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Digitalisering en patiënten 
met lage 
gezondheidsvaardigheden



• Achtergrond informatie over gezondheidsverschillen in Nederland en de impact hiervan

• Ervaringsverhaal van Dicky

• Hoe zorg je dat online inzage voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is?

• Wat kan je binnen de praktijk doen om online inzage toegankelijker te maken?

• Aan de slag: kijken door de ogen van een patiënt

De komende 1,5 uur



• Overlijden 6 jaar 

eerder

• Leven 15 jaar in 

minder goed ervaren 

gezondheid

Gezondheidsverschillen
Mensen met een laag onderwijsniveau: 



Gezondheidsverschillen

18%
van de Nederlanders is digistarter

1 op de 3
Nederlanders heeft beperkte 

gezondheidsvaardigheden



Gezondheidsvaardigheden zijn de 
vaardigheden van individuen om 
informatie over gezondheid te 
verkrijgen, te begrijpen, en te 
gebruiken bij het nemen van 
beslissingen over hun gezondheid. 

Beperkte 
gezondheidsvaardigheden



• Lezen en schrijven
• Kennis van het lichaam en ziekten
• Plannen en organiseren
• Rekenen
• Vragen durven stellen
• Kennis van het Nederlandse 

zorgstelsel

Enkele voorbeelden van 
deze vaardigheden

GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN



• Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden worden onvoldoende
bereikt

• Er wordt steeds meer van patiënten verwacht: 

• Meer eigen regie

• Online informatie opzoeken, afspraak maken, uitslagen bekijken, eigen 

dossier beheren

• Doel: Inzet eHealth juist om gezondheidsvaardigheden te verbeteren

Uitdagingen in de zorg



Wat als het niet 
vanzelfsprekend is?

Ervaringsverhaal



Video Praktijkcheck 
Huisartsenpraktijk Noorderlingen



Hoe weet je welke 
patiënten wat extra 
ondersteuning kunnen 
gebruiken?

Herkennen



• Hebben jullie in de praktijk methoden of afspraken met collega’s gemaakt 
over het herkennen van patiënten die extra ondersteuning nodig hebben?

Vraag
Geef antwoord via de chat



• Liever langskomen dan bellen
• Vaak herhaalmedicatie te laat of dubbel
• Instructies worden niet opgevolgd – geen verbetering klachten
• Patiënt stelt geen vragen
• Smoezen
• Vragenlijst niet ingevuld

Herkennen van laaggeletterdheid en beperkte 
gezondheidsvaardigheden



• Stel vragen!

• Heeft u een computer, tablet of smartphone met internet?

• Zoekt u wel eens informatie (over gezondheid en ziektes) op het internet?

• Gebruikt u DigiD?

• Bekijk samen met patiënten eenvoudige plaatjes op de pc .

• Vraag welke hulp patiënten willen. 

Herkennen beperkte digitale vaardigheden



Zorgverlener kan de 
patiënt 
ondersteunen

https://www.pharos.nl/wp-
content/uploads/2020/03/Pharos-
Quickscan-digitale-vaardigheden-
2020.pdf

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/03/Pharos-Quickscan-digitale-vaardigheden-2020.pdf


2 x per dag 2 tabletten: 

70% leest het correct
35% past het correct toe

52% van de patiënten aan de balie van de apotheek heeft moeite 
informatie te begrijpen

Davis et al 2006 Literacy and misunderstanding prescription Drug lables
Koster et al 2015 Health literacy among pharmacy visitors in the Nl. 

Begrijpen is meer dan kunnen lezen



2x per dag 2 tabletten  => 2 tabletten in de ochtend
2 tabletten in de avond

Begrip ging omhoog:

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden van 30 % naar 78%
Mensen met goede gezondheidsvaardigheden van 58 % naar 97%

Begrijpelijke communicatie goed voor iedereen



• Beperk de hoeveelheid informatie, streef niet naar volledigheid

• Gebruik dezelfde woorden als de patiënt

• Wees zo concreet mogelijk

• Vermijd abstract taalgebruik en uitdrukkingen

• Herhaal de belangrijkste punten

• Toon of teken plaatjes 

Begrijpelijk communiceren



• Vraag iemand om in zijn eigen woorden 
te vertellen wat je hem zojuist hebt 
uitgelegd

• Blijkt dat iemand het niet heeft 
begrepen? Vul aan of stel bij

• Geef iemand niet het gevoel dat je hem 
controleert: houd de vraag bij je zelf 

Terugvraagmethode



Hoe zorg je dat online 
inzage voor zoveel 
mogelijk mensen te 
benutten is?



•Hoe stimuleren jullie in de praktijk het gebruik van digitale middelen 
voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? 

Of hoe wil je dit stimuleren?

Vraag voor jullie
Geef antwoord via de chat



eHealth biedt kansen voor patiënten

• Informatie rustig nalezen 

• Alle medische informatie op één plek

• Beter in staat gesprekken met de 
zorgverlener voor te bereiden

• Beter op de hoogte van eigen 
gezondheid, aandoening en behandeling

• Links delen naar eenvoudige informatie

• Eigen regie



eHealth4All



Patiëntreis

Patiënt is 
thuis en heeft 

en klacht 
waarvoor hij 
een afspraak 
wilt maken bij 

de huisarts

De 
wachtkamer

Afspraak bij 
de huisarts

Melden bij de 
assistente

Weer thuis De toekomst

https://open-eerstelijn.nl/patientenreis/





Denk als praktijk na hoe je meer mensen kan bereiken met online inzage

➢ Vragen naar digivaardigheden bij patiënten

➢ Zorg dat medewerkers het patiëntportaal zelf kennen

➢ Hulp aanbieden bij aanmelden of gebruiken patiëntportaal

- Welke hulp is mogelijk?

Praktijkplan uitrol online inzage



Hulpmiddelen

https://www.kijksluiter.nl/

https://www.pharos.nl/begrijpjelichaam/

https://www.steffie.nl/

https://www.kijksluiter.nl/
https://www.pharos.nl/begrijpjelichaam/
https://www.steffie.nl/


Voorbeelden



Digi Vitaler





Schrijf in de chat 1 of 2 leerpunten waar je mee aan de slag gaat

Wat neem je mee…..?


