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Disclosure belangen spreker 

 



• Feiten en cijfers (lage) gezondheidsvaardigheden/laaggeletterd 

• Wat zijn gezondheidsvaardigheden 

• Herkenning en benoemen 

• Gevolgen 

• Filmpjes en oefenen 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen 
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Film 
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frans
Rechthoek

https://www.youtube.com/watch?v=FQjgsQ5G8ug
https://www.youtube.com/watch?v=FQjgsQ5G8ug


Een depressie is een aandoening die valt onder de 

'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. 

Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere 

periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale 

lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te 

genieten. 

Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de stemming (zoals 

een beetje somber of héél erg somber) en naar de wisselingen in de 

stemming (zoals wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen 

de positieve stemming en de sombere stemming; maar ook wisseling per 

dag of per aantal weken). Dit kan per persoon variëren en zorgt ervoor 

dat een depressie bij iedereen anders kan zijn. 
 

Foldertekst Depressie 
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Een depressie is een aandoening die valt onder de 

'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de stemming en gevoelens. 

Van een depressieve stemming is sprake als er gedurende een langere 

periode een abnormale somberheid bestaat en/of een abnormale 

lusteloosheid, verlies van interesse of een onvermogen om ergens van te 

genieten. 

Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de stemming (zoals 

een beetje somber of héél erg somber) en naar de wisselingen in de 

stemming (zoals wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen 

de positieve stemming en de sombere stemming; maar ook wisseling per 

dag of per aantal weken). Dit kan per persoon variëren en zorgt ervoor 

dat een depressie bij iedereen anders kan zijn. 

 

Wat snapt de laaggeletterde niet… 
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• Een depressie is een            die valt onder de                                    . 

Het is een ziekte van de              en gevoelens. 

• Van een depressieve                is              als er gedurende een 

langere periode een                  somberheid bestaat en/of een  

                 , verlies van interesse of een 

onvermogen om ergens van te genieten. 

• Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de                  

(zoals een beetje somber of héél erg somber) en naar de               

in de      (zoals wekenlang een somber 

gevoel of een                tussen de            

en de sombere         ; maar ook wisseling per dag of per 

aantal weken). Dit kan per persoon   en zorgt ervoor dat een 

depressie bij iedereen anders kan zijn. 
 

Wat leest de laaggeletterde….. 
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In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of 

rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. 

 

- 2,3 miljoen laaggeletterden of zogenaamde functioneel analfabeten  (ongev. 11% van de 

bevolking. Ongeveer 250.000 niet-westerse mensen zijn analfabeet. 

 

-   75% van de totale groep is autochtone Nederlander 

- 25 % is niet-westerse migrant 

 

Laaggeletterdheid in cijfers 
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Gezondheidsvaardigheden  

 De vaardigheden van individuen om informatie 

over gezondheid… 
 

• te vinden,  

• te begrijpen  

• te gebruiken  
 

 …bij het nemen van beslissingen over 

gezondheid. 

 

Beperkt bij ongeveer 28% van Nederlandse 

bevolking 

 



• Geletterdheid 

• Cijfervaardigheid 

• Basiskennis over het lichaam 

• Abstractievermogen 

• Vermogen om vragen te stellen 

 

 

NB 

• Laaggeletterdheid  lage gezondheidsvaardigheden 

• Lage gezondheidsvaardigheden is meer dan 

laaggeletterdheid  

 

Belangrijke gezondheidsvaardigheden in de GGz 



 

Laaggeletterdheid en laag gecijferdheid 

 

Laaggeletterdheid is te veel moeite hebben met 

lezen, schrijven en rekenen om voldoende te 

kunnen functioneren in het dagelijks leven. Vaak 

hebben ze ook moeite met het omgaan met een 

computer. 

 







 

Wie zijn laaggeletterd 

• 57% is vrouw 

• De helft van deze vrouwen werkt in de zorg 

• Van alle 15-jarigen is 14% laaggeletterd  

• Licht verstandelijk beperkt is niet synoniem aan 

laaggeletterdheid 

o In het kader van gezondheid hebben sommige 

mensen met LVB lage gezondheidsvaardigheden 

omdat ze niet begrijpen wat de dokter zegt  

 



 

Oorzaak laaggeletterdheid 

- Ouders zijn laaggeletterd en stimuleren hun kinderen 

niet om te lezen, 

- Na de lagere school meteen gaan werken (vooral 

oudere generatie) 

- Schoolverlaters 

- Migranten die in eigen land weinig onderwijs hebben 

gehad 

 



Film Lisa 

https://www.youtube.com/watch?v=zEwRHSf2ZCU


• Vaker naar de huisarts of specialist 

• Meer chronische ziekten als depressie en diabetes 

• Ongezondere leefstijl 

• Minder therapietrouw – onjuist medicatie gebruik 

• Ouderen 1,5 x zo hoog sterfterisico 

Gevolgen voor gezondheid 
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• Verschil levensverwachting tussen hoogst en laagstopgeleiden  

• Levensverwachting 7 jaar  

• Levensverwachtring in goed ervaren gezondheid: 15 jaar 
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Volwassen Nederlandse bevolking < 65 jaar: 

heeft 18,7% ooit in het leven een depressie gehad. 

 

Westerse wereldbevolking:  

jaarlijks 4-10% depressie; 15-17% ooit in leven een depressie 

kwart (24,3%) van vrouwen tijdens leven ooit een depressie,   tegenover 

13,1% van de mannen. 
 

 

• (Bron: Trimbos; www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/depressie/feiten-en-cijfers) 

 

Depressie 
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LAGE OPLEIDING: 5 X ZO VAAK DEPRESSIEF 

Bron: CBS (25-1-2016 gepubliceerd) 



Bron:  

GGZ Nederland 

2013 
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Onderzoek HBO-V studenten onder 36 hulpverleners laat zien dat zij: 

 

1. Niet bekend zijn met term ‘gezondheidsvaardigheden’ en/of 

‘laaggeletterd’ 

2. Laaggeletterd associëren met laag IQ of migrant 

3. Niet op afspraak komen = therapieontrouw   

4. Behandelplan niet lezen = niet geïnteresseerd  

5. Medicijnen niet innemen = niet gemotiveerd voor behandeling 

6. Schema’s (4G) of dagschema niet opvolgen= niet gemotiveerd 

Onderzoek in de GGZ 
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HOE HERKEN JE IEMAND DIE LAAGGELETTERD IS? 



Herkennen van laaggeletterdheid 

wees alert bij:  

• Vaak niet of te laat komen, of een andere dag (we denken dan therapie-

ontrouw) 

• Liever langskomen om een afspraak te maken dan bellen 

• Vragenlijsten komen niet retour (ROM) 

• Smoezen om zelf niet te hoeven lezen of schrijven 

• Willen geen e-Health doen 

 



 

 

Smoezen 

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 26 

“Oh, ik dacht dat die afspraak 
morgen was.”  

“Nee, werken met computers 
is niets voor mij.” 

“Ik schrijf zo onleesbaar, doe 
jij dat maar voor me.” 

Bron: CINOP Laaggeletterdheid, leidraad voor 
doorverwijzers 

“Sorry, ik ben mijn bril 
vergeten.” 

“Ik heb een lelijk handschrift” 



• Chaotische klachtenpresentatie 

• Patiënt stelt nooit vragen 

• Behandeling niet gewenste resultaat zonder duidelijke oorzaak 

• Volgt adviezen niet op 

• Zegt ja en doet nee. 

 

Als je na de smoezen nog niet zeker weet of iemand 

laaggeletterd is, kan onderstaand een indicatie zijn; 



Vermoeden en dan? 

 
• Communiceer (met toestemming pt) met 

andere hulpverleners 

– bv. huisarts – apotheek – thuiszorg 
 

• Maak een notitie in het dossier 
 

• Voor huisartsen: ICPC codering 

– Z07.01 analfabetisme / laaggeletterdheid 

– Z04 taalbarrière 

 

 

 

 

 

 



 

Tips voor communicatie: 

• Eenvoudig taalgebruik 

• spreek duidelijk, niet te snel (ook niet te hard, tenzij de patiënt doof is) 

• Wel Jip en Janneke taal, géén Jip en Janneke houding 

• Korte zinnen in de tegenwoordige tijd. 

• Beperk de informatie per keer,  

• streef niet naar volledigheid 

 



 

Vervolg 

• Gebruik geen spreekwoorden   

• (bijvoorbeeld: ‘ik wil een vinger aan de pols houden’) 

• Gebruik geen jargon 

• Drie vragen die patiënt na consult moet begrijpen: 

•  Wat heb ik? 

•  Wat moet ik doen? 

•  Waarom is dat belangrijk? 

 



 

Jargon 

 





• Geef geen schrijfopdracht, zoek een alternatief 

• Geef geen behandelplan mee, kunnen ze vaak niet lezen, vaak jargon. 

• Gebruik geen schema’s (bv 4 G), dat vergt abstractievermogen 

• Als cliënt alleenstaande is en afspraken vergeet, bel/sms van te voren. 

• Zoek contact met het sociaal wijkteam voor praktische zaken 

Tips voor behandeling 



Vertel uw buurman/vrouw uit dat hij/zij drie maal 

daags twee tabletten moet gebruiken en 1 maal 

daags 4 tabletten. 

 

• Let op dat de ander je wel begrijpt. 

Opdracht 



 

Hoe weet je dat je patiënt het begrijpt? 

Terugvertelmethode: 

Ik heb u veel verteld, ik wil weten of ik het goed heb 

uitgelegd kunt u mij vertellen welke afspraken wij hebben 

gemaakt?  

Of: 

Wat vertelt u straks aan uw man / vrouw? 

 



https://www.youtube.com/watch?v=zSSoYmQS6Ng
frans
Tekstvak
     Klik op de afbeelding voor filmpje



 

 

www.begrijpjelichaam.nl 



Handige websites 

 

 

• Website Pharos: www.pharos.nl 

• LHV toolkit laaggeletterdheid: www.lhv.nl/service/toolkit-

laaggeletterdheid 

• Begrijp je lichaam: www.begrijpjelichaam.nl 

• Handboek diabetes: www.pharos.nl/diabetes 

• www.gezondheidsvaardigheden.nl 

• www.huisarts-migrant.nl 

 

 

 

 

 

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/gezondheidsverschillen/eenvoudig-voorlichtingsmateriaal-in-de-zorg
http://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid
http://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid
http://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid
http://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid
http://www.begrijpjelichaam.nl/
http://www.pharos.nl/diabetes
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/
http://www.huisarts-migrant.nl/
http://www.huisarts-migrant.nl/
http://www.huisarts-migrant.nl/


MATERIAAL & FILMS 

• Eenvoudige voorlichting 

 

• Filmpjes, zie 
https://www.youtube.com/user/PharosUtrecht  

Marian heeft een depressie. Wat kan ze doen? 
Eenvoudige voorlichting over depressie 
(https://www.pharos.nl/documents/doc/marian_heeft_een_depressie_a5_pharos.
pdf)  

Marian is moe 

Marian is zo moe.  

Ze slaapt slecht en wil niet opstaan. 

Ze ligt veel in bed.  

Ze voelt zich slecht. 

https://www.youtube.com/user/PharosUtrecht
https://youtu.be/QdMFXcjXtYI
https://www.pharos.nl/documents/doc/marian_heeft_een_depressie_a5_pharos.pdf
https://www.pharos.nl/documents/doc/marian_heeft_een_depressie_a5_pharos.pdf


• Beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid 

komen vaker voor dan je denkt. 

• Dit draagt bij aan mindere psychische gezondheid en 

minder zorgprofijt 

• Eenvoudige uitleg is kern van aanpak. 

• Drie centrale vragen die patiënt na consult moet begrijpen:  

o Wat heb ik? 

o Wat moet ik doen? 

o Waarom is dat belangrijk? 

 

 

Hoofdpunten 
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Dank voor uw aandacht 




