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Oog voor 

gezondheidsvaardigheden in de 

apotheek

Platformdag 2016: 
Cliëntgericht communiceren

dr. Gudule Boland

programmaleider Verantwoord medicijngebruik bij 
migranten en laaggeletterden 
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Inhoud

• Gezondheidsvaardigheden

• Laaggeletterdheid

– Wat is het

– Herkenning

– Communicatie

• Aandacht voor laaggeletterdheid in de opleiding 
tot apothekersassistent

Apothekersassistent: 

“Ik dacht dat we een goed 

gesprek hadden, hij knikte 

en glimlachte vriendelijk. 

Maar bij een tweede gesprek 

aan de balie bleek hij mijn 

uitleg niet te hebben opgepikt 

en had ik het gevoel dat we 

weer bij af waren. 

Ik begrijp dat niet.”

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden 
van mensen om informatie over gezondheid 

te verkrijgen, 

te begrijpen, 

te beoordelen en 

te gebruiken

bij het nemen van gezondheidsgerelateerde

beslissingen.

Drie niveaus van gezondheidsvaardigheid

• Functioneel (zoals lezen en schrijven, rekenen, 
zoeken op internet)

• Interactief of communicatief (zoals begrijpend 

lezen, abstract denken, hoofd- van bijzaken 
scheiden, reflecteren)

• Kritisch (zoals toepassen van informatie, 

ordenen, vooruitdenken, prioriteiten stellen)

Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk?
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Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk?

1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte 
gezondheidsvaardigheden

Risicogroepen: 

• laagopgeleiden

• ouderen

• 1ste generatie migranten

Herkennen van beperkte 
gezondheidsvaardigheden

• Belangrijke aanwijzing: laaggeletterdheid 

• Af te leiden uit het aantal jaren onderwijs:

– tot MBO niveau 1

– of minder dan tien jaar onderwijs in het land van herkomst

• Andere signalen:  

– leeftijd

– moeite met het vertellen van een chronologisch verhaal

– vermijden van lees- en schrijfsituaties

– ongemakkelijk of boos als er teveel vragen worden gesteld

– te laat komen of op de verkeerde dag komen

Relatie tussen beperkte gezondheids-
vaardigheden en gezondheid

• Beduidend meer astma en COPD, diabetes, kanker, hart-
en vaatziekten en psychische problemen

– Bijvoorbeeld diabetes: 5,2% van de laagst geletterde mannen hebben diabetes 
tegenover 1,5% van de hoogst geletterden. Voor vrouwen is dat respectievelijk 6% 

en 0,9%.

– Bijvoorbeeld sterftekans: 1,5 tot 2 maal hoger sterfterisico voor ouderen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden

https://www.youtube.com/watch?v=FvmU2

YwQE5U

Laaggeletterde patiënten

Zoveel moeite met lezen en schrijven dat 

je niet goed kunt functioneren in het 

dagelijks leven

Laaggeletterdheid

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen
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Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 13

Omvang laaggeletterdheid Nederland 

• 1 op de 9 = 1,3 miljoen mensen

• 2/3 is autochtoon Nederlander

Op school leer je lezen en schrijven maar ook:

• kennis menselijk lichaam

• abstract denken

• plannen, ordenen en vooruit denken

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 15

Weinig of niet naar school geweest? Migranten en laaggeletterdheid

Taalbarrière      +     beperkte opleiding

↓

Extra kans op problemen 

Laaggeletterdheid en therapietrouw

30 – 40% patiënten ‘therapie-ontrouw’

Dat betekent per jaar:

• 1.250 overlijdens 

• 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames

• 85 miljoen euro zorgkosten 

• 2,4 miljard euro alle kosten 

Medicatiegebruik – wat vinden 
laaggeletterden lastig

• instructie inhalator te ingewikkeld

• uiterlijk van pillen verandert steeds

• baxter is ingewikkeld

• bijsluiter / etiket verkeerd begrepen

• waarschuwingen onduidelijk
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Misverstanden bij medicijngebruik

2 x daags 2 tabletten ?

70% leest het correct

35% past het correct toe

Misverstanden bij medicijngebruik

Herkennen van laaggeletterdheid

https://www.youtube.com/watch?v=8h

zEY2b0Dak

Herkennen van en communicatie met 

laaggeletterden 

Herkennen van laaggeletterdheid

Moet je leren in je opleiding

Op welke plek is aandacht voor 
laaggeletterdheid en oefenen in herkennen en 

communiceren het best in te passen?

• basis kwalificatiedossier

• keuzedeel farmaceutische patiëntenzorg

• keuzedeel eerstelijn- en ketenzorg

Herkennen van laaggeletterdheid
wees alert bij: 

• Vaak niet of te laat komen

• Vragenlijsten komen niet retour (inschrijving)

• Problemen met herhaalrecepten

• Cliënt stelt nooit vragen

• Behandeling niet gewenste resultaat zonder 

duidelijke oorzaak

• Onjuist innemen medicatie

• Smoezen om zelf niet te hoeven lezen of 
schrijven
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“Sorry, ik ben mijn bril vergeten.”

“Dat formulier vul ik thuis wel in.”

“Oh ik dacht dat de afspraak morgen was.”

“Kunt u dat voor mij invullen, ik schrijf zo 

onleesbaar.”

Smoezen

Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen pagina 25

Vermoeden en dan?

Vraag patiënten 

• hoeveel jaar onderwijs genoten

• hun eigen naam op te schrijven

• We weten dat veel mensen het moeilijk 
vinden om zelf formulieren in te vullen. Hoe is 

dat voor u?

• Normaliseer het probleem; veel mensen 
hebben moeite met lezen of schrijven (1 op 

de 9) 

Tips voor 
begrijpelijke communicatie 1

• afspraken op hele / halve uren

• neem de tijd!! (evt. apart nemen)

• spreek langzaam en duidelijk (niet hard!)

• verwacht geen basiskennis over ziekten

• gebruik beeldmateriaal

• gebruik dezelfde woorden als de patiënt

Tips voor 
begrijpelijke communicatie 2

• geen beeldspraak / uitdrukkingen

• maximaal 3 boodschappen

• wees concreet, herhaal kernpunten

• tav medicatie: zoek naar voor patiënt 

herkenbare momenten op de dag 

– niet zomaar 3 x daags, of ‘bij het opstaan”, maar 
bv het 8-uur journaal, of ontbijt

Tips voor 
begrijpelijke communicatie 3 

Ga na of de patiënt het heeft begrepen:

teach back methode

Op een respectvolle manier vragen of de 
patiënt in zijn eigen woorden kan vertellen hoe 

hij zijn medicatie gaat gebruiken.

Een voorbeeld…..

https://www.youtube.com/watch?v=21TL94N
Ezvg
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Campagne in de apotheek

• Toolkit op 
www.apo.nl

• www.knmp.nl/laag
geletterdheid

• www.pharos.nl
Veilig en 

verantwoord 
medicijngebruik

Een aantal hulpmiddelen

Bijsluiter in beeld Baxterzakjes / doosjes met kleurcodering en 
pictogrammen

Herkennen van laaggeletterdheid

Moet je leren in je opleiding

Op welke plek is aandacht voor 
laaggeletterdheid en oefenen in herkennen en 

communiceren het best in te passen?

• basis kwalificatiedossier

• keuzedeel farmaceutische patiëntenzorg

• keuzedeel eerstelijn- en ketenzorg

g.boland@pharos.nl

Dank voor uw aandacht


