SNELTEST VRAGENLIJST
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Voor wie is deze sneltest bedoeld?

Ruim één op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden 1. Zij hebben moeite om
Deze sneltest is bedoeld voor iedereen die een vragenlijst ontwikkelt. Daarnaast is deze sneltest te gebruiken om
informatie te vinden, begrijpen en toe te passen bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Dit
vragenlijsten met elkaar te vergelijken en zo te beoordelen welke vragenlijst het meest geschikt is voor een zo’n
heeft grote gevolgen voor onze volksgezondheid. Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat die toegankelijk
groot mogelijke groep patiënten of respondenten.
wordt voor iedereen? Dit artikel met bijbehorende sneltest biedt een handreiking om dit probleem tegen te
gaan.

Begrijpelijke vragenlijsten voor iedereen
Uitkomsten van vragenlijsten vormen de basis van een goed gesprek tussen de zorgverlener en de patiënt. Het is
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gezondheidsvaardigheden.
Dit is een
groep patiënten. Als ontwikkelaar, onderzoeker of zorgverlener is het
goed om te realiseren dat één op de drie Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Een deel van
deze groep, 2.5 miljoen mensen, is laaggeletterd. Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar vragenlijst in kan vullen.
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Wanneer informatie niet goed overkomt, kan dit leiden tot ernstige situaties, denk bijvoorbeeld aan
verkeerd medicijngebruik. Ook zien we een grotere kans op bijwerkingen, meer onder- en
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• slechtere kwaliteit van zorg ontvangt, met uiteindelijk een grotere kans
overlijden.
• Om het effect van een behandeling te meten op de kwaliteit van leven – tijdens of na de behandeling;
• Om te bepalen of de behandeling effectief is en voortgezet moet worden.

Wat is de oplossing?
Waarom deze sneltest vragenlijst?
De oplossing van dit probleem moet van twee kanten komen. Ten eerste is het belangrijk om iedereen

Om te weten of de vragenlijst geschikt is voor iedereen, kunt u deze sneltest vragenlijst invullen. Daardoor krijgt u de
de kans te geven voldoende vaardigheden te ontwikkelen om met informatie over gezondheid om te
begrijpelijkheid en toegankelijkheid goed in beeld en ziet u of er aanpassingen nodig zijn. De scores van verschillende
gaan. Het terugdringen van laaggeletterdheid en het aanleren van vaardigheden die zelfmanagement
vragenlijsten maken het bovendien mogelijk vragenlijsten met elkaar te vergelijken. De vragenlijst met de meeste
ondersteunen zijn daar voorbeelden van. Echter kunnen we hiermee maar een klein deel van de kloof
groene bolletjes is begrijpelijker en toegankelijker dan de vragenlijst met meer rode bolletjes.
dichten tussen enerzijds onze complexe zorg en anderzijds het (uiteenlopende) niveau van
gezondheidsvaardigheden in onze samenleving.
Begrijpelijkheid: Vragenlijsten zijn begrijpelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van
gezondheidsvaardigheden de belangrijkste boodschappen kunnen begrijpen en uitleggen.
Daarom is het belangrijk dat we onze zorg minder complex en toegankelijker maken. Alle informatie
over gezondheid moet eenvoudig vindbaar, begrijpelijk en toepasbaar zijn. Zo maken we het niet
Toegankelijkheid: Vragenlijsten zijn toegankelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van
alleen makkelijker voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar voor iedereen.
gezondheidsvaardigheden ze kunnen vinden, openen en geheel kunnen invullen.
Voor meer informatie over de sneltest of advies over uw vragenlijst, kunt u contact opnemen met Pharos.
Start hier de sneltest vragenlijst
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