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• Introductie Gezondheidsvaardigheden 

• Fictieve patiënt aan het woord 

• Sociale kaart Basisvaardigheden

• Wat levert doorverwijzen op? 

• Wat heb je nodig om door te 
verwijzen?  

Programma 



Gezondheidszorg anno 2022



Huisartsenpraktijk De Schakel 



Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om 
informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te 
beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid 
gerelateerde beslissingen.  

• Een patiënt begrijpt de zorgverlener niet.
• Iemand neemt medicijnen verkeerd in.
• Een bezoeker kan de weg niet vinden in het ziekenhuis.
• Iemand volgt adviezen verkeerd op waardoor medisch 

onderzoek of een operatie niet door kan gaan. 

Ruim één op de vier Nederlanders van 18 jaar en ouder 
heeft moeite met het begrijpen en verwerken van 
informatie over hun gezondheid 

Gezondheidsvaardigheden

Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen deels af van opleidingsniveau, maar ook hoger 
opgeleiden kunnen moeite hebben met medische informatie



Een deel van de mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden is laaggeletterd. 

2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder zijn 
laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het 
gebruik van een computer of een smartphone. 

Bijna 20% van de mensen in Nederland boven de 12 jaar 
heeft moeite met apps, computers en internet.

Basisvaardigheden  



In het dagelijks leven hebben mensen die minder 
gezondheidsvaardig zijn onder andere moeite met:

• medicijnen op de juiste manier innemen

• de weg vinden in het ziekenhuis

• zoeken op het internet (digitale vaardigheden)

• (uitnodigings)brieven en mails begrijpen

• folders, websites, formulieren, bijsluiters begrijpen

• gesprekken met zorgverleners voeren

• uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen

Moeite met ..



Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 
maken meer gebruik van zorg en ervaren de kwaliteit van 
de zorg die ze krijgen als minder goed.

Er is een duidelijke samenhang tussen beperkte 
gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid.

In Nederland leven mensen met basisonderwijs of 
vmbo gemiddeld 4 jaar korter en zelfs 15 jaar in 
minder goed ervaren gezondheid dan mensen 
met hbo of een universitaire opleiding.

Gezondheidsvaardigheden



• Astma en COPD, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en psychische 
problemen komen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden beduidend 
vaker voor.

• Diabetes komt vaker voor onder mensen die laaggeletterd zijn: onder mannen 
heeft 5.2% van de laagst geletterde mannen diabetes tegenover 1,5% van de 
hoogst geletterde mannen. Voor vrouwen is dat verschil nog groter: respectievelijk 
6% en 0,9%. 

• Het medicijngebruik bij de laagst opgeleide groep is bijna tweemaal zo hoog als bij 
de hoogst opgeleide groep Nederlanders. 

• Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden krijgen vaker te maken 
met ernstige medicatiefouten. 

Beperkte gezondheidsvaardigheden 
zorgen voor een slechtere gezondheid 

https://www.pharos.nl/factsheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden/



‘Patiënt’ aan het woord 

• Welke aanknopingspunten / signalen van beperkte basisvaardigheden zijn je   
opgevallen?
• Wat kun je doen op het gebied van doorverwijzen? 
• Wat kun je voor deze patiënt betekenen?



Sociale kaart 
basisvaardigheden 



Sociale kaart 
Basisvaardigheden 



Sociale kaart 
Basisvaardigheden 



Wat levert doorverwijzen op?
Voor zowel de patiënt als voor de 
zorgverlener?

Voor de zorgverlener:
• Ontlasten werkdruk
• Kwaliteit van zorg verbeteren 
• Meer plezier en voldoening in het werk



Wat levert doorverwijzen op? 

Kansengelijkheid 

Bestaanszekerheid  

Zelfvertrouwen  

Zelfredzaamheid  



Wat heb je nodig om door te 
verwijzen? 



Afsluiting 



Gertie Brandts - g.brandts@roc-nijmegen.nl – 06 -40960865

https://www.roc-nijmegen.nl/werken-en-leren/voor-particulieren/nederlands-
rekenen-en-digitale-vaardigheden

Bart van Helvoort – bvhelvoort@obgz.nl - 024-3274950

https://www.obgz.nl/activiteiten/taalvaardig.html

https://www.obgz.nl/activiteiten/digitaal-vaardig.html

José Keetelaar – jkeetelaar@ggdgelderlandzuid.nl – 06 – 55294422

Contactgegevens en linkjes 

obiel 06 40960865

E-mail g.brandts@roc-nijmegen.nl
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Disclosure belangen spreker
(Potentiële) Belangenverstrengeling geen

Voor bijeenkomst mogelijke relevante relaties met bedrijven:

– Sponsoring of onderzoeksgeld nvt

– Honorarium of andere vergoeding nvt

– Aandeelhouder nvt

– Andere relatie, namelijk… nvt


