
SNELTEST VRAGENLIJST

Toelichting

Voor wie is deze sneltest bedoeld?
Deze sneltest is bedoeld voor iedereen die een vragenlijst ontwikkelt. Daarnaast is deze sneltest te gebruiken om 
vragenlijsten met elkaar te vergelijken en zo te beoordelen welke vragenlijst het meest geschikt is voor een zo’n  
groot mogelijke groep patiënten of respondenten. 

Begrijpelijke vragenlijsten voor iedereen
Uitkomsten van vragenlijsten vormen de basis van een goed gesprek tussen de zorgverlener en de patiënt. Het is 
daarom belangrijk om informatie te verzamelen over de situatie, wensen en behoeften van de patiënt. Zo kan de 
zorgverlener de zorg steeds beter afstemmen op wat de patiënt nodig heeft.

Maar wat als de vragenlijsten te moeilijk of ontoegankelijk zijn? Dan verzamelt u geen relevante en valide uitkomst- 
informatie. Dat gebeurt vaak bij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Dit is een grote 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. 
Alleen zo kunnen alle patiënten meebeslissen over hun behandeling. 

Het doel van een vragenlijst
Vragenlijsten worden in de zorg voor verschillende doelen gebruikt. Bijvoorbeeld;

• Om te bepalen welke behandeling nodig is;

• Om te achterhalen wat het meest urgente probleem is van de patiënt;

• Om te achterhalen wat een patiënt belangrijk vindt, zowel algemeen als voor een behandeling;

•	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.

Waarom deze sneltest vragenlijst? 
Om te weten of de vragenlijst geschikt is voor iedereen, kunt u deze sneltest vragenlijst invullen. Daardoor krijgt u de 
begrijpelijkheid en toegankelijkheid goed in beeld en ziet u of er aanpassingen nodig zijn. De scores van verschillende 
vragenlijsten maken het bovendien mogelijk vragenlijsten met elkaar te vergelijken. De vragenlijst met de meeste 
groene bolletjes is begrijpelijker en toegankelijker dan de vragenlijst met meer rode bolletjes. 

Begrijpelijkheid: Vragenlijsten zijn begrijpelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van 
gezondheidsvaardigheden de belangrijkste boodschappen kunnen begrijpen en uitleggen.

Toegankelijkheid: Vragenlijsten zijn toegankelijk als mensen met verschillende achtergronden en niveaus van 
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

Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage  /  Postbus 13318  /  3507 LH Utrecht  /  +31 (0)30 234 9800  /  info@pharos.nl  /

 
  

 

Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage  /   Postbus 13318  /  3507 LH Utrecht  /  +31 (0)30 234 9800  /  info@pharos.nl  /  
www.pharos.nl 

Gezondheidsvaardige organisatie 
Toelichting 
 
Ruim één op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden1. Zij hebben moeite om 
informatie te vinden, begrijpen en toe te passen bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Dit 
heeft grote gevolgen voor onze volksgezondheid. Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat die toegankelijk 
wordt voor iedereen? Dit artikel met bijbehorende sneltest biedt een handreiking om dit probleem tegen te 
gaan. 
 

De communicatiekloof in preventie en zorg 
De meeste informatie over preventie en zorg is opgesteld door hoogopgeleide mensen met medische 
kennis. Voor een groot deel van onze samenleving is dit niet te begrijpen. Het wordt zelfs in 
toenemende mate lastiger om een gezondheidsvaardig persoon te zijn. Ons zorgstelsel wordt namelijk 
steeds ingewikkelder. Denk aan de digitalisering, de uiteenlopende gezondheidsinformatie op internet 
en de veelheid aan zorgaanbieders en behandelmogelijkheden.  
 

Slechtere gezondheidsuitkomsten als gevolg 
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 
overbehandeling en meer no-show. Het invullen van vragenlijsten, bijvoorbeeld in het kader van 
patiëntervaringen of uitkomstgerichte zorg, is voor veel mensen te ingewikkeld. Hierdoor wordt hun 
mening niet meegenomen. Het niet goed begrijpen van behandelopties en de voor- en nadelen 
hiervan, bemoeilijkt bovendien samen beslissen. Dit alles leidt ertoe dat één op de drie Nederlanders 
een slechtere kwaliteit van zorg ontvangt, met uiteindelijk een grotere kans op complicaties en 
overlijden. 
 

Wat is de oplossing? 
De oplossing van dit probleem moet van twee kanten komen. Ten eerste is het belangrijk om iedereen 
de kans te geven voldoende vaardigheden te ontwikkelen om met informatie over gezondheid om te 
gaan. Het terugdringen van laaggeletterdheid en het aanleren van vaardigheden die zelfmanagement 
ondersteunen zijn daar voorbeelden van. Echter kunnen we hiermee maar een klein deel van de kloof 
dichten tussen enerzijds onze complexe zorg en anderzijds het (uiteenlopende) niveau van 
gezondheidsvaardigheden in onze samenleving.  
 
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 
alleen makkelijker voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar voor iedereen. 
 

 _________________________________________________________________________________________________________  

1 Heijmans M., Brabers A. & Rademakers J., Health Literacy in Nederland. Utrecht: Nivel, 2018 
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