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Gezondheidsvaardigheden 
&  Laaggeletterdheid



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

Cijfers levensverwachting, CBS, 2017.

Laagopgeleiden



Lager opgeleiden hebben:

•Meer astma en COPD, diabetes, kanker, hart-
en vaatziekten en psychische problemen

•2,5 keer meer kans op overgewicht en ruim 4 
keer meer kans op obesitas.

•Vaker onjuist gebruik medicatie

Relatie tussen opleiding en gezondheid



Laaggeletterdheid

Zoveel moeite met 
lezen, schrijven en/of 
rekenen dat je niet goed 
kunt functioneren in het 
dagelijks leven



• 1,8 miljoen mensen 16-65 jaar

• 54% laaggeletterden autochtoon

• 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.



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

Gezondheidsvaardigheden  



Mensen met…

•een lagere opleiding

•een migratieachtergrond 

•een lagere sociaaleconomische positie

… hebben ook vaker beperkte gezondheidsvaardigheden.

Laaggeletterdheid en beperkte 
gezondheidsvaardigheden 



• Lezen en schrijven

• Kennis van het lichaam en ziekten

• Plannen en organiseren

• Rekenen

• Vragen durven stellen

• Kennis van het Nederlandse 

zorgstelsel

Enkele voorbeelden van 
deze vaardigheden

GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN



Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 
hebben bijvoorbeeld moeite met: 

•De weg vinden in de zorg
•Klachten adequaat benoemen
•Adviezen begrijpen en in praktijk brengen
•Medicijnen adequaat gebruiken 
•Bijsluiters begrijpen
• Folders begrijpen
•Zelfvertrouwen in eigen kunnen hebben



•Maken vaker gebruik van zorg
•Vaker en eerder chronische 

aandoening 
•Moeite met 

leefstijlveranderingen
•Vaker onjuist medicatie gebruik
• Lagere levensverwachting
•Minder zelfvertrouwen
•Vaker ziekenhuisopnames

Gevolgen voor 
gezondheid o.a. 



• 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



Normaliseer lees- en schrijfproblemen:

•Zorg voor vertrouwde sfeer
•Vertel dat veel mensen dit moeilijk vinden

Bv: ‘Veel patiënten hebben moeite met deze formulieren, 
hoe is dat voor u?’

Bespreekbaar maken laaggeletterdheid



Terugvragen!

• Gebruik korte zinnen en eenvoudige 
woorden, vermijd jargon

• Veronderstel geen basiskennis van het 
lichaam

• Beperk de hoeveelheid informatie 

• Wees concreet

• Voordoen, nadoen en herhalen

• Ondersteun uitleg met beeldmateriaal

• Sluit af met: ‘Welke vragen heeft u nog?” 

Pas je communicatie 
aan





 Ga aan de slag m.b.v. de bouwstenen op 
www.pharos.nl/onderwijs

 Kijk op www.pharos .nl met o.a. 
• Achtergrond informatie
• Eenvoudige voorlichtingsmaterialen
• Scholings- en trainingsaanbod

 www.gezondheidsvaardigheden.nl
 www.huisarts-migrant.nl

Meer weten? Dank voor de 

aandacht


