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Over laaggeletterdheid 
en andere taalbarrières in de 

zorg
Jacqueline Blase

Adviseur patiëntencommunicatie

Nederlandse Nefrologiedagen – 29 maart 2017

Disclosure

Albert Schweitzer ziekenhuis

4 locaties • >3500 medewerkers
• > 200 medisch specialisten
• 29.755 klinische opnamen 
• 158.716 eerste polikliniekbezoeken
• 327.463 overige polikliniekbezoeken

Vandaag in grote lijnen

e lijnen
Laaggeletterdheid en de 
invloed op gezondheid

• Wat is het
• Hoe herken je het
• Invloed op gezondheid
• Wat kun jij ermee
• Ter inspiratie: onze 

aanpak

Interculturele communicatie
‘elkaar verstaan en 
begrijpen’

• Ziektebeleving
• Kennis van andere 

culturen
• (Voor)oordelen
• Tolken
• Ter inspiratie: onze 

aanpak

Laaggeletterdheid Laaggeletterdheid

• Laaggeletterdheid is géén analfabetisme
• 1,3 miljoen Nederlanders* 
• Alle leeftijden
• Geen eenduidige oorzaak



05-05-17

2

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterden zijn mensen die moeite hebben 
met lezen, schrijven en/of rekenen. 

Zij kunnen niet of nauwelijks met de computer 
werken. 

Zij beheersen niet het minimale niveau om 
volwaardig in de Nederlandse maatschappij te 
kunnen functioneren.

Ø Basisvaardigheden

Basisvaardigheden De schijf van vijf…

Gezondheidsvaardig

De combinatie van vaardigheden die 
mensen nodig hebben om informatie over 
gezondheid en ziekte te kunnen vinden, te 
begrijpen en toe te passen.
Lezen
Schrijven
Rekenen
Gesprek voeren
Sociale vaardigheden
Digitale vaardigheden

Als woorden niet je grootste vrienden zijn

Hoe mensen laaggeletterd worden

• De oorzaak van laaggeletterdheid verschilt per persoon. 
Er is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen.

• Mensen met gedrags- en leerproblemen, zoals 
concentratiestoornissen, lees- en schrijfproblemen, 
lopen risico.

• Ook mensen die opgegroeid zijn in een zogenaamde 
taalarme omgeving lopen risico. 

Het leven van Lisa



05-05-17

3

Van prolegomena tot allotria
Prolegomena inleidende 

opmerkingen
Tijdsperk waarin de 
eerste gesproken 
taal ontstond

Vooringenomen

rotrombine bloedstollingsfactor Nieuwe techniek 
waarbij met kleine 
ronddraaiende 
bewegingen, de 
binnenkant van de 
aderen 
schoongemaakt 
worden

Leer van 
rotortechnieken

idiosyncratisch met een eigen, 
afwijkend karakter

Samenleving waarin 
idealen centraal 
staan

samenbindend

voraciteit vraatzucht Vooraanstaand De neiging om 
steeds vooraan te 
staan

somnambulisme slaapwandelen Slaapopwekkende 
bacteriële infectie

De dwang om 
zonder reden 112 
te bellen

eidetiek inbeelden Eivormig hoofd Leer van 
identiteiten

sub	rosa in het geheim, in 
vertrouwen

Rode vlekken in de 
hals die optreden bij 
ongemak

Een cocktail 
zonder alcohol 
waarin echte 
rozenbladeren 
verwerkt zijn

infaam schandelijk, eerloos Inwendig vuur Denkbeeldige 
beroemdheid

optornen er met moeite tegenin 
gaan

Het liften van een 
orgaan tijdens een 
operatie

Een speciale 
hechttechniek 

allotria dwaasheden Kleinkunst Drievoudig 
ziektebeeld

Laaggeletterdheid en gezondheid

• Zoeken minder preventieve info en ondernemen 
minder preventieve activiteiten

• Gaan meer naar de huisarts, medisch specialist, 
fysiotherapeut, etc.

• Worden vaker en langer opgenomen in 
ziekenhuis

• Hebben groter risico op leefstijl gerelateerde 
ziekten

• Hebben een verminderde levensverwachting en 
gezonde jaren

Laaggeletterdheid en gezondheid

• moeite om de recepten en bijsluiters van 
medicijnen te lezen en om formulieren in te 
vullen. 

• informatie van een zorgverlener moeilijk op 
eigen situatie en leven toepassen. 

• problemen met cijfers, waardoor het moeilijk is 
om risico’s en kansen in te schatten. 

• De therapietrouw bij medicatie is gering.

Laaggeletterdheid en gezondheid

• minder begrip van de informatie die men 
krijgt

• minder in staat informatie te geven
• minder vragen stellen
• beperkte zelfmanagement
• verkeerde perceptie van behandelings-

resultaat
• en…vanuit schaamte wordt 

laaggeletterdheid verborgen gehouden

Laaggeletterdheid herkennen

• Niet omdraaien van een tekst die ondersteboven 
gegeven wordt

• Moeite met invullen formulieren
• Afspraken niet noteren en vergeten
• Moeite met begrijpen van folders of brieven
• Ogen bewegen niet over tekst
• Opvallend vaak vragen om uitleg
• Administratie niet op orde
• Moeite met formuleren/chronologisch vertellen
• Moeite met rekenen
• Vermijden (veel smoezen) 

Smoezen top 10 aan de balie en de telefoon

1. Sorry, ik ben mijn bril vergeten*
2. Kunt u dit voor mij invullen? Ik schrijf zo onleesbaar
3. Die bijsluiters zijn zo ingewikkeld
4. Mijn kinderen doen de boodschappen voor me
5. Nee, ik lees nooit, de televisie geeft informatie genoeg
6. Ik ben mijn leesbril vergeten, kunt u zeggen wat er 

staat?
7. Dat formulier vul ik thuis wel in
8. Die hoofdpijn gaat maar niet over
9. Oh, ik dacht dat die afspraak morgen was
10.Ik kan niet lezen, omdat ik woordblind ben.
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Wat kun jij doen

1. Reik een formulier of folder (zonder plaatje!) 
ondersteboven aan en kijk of de ander hem omdraait. 
Als dit niet gebeurt, is deze persoon mogelijk 
laaggeletterd. 

2. Vraag de patiënt (bijvoorbeeld bij de intake) om zijn of 
haar eigen naam en adres op te schrijven om zeer lage 
gezondheidsvaardigheden te herkennen.

3. Vraag de patiënt hoe zelfverzekerd hij/zij is om de 
medische formuleren zelf in te vullen?”

Casus

De tweejarige dochter van mevrouw Hendriks is ziek

Ter inspiratie

Dit doen we in het Albert Schweitzer ziekenhuis
Hulpverleners
Bewustwording

Patiënten 
Zeg het ons! (de schaamte voorbij)

Medewerkers
Meten en scholen (vanuit veiligheid)

Dat doen we in grote lijnen 
zo

Theater

E-learning
‘Taal maakt 
gezonder 

We hebben 
aandacht voor 
interculturele 
communicatie

Bijscholing en 
workshops over 
laaggeletterdheid 
en de invloed op 
gezondheid (Incl. 
co’s)

Wij ‘leren’ onze hulpverleners

laaggeletterdheid te
herkennen

dat je het niet aan
iemand kunt zien. 

‘Dingen’ beter uit te 
leggen
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Verwijzers!

Zorgdomein > EPD

Eenvoudig Nederlands

Is niet hetzelfde als 
‘Jip & Janneke-taal’

Eenvoudig Nederlands Eenvoudig Nederlands

60% van de Nederlanders
begrijpt

80% van de communicatie
niet!

Voorbeeld

Trombocytopenie is een afwijking in het stollingsproces 
van het bloed. Bij het stollingsproces klonteren 
bloedplaatjes (een bepaald soort bloedcellen) samen en 
hechten zich aan de beschadigde wand van een 
bloedvat. Bloedplaatjes worden voortdurend 
aangemaakt in het beenmerg. Na ongeveer tien dagen 
zijn ze uitgewerkt en worden ze afgebroken in de milt, de 
lever en/of het beenmerg. Mensen met trombocytopenie 
hebben een tekort aan deze bloedplaatjes, waardoor de 
stolling van het bloed niet goed verloopt.

Door de ogen van een laaggeletterde

- is een - in het - van het bloed. Bij het - - - (een - soort -) 
samen en - zich aan de - wand van een -. - worden - - in 
het -. Na ongeveer tien dagen zijn ze - en worden ze - in 
de -, de lever en/of het -. Mensen met - hebben een -
aan deze -, - de - van het bloed niet goed -.
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In eenvoudig Nederlands

Als je een wond hebt, bloed je soms. Bij sommige mensen 
wordt het bloed niet hard. Er komt geen korst op de wond. 
Zij blijven bloeden. Deze ziekte heeft trombocytopenie.

Eenvoudig Nederlands?

Na het vertrek uit het ziekenhuis
De postoperatieve pijn is meestal licht, 
maar bij bepaalde patiënten is toch anti-
pijnmedicatie noodzakelijk. Het voedselregime van 
de patiënt wordt na de operatie aangepast: men 
begint met vloeibaar eten, dan half-vloeibaar, en 
vervolgens geleidelijk aan met vast voedsel.

Eenvoudig Nederlands!

Als u weer naar huis gaat
U kunt pijn hebben na de operatie. U kunt dan 
pillen tegen de pijn krijgen. Bel hiervoor naar uw 
huisarts. De eerste week nadat u thuis bent 
gekomen, mag u alleen vloeibaar eten hebben, 
zoals pap of soep. Na een week mag u gewoon 
eten hebben, maar dan moet u het wel prakken. 
Als u dat een week hebt gegeten, mag u langzaam
proberen weer gewoon te eten.

Afbeeldingen?         Graag! 
niet zo…                  maar zo!

We laten onze folders testen Wat kun jij doen? – 10 tips

1. Praat rustig en niet te snel. Neem de tijd voor een gesprek
2. Gebruik gewone taal en zo min mogelijk medische termen 

(gebruik de woorden die hij/zij gebruikt)
3. Gebruik verschillende communicatiemiddelen (illustraties, foto’s, 

filmmateriaal, 3-d modellen etc)
4. Gebruik verhalen om de boodschap persoonlijker te maken
5. Beperk de informatie (3-5 kernpunten en prioriteer) en herhaal 

instructies (gebiedende wijs, dat is duidelijk)
6. Focus op de kernboodschappen
7. Toets het begrip door terug te vragen wat uitgelegd is
8. Help de patiënt om vragen te stellen
9. Vermijd beeldspraken “ik wil graag een vinger aan de pols 

houden”
10. Stel niet meer dan 1 vraag tegelijk
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Praktische hulpmiddelen

•Algemene informatie

•Wat kunt u doen?

•Herken de signalen

•Herken de uitspraken

•Doorverwijzen

Ask me 3

Zorg dat de patiënt van jou te weten komt:

• Wat hij heeft

• Wat hij moet doen

• Waarom het belangrijk is dat hij dat doet

• En laat de patiënt terugvertellen!

Tips terugvertellen

• Heb ik het duidelijk uitgelegd?

• Ik heb u nu veel verteld; wilt u me in uw 
woorden vertellen wat u gehoord heeft?

• Wat vertelt u straks als u thuiskomt aan 
uw man?

‘Smoezenkijkdozen’

Ter inspiratie: theater! Andere culturen

Elkaar verstaan 
én begrijpen
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Ziektebeleving 
en een andere manier van uiten Ziektebeleving 

-

• Andere manier van uiten
(minder direct, soms ‘overdreven’ volgens Nederlands begrip)

• Geringe woordenschat

• Minder kennis van het menselijk lichaam

• Verontrustende symptomen
(bijv Maagdarmklachten)

Let op: doorvragen is belangrijk en overdrijven is geen 
aanstellen!

Geen zuivel, begrijpt u me? Pas op met Google 
translate…

Pas op met Google 
translate…

Weetje

Uit welke religie of stroming komt de 
volgende opvatting?

Een mens krijgt zijn of haar lichaam en geest 
te leen van God. Ziekte en dood zijn geen 
straffen maar worden wel als een test gezien. 
Zieken bezoeken is een religieuze plicht

De Islam
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Tip: sluit aan bij behoefte en kennis van je 
patient

Aan welke informatie heeft hij behoefte?

Wat begrijpt hij wel of niet? En wat weet hij al?

Welke ideeën of gedachten heeft hij over ziekte en 
gezondheid?

Tip: pas je voorlichting aan

Ook als iemand goed Nederlands spreekt, 
betekent dit nog niet altijd dat hij of zij openstaat 
voor een al te Nederlands gekleurd advies 
als ‘melk is goed voor elk’ 

Tip: pas op met vooroordelen

‘Fransen eten altijd 
stokbrood’
‘Belgen zijn dom'
‘Nederlanders zijn gierig
‘Allochtone vrouwen 
jammeren altijd als ze 
ziek zijn, dat hoort bij de 
Cultuur…’

Tolken? 

Weetje

Uit welke religie of stroming komt de 
volgende opvatting?

Alles wat er is, heeft een einde. Of het nu om een 
eendagsvlieg gaat of een berg; alles begint, bloeit en 
sterft. Ouder worden, ziekte en dood zijn dan ook 
geen fouten van de schepping maar horen bij het 
leven. Lijden biedt de mogelijkheid om bewuster te 
worden. Wie het lijden aanvaardt, wie vriendelijk en 
rustig blijft, kan geestelijk groeien.

Het Boeddhisme

Bij alle gesprekken…

• Spreek langzaam en duidelijk.
• Gebruik korte zinnen met pauzes ertussen.
• Gebruik ‘gewoon’ Nederlands. Ga zelf niet 

gebroken Nederlands praten.
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En verder…

• Gebruik altijd de u-vorm, ook al zullen allochtone 
patiënten door de geringe beheersing van het 
Nederlands ‘jij’ en ‘u’ soms niet goed gebruiken.

• Formuleer zo concreet mogelijk: niet ‘zonodig’, 
maar ‘als u pijn hebt’ of ‘als de koorts hoger is 
dan 38,5 graden’ 

• Niet ‘tijdens of na de maaltijd’, maar ‘na het eten’ 

• Ga niet harder praten, je gesprekspartner is niet 
doof.

Je gesprekspartner is niet doof

Ter inspiratie Tot slot en met dank

Kun je in 1 of 2 woorden benoemen wat 
voor jou de kern is van deze 
presentatie?

Jacqueline Blase
j.blase@asz.nl
0610064020


