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sluit aan op uw leven 

Doe jij mee met de 
quiz? 
1.  Ga dan nu naar kahoot.it in de 

browser van je smartphone of tablet 
2.  Typ deze pincode: 235712 
3.  Bedenk een leuke naam voor jezelf 

en klik  op ‘Ok, go!’ 
4. ...en wacht op instructies! 

sluit aan op uw leven 

Multimediaal voorlichten 

Aansluiten op het le(z)/(v)en van de patiënt 

Marco Boonstra, communicatieadviseur 

www.dcg.nl 

Wat dacht u? 

Hoeveel % van een tekst moet u kunnen lezen om 
de inhoud te begrijpen? 

www.dcg.nl 

60% 

•  Uw - is - in alle landen - -. Voor - landen heeft u - 
ook een - nodig. U kunt dit het best - bij uw - of 
de - (of -) van het land waar u - gaat. 

•  Bent u door een - of - - niet in staat om uw - - 
aan te -, dan kan een - van de - naar u toe 
komen om uw - in - te nemen.  
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70% 

•  Uw paspoort is - in alle landen - wereld. Voor - 
landen heeft u - ook een - nodig. U kunt dit het 
best - bij uw - of de - (of -) van het land waar u - 
gaat. 

•  Bent u door een - of - - niet in staat om uw 
paspoort - aan te vragen, dan kan een - van de 
gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in 
- te nemen.  

www.dcg.nl 

90% 

•  Uw paspoort is geldig in alle landen ter wereld. 
Voor - landen heeft u daarnaast ook een visum 
nodig. U kunt dit het best navragen bij uw - of de 
ambassade (of -) van het land waar u naartoe 
gaat. 

•  Bent u door een - of geestelijke beperking niet in 
staat om uw paspoort persoonlijk aan te vragen, 
dan kan een medewerker van de gemeente naar 
u toe komen om uw aanvraag in - te nemen. 
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100% 

•  Uw paspoort is geldig in alle landen ter wereld. 
Voor sommige landen heeft u daarnaast ook een 
visum nodig. U kunt dit het best navragen bij uw 
reisbureau of de ambassade (of consulaat) van 
het land waar u naartoe gaat. 

•  Bent u door een lichamelijke of geestelijke 
beperking niet in staat om uw paspoort 
persoonlijk aan te vragen, dan kan een 
medewerker van de gemeente naar u toe komen 
om uw aanvraag in behandeling te nemen.  

www.dcg.nl 

Aard en omvang Nederland 

Bron: Stichting 
Lezen en Schrijven 

www.dcg.nl Onderzoek Universiteit van Maastricht www.dcg.nl 

Signaleren? 

•  Schaamte, onzekerheid, onzichtbaar… 
•  Hoe denkt u dat mensen dit camoufleren? 

www.dcg.nl 

Bij chronische nierziekten 

Low health literacy: 20% - 40%  Essentieel voor shared decision making 

1/3e 
patiënten in 
Duitsland 
voelt zich 
onvoldoende 
betrokken 

Wie kiest uiteindelijk? www.dcg.nl 

Grote gevolgen! 

•  Hogere mortaliteit 
•  Minder kennis van behandeling, therapietrouw 
•  Meer mate van hospitalisatie, minder zelfregie 
•  Slechtere bloedwaarden 

–  eGFR (glomerulaire filtratiesnelheid) sneller achteruit  
–  Minder goed opvolgen dieetadvies 

•  Lagere kwaliteit van leven / psychische klachten 
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Aansluiten bij de patiënt 

•  Heb aandacht voor knelpunten patiënt  
•  Begin tijdig met informeren over bijvoorbeeld de 

dialysekeuze (predialysefase) 
•  Niet alleen informatie, ook dialoog 
•  Gebruik niet alleen tekst, maar ook beeld  
•  Gebruik ervaringen van patiënten 
•  Een digitale keuzehulp is effectief! 
•  Betrek familie 

www.dcg.nl 

Tijdig en gefaseerd 

Predialyse-
verpleegkundigen Opleiding Diëtetiek Zorgteams 

Medisch 
Maatschappelijk 

Werk 
PD-team 

www.dcg.nl 

Knelpunten 

Gee+	thuisdialyse	
geen	rompslomp?	

Hoe	combineer	ik	
dialyse	met	mijn	

werk?	

Kan	ik	nog	
sporten?	Ik	wil	
niet	aanprikken.	

www.dcg.nl 

Het leven van de patiënt 

www.dcg.nl 

Informatie versterkt dialoog 

www.dcg.nl 

Gebruik beeld… 
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Ervaringen 

www.dcg.nl 

Toekomst  

•  Steeds meer aandacht voor het effect van health 
literacy op de behandeling 

•  Graag samen met u verder met deze 
bouwstenen: 

•  Participeren? 

Onderzoek 
Health literacy  

Keuzes patiënt 
ondersteunen 

Aansluiten bij de 
patiënt 

www.dcg.nl 

Leg contact 

•  Via LinkedIn 
•  E-mail: m.boonstra@dcg.nl 
•  Een kop koffie tijdens de pauze? 

www.dcg.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Disclosure: er is met deze presentatie geen sprake 
van belangenverstrengeling. 


