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Inhoud workshop

Onderzoek doen met en naar patiënten met beperkte 
gezondheidsvaardigheden: hoe doe je dat?

1. Herkennen van (10 min.)
2. Benaderen voor (30 min.)
3. Betrekken bij (10 min.)

Heeft u vragen? Stel ze in de chat!
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1. Herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

4

• Filmpje laten zien



1. Herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

• Opleidingsniveau als proxy; mbo 2 of lager

• Screeningsvragen (Chew et al. 2004; Morris et al., 2006):

1. Veel mensen hebben moeite met het lezen van folders van het ziekenhuis, hoe is dat voor u? 
2. Veel mensen hebben moeite met het invullen van digitale vragenlijsten van het ziekenhuis, hoe is dat 

voor u? 
3. Helpt iemand u wel eens met het invullen van vragenlijsten of het lezen van brieven? 

• State & trait (van Dulmen, 2021; Geurts et al, 2021)

• Andere signalen
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2. Benaderen voor onderzoek: audiofragment
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• Audiofragment laten horen



2. Benaderen voor onderzoek: audiofragment
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“2. Wat moet u doen als u meedoet? 
Als u meedoet, gaat Wietske of Janneke u vragen stellen. Zij stelt u 
vragen over uw ervaringen en wensen. Bijvoorbeeld: Spreekt u altijd 
dezelfde dokter of verpleegkundige? Legt de dokter goed uit wat uw 
ziekte is? Waar wilt u over praten met uw dokter of verpleegkundige? Dit 
gesprek duurt ongeveer 45 minuten. U kunt altijd stoppen als u moe 
wordt, of geen zin meer hebt.”



2. Benaderen voor onderzoek: zelf aan de slag

• Break-out rooms: 10 minuten, in groepjes van 4-5 personen

• Bekijk (een deel van) de patiënten informatiebrief

• Probeer deze aan te passen naar eenvoudig/begrijpelijk taalgebruik 
voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

• Na afloop bespreken we hoe wij dat hebben gedaan
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2. Benaderen voor onderzoek: informatiebrief (oud)

Geachte heer/mevrouw,

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Pharos (Expertisecentrum 
gezondheidsverschillen) vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek.
In deze brief staat informatie over het onderzoek.
U kunt de brief rustig doorlezen. U hoeft niet vandaag te beslissen of u meedoet.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers (zie contactgegevens onderaan 
deze brief)

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de communicatievaardigheden van zorgverleners in het 
ziekenhuis en te achterhalen in hoeverre deze aansluiten bij de behoeften van patiënten die ernstig ziek zijn. 
Daarnaast kijken we ook hoe zorgverleners samen met u de beste behandeling kiezen. Uw zorgverlener doet 
mee aan dit onderzoek. Daarom vragen we u ook om deel te nemen.
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2. Benaderen voor onderzoek: informatiebrief (nieuw)
Geachte heer/mevrouw, 

Wij vragen u om mee te doen aan een wetenschappelijke studie. 
U beslist zelf of u mee wilt doen. 
Janneke Noordman en Sandra van Dulmen organiseren de studie. 
Bel ze als u nog vragen hebt. 
U hoeft niet vandaag te beslissen. 

1. Waarom is deze studie belangrijk? 

U praat met uw dokter of verpleegkundige over uw ziekte en behandeling. 
Wij kunnen van u horen wat u fijn of niet fijn vindt in die gesprekken. 
Uw informatie helpt dokters en verpleegkundigen om goed met hun patiënten te praten. 
Daarom praten we in deze studie met mensen zoals u. 
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2. Benaderen voor onderzoek: informatiebrief

• Hou de tekst eenvoudig en begrijpelijk: gebruik korte actieve zinnen en eenvoudige woorden

• Wil je afbeeldingen toevoegen? Zorg dat ze van toegevoegde waarde zijn: passen ze bij je 
boodschap en ondersteunen ze die? 

• Opmaak is belangrijk: gebruik een schreefloos lettertype (zonder kleine dwarsbalkjes boven 
en onder aan een letter) en een groot formaat letters. Zorg voor voldoende contrast en 
ruimte tussen de regels

• Zorg voor een extra witregel tussen de contactgegevens van de onderzoeker(s) en die van de 
onafhankelijk arts aan wie vragen gesteld kunnen worden. Het is belangrijk dat deze 
informatie niet los op de laatste pagina terechtkomt
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2. Benaderen voor onderzoek: hoe hebben wij dat gedaan?
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1. B1 niveau: www.ishetb1.nl
Meeste ziekenhuisinformatie is geschreven op B2 niveau (begrijpelijk voor 40%), B1 
niveau (begrijpelijk voor 80%) wordt aangeraden.

2. Informatiebrief en toestemmingsformulier laten testen door de doelgroep en 
aanpassen (bv. m.b.v. taalambassadeurs van Stichting ABC)
voorbeeld: 

https://www.pharos.nl/kennisbank/eenvoudige-en-begrijpelijke-onderzoeksformulieren-
patientinformatieformulier-pif/
https://www.pharos.nl/kennisbank/eenvoudige-en-begrijpelijke-onderzoeksformulieren-toestemmingsformulier-ic/

3. Ervaringen met de METC procedure

http://www.ishetb1.nl/
https://www.pharos.nl/kennisbank/eenvoudige-en-begrijpelijke-onderzoeksformulieren-patientinformatieformulier-pif/
https://www.pharos.nl/kennisbank/eenvoudige-en-begrijpelijke-onderzoeksformulieren-toestemmingsformulier-ic/


3. Betrekken bij onderzoek: tips
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• Liefst mondeling, aanvullend schriftelijk
• Interviews meer geschikt dan vragenlijsten
• Bij vragenlijsten, deze testen met de doelgroep en aanpassen

• Gedurende hele project input vragen van taalambassadeurs via Stichting ABC 
Bijv. bij het testen van gesprekskaarten (e-learning)

• Jargonlijst van zorgverleners omgezet in eenvoudige taal (laat zo zien)

• Terugvraagmethode ook als onderzoeker gebruiken



E-learning

https://pharosleerplatform.nl/
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https://pharosleerplatform.nl/


3. Betrekken bij onderzoek: jargon lijst voorbeelden

Jargon Alternatief
Curatief om u beter te maken
Blootstelling in contact komen met
Chemotherapie medicijnen tegen kanker
Dyspnoe benauwd
Exacerbatie uw klachten worden veel erger
Uitzaaiing de kanker zit nu ook op andere plaatsen in uw lichaam
COPD COPD is een ontsteking van de longen. COPD gaat niet meer over
Longkwab deel van uw long
Symptomen klachten
Palliatieve zorg zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden
Thuissituatie hoe u woont en wie u kan helpen
Terminale fase deze fase duurt 1 tot 6 weken en de dood is nu dichtbij
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3. Betrekken bij onderzoek: voorbeeld keuzehulp
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3. Betrekken bij onderzoek: voorbeeld keuzehulp
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Tot slot

Wat nemen jullie mee uit deze workshop?
• Graag het belangrijkste punt in de chat

Vragen over deze workshop of het project Goed begrepen?

Zie ook: https://www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/
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https://www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/


Janneke Noordman & Sandra van Dulmen

s.vandulmen@nivel.nl
j.noordman@nivel.nl

mailto:s.vandulmen@nivel.nl
mailto:j.noordman@nivel.nl
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