over.” 
• “Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was.” 
• “Ik kan niet lezen, omdat ik woordblind ben.” 
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Rond de balie 

• Op of bij de balie kunt u kaartjes van de Bellijn van Stichting Lezen & Schrijven 
neerleggen. Via de bellijn worden patiënten doorverwezen naar scholing in de buurt.  

• Hang de poster ‘Moeite met lezen en schrijven? Vertel het ons! op in de wachtkamer of 
toon de poster via narrowcasting op beeldschermen. De voorbeeldposter zit in de 
toolkit. 

 

Bespreekbaar maken van laaggeletterdheid aan de balie  

• Als u vermoedt dat een patiënt moeite heeft met lezen en schrijven, kunt u hier discreet 
naar informeren. Laat merken dat u het niet vreemd of gek vindt. Bijvoorbeeld: “We 
horen soms dat het voor patiënten lastig is om deze formulieren in te vullen. Lukt dat of 
hebt u hulp nodig?” 

• Als een patiënt aangeeft dat hij of zij moeite heeft met lezen of schrijven, benadruk dan 
dat het niets is waar hij of zij zich voor hoeft te schamen. U kunt aangeven dat het vaker 
voorkomt en dat er verschillende mogelijkheden zijn om hulp te krijgen. Geef de patiënt 
ook het kaartje van de Bellijn van Stichting Lezen en Schrijven.  

• Stel een richtlijn op voor balie medewerkers, die zich richt op herkennen van en 
begeleiden van laaggeletterden. Een voorbeeld van zo’n richtlijn treft u aan in de toolkit.  

Registratie van laaggeletterdheid 

• Misschien valt het u op dat een patiënt formulieren niet (goed) kan invullen en om hulp 
vraagt. Maak hiervan een notitie in het ziekenhuisinformatiesysteem zodat alle 
zorgverleners op de hoogte zijn van de lees en/of schrijfproblemen van de patiënt en 
daar dus rekening mee kunnen houden.  

• Vermeld het ook als u geschreven tekst van de patiënt redigeert. Beperk de aantekening 
tot feitelijkheden. Dus: “patiënt vroeg hulp bij het invullen” of “tekst geredigeerd” in 
plaats van “vermoeden laaggeletterdheid”, vermoeden analfabetisme” of andere 
interpretaties.  
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Zicht op laaggeletterdheid (3) 
In de spreekkamer  

Een arts is vaak de aangewezen persoon om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. In zijn of 
haar functie als arts is er al sprake van een vertrouwensrelatie. Veel persoonlijke en soms ook 
gevoelige informatie wordt besproken. De patiënt moet zich al kwetsbaar opstellen. In de 
beslotenheid van de spreekkamer kan de arts in een veilige gesprekssituatie ook het vermoeden 
van laaggeletterdheid aan de orde stellen.  

Signalen herkennen  

• Een patiënt komt vaak niet, of te laat op de afspraak. 
• Een patiënt is zenuwachtig en gestrest.  
• Een patiënt neemt medicatie niet goed in of volgt adviezen of leefregels niet op.  
• Een patiënt heeft moeite met het chronologisch presenteren van symptomen.  
• Een patiënt stelt nooit vragen.  
• Een patiënt antwoordt niet adequaat.  
• Een patiënt gedraagt zich ongemakkelijk als hij/zij iets moet opschrijven of lezen.  
• Een behandeling of therapie heeft niet het verwachte resultaat, zonder dat daar een 

duidelijke oorzaak voor is.  
• Een patiënt doet een onevenredig zwaar beroep op de medische zorg.  

Laaggeletterde patiënten beschikken vaak over verschillende strategieën om te verbloemen dat 
zij moeite hebben met lezen en/of schrijven.   

Smoezen 

• “Die bijsluiters zijn zo ingewikkeld.” 
• “Nee, ik lees nooit, de televisie geeft informatie genoeg.” 
• “Ik ben mijn leesbril vergeten, kunt u zeggen wat er staat?” 
• “Dat formulier vul ik thuis wel in.” 
• “Die hoofdpijn gaat maar niet over.” 
• “Ik dacht dat die afspraak morgen was.” 
• “Ik kan niet lezen omdat ik woordblind ben.” 
• “Ik heb mijn hand in het verband, wilt u dit voor mij invullen?” 
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Wat kunt u doen… 
… op uw polikliniek 

• Breng kritische momenten in het zorgproces op uw polikliniek in kaart vanuit het 
perspectief van een laaggeletterde patiënt. Bekijk of u het proces kunt aanpassen, zodat 
de zorg toegankelijker wordt voor laaggeletterden. In het deel ‘Aan de slag’, staat 
beschreven hoe u een processchema maakt en vindt u een voorbeeld.  

• Hang posters op in de wachtkamer, in de spreekkamer of via narrowcasting. Ook kunt u 
kaartjes met het telefoonnummer van de Bellijn (0800-023 4444) een plek geven in de 
wachtkamer en/of de spreekkamer. De poster en het kaartje vindt u in de toolkit.  

… in het herkennen van laaggeletterdheid 

• Neem kennis van achtergrondgegevens van uw patiënt. Behoort deze patiënt wellicht tot 
de risicogroepen? Denk hierbij aan leeftijd, sociale status en opleidingsniveau, ervaring 
met Nederlandse taal of geslacht.  

• Stel alle nieuwe patiënten in de sociale anamnese de vraag of zij moeite hebben met het 
begrijpen van informatie en/of het invullen van medische formulieren. Stel bijvoorbeeld 
één van de volgende vragen:  

o “Vindt u het lastig om medische formulieren zelf in te vullen?” 
o “Hoe vaak helpt iemand u bij het lezen van brieven of folders?” 
o “Vindt u het moeilijk om te begrijpen hoe uw medische situatie is? 

• Reik een folder (zonder foto) op de kop aan, en kijk of de patiënt deze omdraait. Als de 
patiënt de folder niet omdraait, kan dit een aanwijzing zijn dat hij of zij moeite heeft met 
lezen.  

• Stel aan het einde van schriftelijke vragenlijsten die patiënten moeten invullen de vraag: 
“Heeft u hulp gehad bij het invullen van deze vragenlijst?” Als een patiënt deze vraag 
bevestigend beantwoordt, is dat voor u een signaal dat de patiënt misschien 
laaggeletterd is.  

… in het doorverwijzen van een patiënt naar taalcursus  

• Als de patiënt aangeeft dat lezen en schrijven moeilijk voor hem of haar is, benadruk dan 
dat het niet iets is waar hij zich voor hoeft te schamen. Het komt veel vaker voor en er 
zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.  
Laat patiënten merken dat u bekend bent met laaggeletterdheid en de gevolgen hiervan 
voor patiënten. Nodig ze uit om te vertellen dat ze moeite hebben met lezen, schrijven 
en begrijpen van (geschreven) informatie.  

• Geef de patiënt het kaartje ‘Leer lezen en schrijven’ en moedig hem of haar aan om te 
bellen met de Bellijn (0800-023 4444) en vraag hier in een vervolggesprek nog eens naar.  
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… in uw directe communicatie met laaggeletterden 

• Gebruik ter ondersteuning van uw verhaal beeldmateriaal bij uw uitleg, zoals tekeningen, 
foto’s, filmpjes of pictogrammen.  

• Als u patiënten vragenlijsten stuurt, geef dan op het voorblad in simpele bewoordingen 
aan dat patiënten kunnen bellen als zij moeite hebben met het invullen van de 
vragenlijst. Bijvoorbeeld: Moeite met invullen? Bel: 088 755 ….” 

• Gebruik het ‘terugvertelprincipe’: vraag een patiënt op een invoelende/tactische manier 
om terug te vertellen wat u hebt uitgelegd. Bijvoorbeeld: “Ik heb u verteld over de 
behandelingen. Wat vindt u het grootste nadeel van deze behandelingen?” Of: “Welke 
bijwerking is voor u het vervelendst?” Het moet voor de patiënt niet als een overhoring 
overkomen, maar het moet u wel inzicht geven in de mate waarin de patiënten waarin de 
patiënt begrepen heeft.  

• Noteer in steekwoorden en met illustraties de instructies die u de patiënt geeft tijds het 
consult. Neem dit samen door na afloop van het consult.  

• Plan indien nodig één of meer extra consulten in om alle informatie nog eens rustig door 
te nemen met de patiënt.  

… in de registratie van laaggeletterdheid  

• Noteer informatie over laaggeletterdheid in het ziekenhuisinformatiesysteem onder 
kerngegevens. Noteer: “moeite met lezen en schrijven”. Zo is de informatie ook voor 
andere specialismen zichtbaar en duidelijk.  

• Noteer deze informatie ook in de brief naar de verwijzers.   
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Zicht op laaggeletterdheid (4) 
Een vertrouwelijk gesprek  
Als u vermoedt dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven, probeer dan een vertrouwelijke 
gesprekssfeer te creëren, waarin u het onderwerp bespreekbaar kunt maken. Mensen schamen 
zich vaak en denken dat zij de enige zijn met lees- en schrijfproblemen.  

In een veilige gesprekssituatie kunt u de patiënt geruststellen en vertellen dat er in Nederland 
heel veel mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. Vaak is het ‘toegeven’ dat men 
niet goed kan lezen, schrijven en/of rekenen voor de patiënt een opluchting. In veel gevallen is 
dit geheim ook voor de partner, kinderen en andere naasten in de directe omgeving bewaard 
gebleven. U kunt de patiënt ervan bewust maken dat er oplossingen zijn. Zo zijn er speciale 
lees- en schrijfcursussen voor volwassenen. Het helpt om in een volgend gesprek bij de patiënt 
op het onderwerp terug te komen.  

Een open, welkome houding 
Voor het communiceren met laaggeletterden is het belangrijk dat u niet gehaast overkomt en 
eenvoudige woorden gebruikt. Met een open, welkome houding en het maken van oogcontact 
voelt de patiënt dat hij of zij welkom is en zijn of haar vraag kan stellen. Het is belangrijk om niet 
te veel informatie in één keer te geven en medische termen te vermijden. Verplaats u in positie 
van de patiënt en leg stap voor stap uit wat u wilt vertellen. Belangrijke punten kunt u het beste 
één of meerdere keren herhalen. Moedig de patiënt aan om vragen te stellen. Om na te gaan of 
de patiënt begrepen heeft wat u heeft gezegd, kunt u hem of haar vragen de informatie te 
herhalen. Vaak is het onvoldoende om tegen de patiënt te zeggen: “U mag altijd vragen stellen”. 
Mensen moeten niet alleen aangemoedigd worden, maar ook geholpen. Bijvoorbeeld door ze 
duidelijk te maken wat voor soort vragen ze kunnen stellen. “Veel patiënten vinden het moeilijk 
om te begrijpen wat zij kunnen doen om minder pijn te hebben of ziek te zijn.” Daarmee biedt u 
een ‘brug’ voor de patiënt en neemt u schaamte weg om vragen te stellen.  

Duidelijk over medicatie 
Er is een grote kans dat de informatie die u als arts geeft, niet goed bij de laaggeletterde patiënt 
aankomt. De therapietrouw bij medicatie is gering. Vaak weten laaggeletterden niet goed hoe zij 
medicijnen moeten gebruiken, omdat de bijsluiters te ingewikkeld zijn. Als een medicijn van 
uiterlijk verandert, is dat een groot obstakel voor laaggeletterde patiënten. Zij onthouden: “Bij 
het eten moet ik die gele ronde pil nemen”. Als die pil ineens groen en langwerpig wordt, 
doorkruist dat de therapietrouw. Ook is het meten van de bloedsuikers en het beoordelen wat 
met de uitkomsten te doen voor veel laaggeletterden moeilijk. Sommige laaggeletterden zullen 
zich anders (en niet op de klok) oriënteren in de dag. Dit heeft direct gevolgen voor acties die in 
specifieke tijdsintervallen worden verwacht. De patiënt vergeet bijvoorbeeld medicijnen in te 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUxOPTksjjAhWLaVAKHU7PAo4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.umcutrecht.nl/nl/&psig=AOvVaw34myU8QV6XomY6HMXHnMUV&ust=1563871775899419
https://www.lezenenschrijven.nl/?_ga=2.199445158.928707781.1563775702-431090603.1559743275&_gac=1.217386658.1563783004.EAIaIQobChMI5ozFyonI4wIVxeJ3Ch0hjwckEAAYAyAAEgLayPD_BwE


Toolkit Gezonde Taal                                                                                        

nemen of weet niet goed hoe hij of zij de medicatie verspreid over de dag in moet nemen. 
Daarom is het belangrijk om bij ieder consult met een laaggeletterde even te bespreken welke 
medicijnen de patiënt op dat moment neemt.  

Uitleg van beelden  
Ondersteun uw uitleg met visuele middelen zoals plaatjes, tekeningen, beeldverhalen en 
pictogrammen. Om aan te sluiten bij de beperkte basiskennis van de patiënt kunt u eerst het 
gehele lichaam laten zien met daarin het betreffende orgaan of gebied, om in een volgende 
tekening in te zoomen op dat gebied. Laaggeletterden hebben en laag abstractieniveau, 
waardoor zij informatie heel letterlijk interpreteren. Zo kan het verwarrend zijn als u iets laat zien 
wat groter of kleiner is dan in werkelijkheid. Vertel dan ook hoe groot het in het echt is en leg 
niet te veel details uit. Dat leidt te veel af van de kernboodschap die u wilt overbrengen.  

 

Doorverwijzen 
De aanpak van laaggeletterden is geen ‘extra’ taak voor het ziekenhuis. In deze toolkit gaat het 
vooral om het herkennen van laaggeletterden en het aanpassen van de manier waarop u met 
een laaggeletterde communiceert. Wel kunt u wijzen op een taalcursus, vaak is dat net het 
laatste duwtje in de rug voor een laaggeletterde om naar een cursus te gaan. Er is een gratis 
landelijke bellijn voor een cursus lezen, schrijven en computergebruik  (0800-023 4444). De 
contactgegevens worden genoteerd en een docent van een scholingsinstelling in de buurt 
neemt vervolgens contact op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.  
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Aan de slag (1)  
Informatie 

Patiënten krijgen veel schriftelijke en mondelinge informatie, zoals brieven, folders, vragenlijsten 
en uitleg. Maar ook medicatievoorschriften, voedingsschema’s of prikinstructies worden vaak 
schriftelijk gegeven en mondeling toegelicht. Patiënten moeten deze teksten en uitleg goed 
kunnen begrijpen en toe kunnen passen. De informatie is noodzakelijk om adviezen op te 
volgen, beslissingen te nemen en een actieve patiëntenrol te vervullen.  

Schriftelijk 
Om de informatie voor iedereen toegankelijk te maken is het zinvol om brieven en vragenlijsten 
die naar patiënten gaan te herschrijven in begrijpelijk Nederlands. In de factsheet ‘Eenvoudige 
taal’ van Stichting Lezen & Schrijven staan praktische schrijftips.  

Mondeling 
Ook bij een mondelinge uitleg is het belangrijk om moeilijke woorden en medische termen te 
vermijden en duidelijke informatie te geven. Uit onderzoek van het NIVEL en Amsterdam UMC 
(2018) blijkt dat zorgverleners de ‘terugvraagmethode’ (teach back method of 
terugvertelprincipe) noemen als meest aanbevolen strategie om na te gaan of patiënten de 
gegeven informatie begrijpen.  

Bij de terugvraagmethode vraagt de zorgverlener de patiënt om in eigen woorden te vertellen 
wat er zojuist besproken is. Vvraag een patiënt op een invoelende manier om terug te vertellen 
wat u hebt uitgelegd. Bijvoorbeeld: “Ik heb u verteld over de behandelingen. Wat vindt u het 
grootste nadeel van deze behandelingen?” Of: “Welke bijwerking is voor u het vervelendst?” Het 
moet voor de patiënt niet als een overhoring overkomen, maar het moet u wel inzicht geven in 
de mate waarin de patiënten waarin de patiënt begrepen heeft.  
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Aan de slag (2)  
Het proces in kaart  
Bij de aanpak van laaggeletterdheid is het niet voldoende om alleen middelen aan te passen. 
Ook aanpassingen in het zorgproces zijn soms noodzakelijk om de zorg voor laaggeletterde 
patiënten toegankelijk te maken. Wij zijn dan ook sterk voorstander van een geïntegreerde 
aanpak: aandacht voor zowel organisatie- als communicatieaspecten.  

In het zorgproces doen we een groot beroep op de lees- (en schrijf)vaardigheden van patiënten. 
Dat begint al bij de schriftelijke afspraakbevestiging, of zelfs daarvoor al als de patiënt (online) 
formulieren of een vragenlijst moet invullen voordat hij een afspraak op de polikliniek krijgt. 
Ook om de weg naar het ziekenhuis te vinden en om in het ziekenhuis de weg te vinden, moet 
een patiënt kunnen lezen. Eenmaal onder behandeling, krijgen patiënten (digitale) folders en 
schriftelijke instructies voor onderzoek en behandeling.  

Door inzichtelijk te maken op welke momenten in het zorgproces op uw polikliniek een patiënt 
moet kunnen lezen of schrijven wordt duidelijk welke problemen een laaggeletterde patiënt 
tegenkomt. En wat daar de gevolgen van zijn. We noemen dat de ‘kritische momenten’. Op welk 
moment loopt een patiënt die onvoldoende geletterd en/of gezondheidsvaardig is, risico om 
geen goede kwaliteit van zorg te krijgen of geen toegang tot de zorg?  

Hoe gaat u te werk?  
Beschrijf, samen met uw team, het traject van de patiënt tijdens het zorgproces. Bedenk op welk 
moment de patiënt niet verder komt of fouten kan maken als hij niet (goed) kan lezen of 
schrijven. Deze momenten vormen een risico voor de patiënt, maar ook voor het ziekenhuis. Als 
team helpt het om inzicht te krijgen in de continuïteit van de zorg en communicatie, maar ook 
in de aannames die soms als vanzelfsprekend gedaan worden.  
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Voorbeelden 

1. Een patiënt die de vragenlijsten die hij voor zijn eerste bezoek thuis gestuurd krijgt of via 
het patiëntportaal niet kan invullen, krijgt nooit een afspraak op de polikliniek en wordt 
uitgeschreven.  

2. Een patiënt die de weg niet kan vinden, komt te laat op zijn afspraak.  
3. Een patiënt die de instructies ter voorbereiding op een operatie niet begrijpt, komt 

bijvoorbeeld niet nuchter naar het ziekenhuis.  
4. Een patiënt die zijn klachten niet goed kan presenteren, krijgt misschien een verkeerde 

diagnose en een niet passend behandelvoorstel.  
5. Een patiënt die de instructie niet begrijpt, kan complicaties oplopen of de arts trekt 

onjuiste conclusies over de effectiviteit van de behandeling.  
6. Een patiënt die de waarschuwingen op de medicijnen niet goed begrijpt, loopt medische 

risico’s.  

Grijp deze concrete risicomomenten aan om de zorg voor laaggeletterden te verbeteren. In de 
toolkit is als voorbeeld het processchema van de polikliniek anesthesiologie opgenomen. 
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Aan de slag (3) 
Onderzoek naar laaggeletterdheid  
Nadat u het proces in kaart hebt gebracht, kan het zinvol zijn om middels onderzoek wat 
kengetallen te verzamelen. Dat kan subjectief; hoe groot is het probleem van laaggeletterdheid 
in uw patiëntengroep? Of objectief: welke knelpunten ervaren patiënten? En hoe beoordelen zij 
uw brieven en folders?  

Dit onderzoek hoeft niet direct een wetenschappelijk onderzoek te zijn, maar door wat cijfers te 
verzamelen, krijgt u wel een indruk. Bovendien dragen deze gegevens bij aan de bewustwording 
en de motivatie van de medewerkers.  

Mogelijkheden onderzoek  

1. Registreer gedurende een aantal weken de non respons op vragenlijsten of 
uitnodigingsbrieven en no show op de polikliniek.  

2. Laat een groep patiënten of taalambassadeurs het voorlichtingsmateriaal evalueren.  
3. Bekijk het zorgproces en de toegankelijkheid van uw polikliniek eens door de ogen van 

een laaggeletterde patiënten, of nodig een taalambassadeur uit om een keer met u rond 
te lopen op de polikliniek en bevinden te delen.  

4. Meet in een steekproef de leesvaardigheid van patiënten.   

Meten van gezondheidsvaardigheid en leesvaardigheid 
Er is een aantal instrumenten om gezondheidsvaardigheid te meten. Aan elk instrument zitten 
voor- en nadelen. Instrumenten zijn: De Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFLA), de 
Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM) en de Newest Vital Sign (NVS). Van de 
eerste twee meetinstrumenten bestaat een verkorte variant, omdat de tests veel tijd in beslag 
nemen. Het AMC/Universiteit van Amsterdam heeft de REALM vertaald en aangepast aan de 
Nederlandse situatie.  

• REALM-S 
De verkorte variant van REALM is de Short Rapid Estimate in Adult Literacy and Medicine, 
of de REALM-S. Dit meetinstrument is een woordherkenningstest die leesvaardigheden 
meet in een medische setting. De test bestaat uit drie rijen met in totaal 66 medische 
termen die steeds moeilijker worden. Voor deze test worden scores toegerekend aan het 
goed aantal uitgesproken woorden. Van deze test bestaat een Nederlandse versie, de 
REALM-D. Deze is door het AMC ontwikkeld en gevalideerd.  
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• S-TOFLA 
De verkorte variant van de TOFLA is de Shortened Test of Functional Health Literacy in 
Adults, oftewel de S-STOFLA. Dit instrument bestaat uit twee gedeelten. In het eerste 
gedeelte beantwoorden respondenten vragen aan de hand van medische instructies of 
informatie, zoals een bijsluiter. Het tweede gedeelte van het meetinstrument is een 
cloze-test waar respondenten met behulp van multiple choice lege plekken in een tekst 
moeten aanvullen. Ondanks dat de test minder tijd in beslag neemt dan de 
oorspronkelijke 22 tot 25 minuten durende test, neemt het nog steeds meer tijd in 
beslag dan andere instrumenten die gezondheidsvaardigheden meten (Bosworth, 2010). 
Dit is een nadeel ten opzichte van de REALM-S.  
 

• Newest Vital Sign 
Dit instrument meet leesvaardigheid en begrip van productinformatie van een 
voedingsmiddel. De test duurt ongeveer drie tot zes minuten. Het voordeel van dit 
meetinstrument is dat het meerdere vaardigheden meet. Het nadeel van dit 
meetinstrument is dat het een overschatting weergeeft van het aantal laaggeletterde 
mensen, juist omdat het meerdere vaardigheden meet.  

Tekstbegrip 
Begrijpen patiënten onze folders? Kunnen we volstaan met het advies: leest u thuis nog maar 
eens na? Het antwoord is nee. In het onderzoek op de polikliniek anesthesiologie (Brigitte 
Tomassen, 2011) scoorde een derde van de patiënten slecht tot zeer slecht op een begriptest 
van een standaardfolder. Tekstbegrip hangt nauw samen met functionele 
gezondheidsvaardigheid.  

Als u overweegt om patiënten vragen over tekstbegrip te stellen, neem dan de 
volgende punten in overweging:  

• Het aantal vragen moet direct gerelateerd zijn aan de inhoud van de tekst. Voor een 
bijsluiter is bijvoorbeeld vijftien vragen een gangbaar aantal.  

• Kies voor open eindes.  
• Wees zuinig met ja/nee-vragen.  
• Houd voor de vragen een andere volgorde van de secties in de tekst.  
• Stel korte vragen en mijdt daarbij technische termen.  
• Laat per vraag slechts één onderwerp aan bod komen.  
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Voorbeeld richtlijn voor zorgprofessionals (1) 
Omgaan met laaggeletterde patiënten op de poli 
Een zorgprofessional is vaak de aangewezen persoon om laaggeletterdheid bespreek te maken. 
In zijn of haar functie als zorgverlener is er al sprake van een vertrouwensrelatie. Veel 
persoonlijke en soms ook gevoelige informatie wordt besproken. De patiënt moet zich al 
kwetsbaar opstellen en vaak intieme onderwerpen bespreken. In de beslotenheid van de 
spreekkamer kan de zorgprofessional in een veilige gesprekssituatie ook het vermoeden op 
laaggeletterdheid aan de orde stellen.  

Wat kunt u doen?  

1. Maak toch een afspraak, ook als een nieuwe patiënt de vragenlijst niet kan invullen voor 
een eerste consult. Als een patiënt de vragenlijst niet of met hulp heeft ingevuld, staat er 
een notitie in het ziekenhuisinformatiesysteem.  

2. Stel alle nieuwe patiënten in de sociale anamnese de vraag of zij moeite hebben met het 
begrijpen van informatie en/of het invullen van medische formulieren. Stel bijvoorbeeld 
(één van) de volgende vragen:  
“Hoe zelfverzekerd ben u om medische formulieren zelf in te vullen?” 
“Hoe vaak helpt iemand u bij het lezen van brieven of folders?” 
“Vindt u het moeilijk om te begrijpen hoe uw medische situatie is?” 

3. Reik een folder (zonder foto) op de kop aan en kijk of de patiënt deze omdraait. Als de 
patiënt de folder niet omdraait, kan dit een aanwijzing zijn dat hij of zij moeite heeft met 
lezen. Bespreek dit (zie onder punt 2).  

4. Gebruik bij het geven van uitleg beeldmateriaal zoals tekeningetjes, foto’s, filmpjes, 
illustraties of picto’s, ter ondersteuning van uw verhaal.  

5. Gebruik het terugvertelprincipe: vraag een patiënt op een invoelende/tactische manier 
om terug te vertellen wat u hebt uitgelegd, bijvoorbeeld: “Ik heb u verteld over de 
behandelingen. Wat vindt u voor u zelf nu het grootste nadeel?” Of “Welke bijwerking is 
voor u het lastigste?” Het moet voor de patiënt niet als een overhoring overkomen.  

6. Noteer in steekwoorden en met illustraties de instructies die u de patiënt geeft tijdens 
het consult. Neem dit samen door na afloop van het consult.  

7. Plan indien nodig één of meer extra consulten in om alle informatie nog eens rustig door 
te nemen met de patiënt.  

8. Noteer informatie over laaggeletterdheid in ziekenhuisinformatiesysteem onder 
‘kerngegevens’. Noteer: moeite met lezen en schrijven’. Zo is de informatie ook voor 
andere specialismen zichtbaar en duidelijk.  

9. Noteer deze informatie ook in de verwijzersbrief.  
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Voorbeeld richtlijn voor zorgprofessionals (1) 
 

Het helpt ook om:  
Signalen te herkennen 

• Een patiënt komt vaak niet, of te laat op de afspraak.  
• Een patiënt is zenuwachtig en gestrest .  
• Een patiënt neemt medicatie niet goed in.  
• Een patiënt heeft moeite met het chronologisch presenteren van symptomen.  
• Een patiënt stelt nooit vragen.  
• Een patiënt antwoordt niet adequaat.  
• Een patiënt gedraagt zich ongemakkelijk als hij/zij iets moet opschrijven of lezen.  

Smoezen te doorzien 

• “Die bijsluiters zijn zo ingewikkeld.” 
• “Nee, ik lees nooit. De televisie geeft informatie genoeg.” 
• “Ik ben mijn leesbril vergeten, kunt u zeggen wat er staat?” 
• “Dat formulier vul ik thuis wel in.” 
• “Die hoofdpijn gaat maar niet over.” 
• “Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was.” 
• “Ik kan niet lezen, omdat ik woordblind ben.” 
• “Ik heb mijn hand in het verband, kunt u dit voor mij invullen?” 

Patiënten te verwijzen naar een taalcursus  

• Als een patiënt inderdaad aangeeft dat lezen en schrijven moeilijk voor hem is, benadruk 
dan dat het niet iets is waar hij zich voor hoeft te schamen. Het komt veel vaker voor en 
er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.  

• Geef de patiënt het kaartje met de bellijn voor een cursus lezen en schrijven. 

Checklist laaggeletterdheid 

1. Check het ziekenhuisinformatiesysteem. 
2. Bespreek met patiënt. 
3. Pas voorlichting aan.  
4. Registreer in het ziekenhuisinformatiesysteem.  
5. Benoemd in brief huisarts.  
6. Attendeer op taalcursus. 
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Voorbeeld richtlijn voor baliemedewerkers (2) 
Omgaan met laaggeletterde patiënten op de poli 
Baliemedewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Zij sturen brieven, bellen met 
patiënten en ontvangen de patiënt als hij of zij zich meldt in het ziekenhuis. Een alerte houding 
van baliemedewerkers kan ervoor zorgen dat laaggeletterde patiënten herkend worden. Zij 
kunnen laaggeletterde patiënten ook helpen en/of doorverwijzen.  

Wat kunt u doen?  

1. Stuur aan nieuwe patiënten een brief met vragenlijsten bestaande uit:  
a. Een brief in begrijpelijk Nederlands met het verzoek tot invullen vragenlijsten.  
b. Een voorblad waarop staat aangegeven dat patiënten kunnen bellen naar de poli 

als zij moeite hebben met invullen van de vragenlijst.  
c. Twee vragenlijsten, met als slotvraag bij de laatste vragenlijst de vraag: “Hebt u 

hulp gehad bij het invullen van de vragenlijst?” 
2. Als een patiënt belt dat hij moeite heeft met invullen van de vragenlijsten vraagt u of de 

patiënt iemand heeft die hem of haar kan helpen:  
Zo ja; patiënt laat zich helpen en stuurt vragenlijst alsnog retour. U noteert in het dossier 
dat de patiënt hulp nodig heeft bij het invullen.  
Zo nee; u maakt een afspraak voor een eerste consult voor de patiënt zonder de 
ingevulde vragenlijsten. U noteert in het ziekenhuisinformatiesysteem: ‘moeite met lezen 
en schrijven’.  

3. Als vragenlijsten, na het versturen van de herinneringsbrief, nog niet retour komen, belt 
u de patiënt om te vragen naar de reden. Als de reden is dat de patiënt moeite heeft 
invullen, maakt u voor de patiënt een afspraak voor een intakegesprek zonder 
vragenlijsten. U maakt hiervan melding in het ziekenhuisinformatiesysteem. 

4. U stuurt de patiënt de aangepaste uitnodigingsbrief voor het eerste consult.     

Het helpt ook om:  
Patiënt te attenderen in de wachtkamer 

• Hang de poster Moeite met lezen en schrijven? Vertel het ons! op in de wachtkamer of 
toon op narrowcasting.   

• Leg de kaartjes Beter leren lezen en schrijven? Bel 088-023 4444 neer in de wachtkamer 
of toon op narrowcasting.  
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Signalen te herkennen 

• Vragenlijsten komen niet retour.  
• Een patiënt komt vaak te laat.  
• Een patiënt vergeet de afspraak vaak.  
• Een patiënt schrijft onduidelijk en maakt veel fouten.  
• Een patiënt heeft vaak een ‘reden’ (smoes) om zelf niet te hoeven lezen of schrijven.  

Smoezen te doorzien 

• “Kunt dit voor mij invullen? Ik schrijf zo onleesbaar.” 
• “Die bijsluiters zijn zo ingewikkeld.” 
• “Nee, ik lees nooit, de televisie geeft informatie genoeg.”  
• “Ik ben mijn leesbril vergeten, kunt u zeggen wat er staat.” 
• “Dat formulier vul ik thuis wel in.” 
• “Die hoofdpijn gaat maar niet over.” 
• “Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was.” 
• “Ik kan niet lezen, omdat ik woordblind ben.” 
• “Ik heb mijn hand in het verband, kunt u dit voor mij invullen.” 

Patiënt te verwijzen naar een taalcursus 

• Als de patiënt inderdaad aangeeft dat lezen en schrijven moeilijk voor hem is, benadruk 
dan dat het niet iets is waar hij zich voor hoeft te schamen. Het komt veel vaker voor en 
er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen. 

• Geef de patiënt het kaartje ‘leer lezen en schrijven’.  

Aantekening maken in het medisch dossier 

• Als u vermoedt dat een patiënt moeite heeft met lezen en/of schrijven noteert u dit in 
het ziekenhuisinformatiesysteem. Noteer: ‘moeite met lezen en schrijven’. 

• Noteer ook als u voor de patiënt een afspraak bij de arts hebt gemaakt zonder dat de 
vragenlijsten retour zijn. Noteer de reden die de patiënt aangeeft.  

Checklist laaggeletterdheid 

1. Stuur aangepaste set (brief + voorblad + vragenlijsten).  
2. Telefonisch contact + afspraak indien geen respons.  
3. Registreer in het ziekenhuisinformatiesysteem.  
4. Bespreek zo mogelijk met patiënt.  
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Voorbeeld materialen (3) 
 

Kaartje 

  

Wij helpen graag. Wij zoeken de organisatie bij jou in de buurt. Deze organisatie neemt contact 
met je op om te helpen. Zo kun je goed een cursus vinden die bij jou past. 

Je kunt ook voor iemand anders bellen.  

 

Poster 

 

Wil je graag beter leren lezen, schrijven of rekenen? Of wil   
je beter worden op de computer of smartphone? Dat kan!  

Bel de Bellijn: 0800-023   4444  
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Voorbeeld processchema (3) 
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Colofon 
 

Deze toolkit is ontwikkeld door het UMC Utrecht, in samenwerking met Stichting Lezen & 
Schrijven.  
 
Tekst: UMC Utrecht, Stichting Lezen & Schrijven en een gedeelte van de teksten is ontleend aan 
de toolkit voor omgang met laaggeletterden in de huisartsenpraktijk, die ontwikkeld is door o.a. 
de Landelijke Huisartsen Vereniging.  
Illustraties: Burrorub 
Beeldmateriaal: Toolkit LHV, Stichting Lezen & Schrijven en UMC Utrecht 
Ontwerp en drukwerk toolkit-koffer 2012: De Swart 

Oktober 2012, geactualiseerd augustus 2019  
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