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Pilot levert nuttige inzichten op

Zelfmanagement en  
gezondheidsvaardigheden
Om patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te 
ondersteunen bij zelfmanagement, ontwikkelde Kenniscentrum voor 
langdurende zorg Vilans een multidisciplinaire aanpak. De handreiking 
hiervoor werd in de afgelopen drie jaar getest. Dat leverde nuttige 
inzichten op voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen 
die ook aan de slag willen met deze doelgroep.

Tekst | Jeanny Engels, Jeroen Havers en Antoinet Smallegange 

Mensen met beperkte gezondheids-

vaardigheden lopen tegen barrières aan 

in de zorg en in de samenleving. Adviezen 

van zorgverleners en informatie over 

gezondheid en zorg zijn voor hen vaak te 

complex of het aanbod is onbekend. Vaak 

volgen ze adviezen niet op of gebruiken ze 

medicatie niet op een juiste manier. Terwijl 

juist zij vaker kampen met chronische 

aandoeningen als obesitas, diabetes en 

hart- en vaatziekten en vaak zeven jaar 

eerder overlijden. 

Voor mensen met beperkte gezondheids-

vaardigheden is zelfmanagement vaak 

lastig. Natuurlijk kunnen zij zich hierin 

ontwikkelen, maar de aanpak vraagt 

om kleine stapjes. Dat is de uitdaging 

voor zorgverleners in de huisartspraktijk 

die deze patiënten succesvol willen 

ondersteunen. 

Handreiking
Vilans ontwikkelde samen met eerstelijns 

zorgverleners, experts en patiënten een 

multidisciplinaire aanpak voor patiënten 

met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

De handreiking hiervoor, 

Aandacht voor zelfmanagement én 

gezondheidsvaardigheden, werd in de 

periode 2016-2019 in gezondheidscentra 

in Schiedam, Kerkrade, Utrecht en Arnhem 

getest en doorontwikkeld. 

De handreiking omschrijft zeven 

stappen om te komen tot passende 

zelfmanagementondersteuning: 

–  Projectgroepbijeenkomsten 

–  Achterhalen van de doelgroep 

–  Iemand maakt een afspraak  

(aan de balie/telefoon)

–  Iemand in de wachtkamer 

–  Voorbereiden van het gesprek en 

bepalen van de agenda 

–  Vaststellen van persoonlijk doel en 

actieplan

–  Organiseren van follow-up

Gedurende de pilot is in drie 

gezondheidscentra een POH (met 

verpleegkundige achtergrond), die samen 

met een huisarts het duo-kartrekker 

vormde, begeleid door een adviseur van 

Vilans en een adviseur van Pharos. Eén 

gezondheidscentrum is begeleid door een 

adviseur van de Zorgorganisatie Eerste 

Lijn en een adviseur van Vilans.  

Projectgroep
In alle vier deze centra had de POH de 

rol van projectleider. Waarvan in drie 

centra de POH (met verpleegkundige 

achtergrond) en in een centrum de 

verpleegkundig specialist. De projectleider 

ging aan de slag met het vormen van een 

projectgroep, waarin van elke discipline 

een zorgverlener vertegenwoordigd 

was en twee tot drie laaggeletterde 

patiënten uit hun eigen praktijk. Omdat 

deze patiënten vaak ook op niet-medisch 

gebied problemen en vragen hebben 

– zoals wonen, werken, financiën en 

taal – én veel stress ervaren, waren in de 

projectgroep ook medewerkers van het 

sociaal wijkteam, de GGD of gemeente 

vertegenwoordigd. De projectleider 

maakte samen met de projectgroep een 

plan over hoe ze de ondersteuning voor 

laaggeletterden zouden verbeteren. 

Al snel werd duidelijk dat de zorgverleners 

in de projectgroepen de patiënten uit 

de doelgroep nauwelijks herkenden. 

De praktijken waren nauwelijks op 

hen ingericht en bewegwijzerd, 

foldermateriaal en inschrijfformulieren 

waren nauwelijks bruikbaar. Samen 

‘Vaak volgen ze adviezen niet op of gebruiken 
ze medicatie niet op een juiste manier’
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met laaggeletterde patiënten zijn de 

praktijk en formulieren gescand op 

verbeterpunten die zijn doorgevoerd. 

Communicatiematerialen
Om meer bewustwording bij de 

verschillende disciplines (huisarts, POH, 

praktijkassistente, fysiotherapeut, diëtist 

en apotheker(assistente)) te creëren, zijn 

generieke en specifieke informatiepagina’s 

ontwikkeld. Deze informatiepagina’s 

kan de projectleider gebruiken om de 

vertegenwoordiger van de betreffende 

discipline in de projectgroep te stimuleren 

om binnen zijn team/discipline het 

gesprek te voeren over beperkte 

gezondheidsvaardigheden en hoe deze 

discipline daarmee aan de slag wil. 

Voor de verschillende disciplines zijn 

communicatiematerialen ontwikkeld die 

kunnen helpen om beter in gesprek te 

gaan met laaggeletterde patiënten. Als 

er onderling begrip is, ervaren patiënten 

mogelijk minder schaamte en durven ze 

te vertellen dat ze laaggeletterd zijn. Een 

grote succesfactor in de projectgroep 

was de vertegenwoordiging van 

laaggeletterde patiënten. Daar kan soms 

een scholing niet tegenop. 

Supermarkt Safari 
In de vier gezondheidscentra hebben 

de projectgroepleden, inclusief 

patiënten, met elkaar afspraken 

gemaakt over hoe ze vervolg willen 

geven aan het ondersteunen van 

zelfmanagement bij patiënten met 

beperkte gezondheidsvaardigheden en 

laaggeletterden. Ook is besproken met 

welke disciplines ze binnen en buiten 

de muren van de praktijk willen blijven 

samenwerken. Nieuwe activiteiten zijn 

in ontwikkeling. In Kerkrade wordt in 

het Taalhuis bijvoorbeeld gewerkt aan 

‘taal en gezondheid’. Daarmee wil de 

gemeente de doelgroep tegemoetkomen 

en zorgverleners ontlasten. In Arnhem 

wil de diëtist de Supermarkt Safari 

blijven organiseren en op deze 

manier de doelgroep inzicht geven 

in waarop te letten bij het kopen van 

gezonde producten. In Utrecht is de 

Laaggeletterden

Laaggeletterden vormen een deel 

van de mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden. 

Laaggeletterde mensen hebben 

moeite met lezen (informatie over 

gezondheid en ziekte vinden, 

lezen, begrijpen en toepassen), 

schrijven en/of rekenen. De kosten 

van de gezondheidszorg voor 

laaggeletterden zijn flink hoger 

dan voor mensen die geen moeite 

hebben met lezen, schrijven en/

of rekenen. Vaak kampen deze 

mensen ook met problemen op 

andere levensdomeinen, zoals 

armoede of schulden, werkloosheid 

of eenzaamheid. In Nederland zijn 

2,5 miljoen mensen boven de 16 jaar 

laaggeletterd.  

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden zijn de 

cognitieve vaardigheden die nodig 

zijn om informatie over gezondheid 

en ziekte te vinden, lezen, begrijpen 

en gebruiken bij het maken van 

beslissingen die de gezondheid 

aangaan. Maar ook communicatieve 

vaardigheden zoals vragen stellen 

en een afspraak maken en kritische 

vaardigheden zoals reflecteren op je 

gedrag en het beoordelen van informatie 

zijn gezondheidsvaardigheden. 

Gezondheidsvaardigheden zijn 

de basis van een gezonde leefstijl 

en zijn nodig voor het benutten 

van gezondheidsadviezen en 

gezondheidszorg. 

Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders  

(36 procent) heeft beperkte gezondheids-

vaardigheden. Mensen met beperkte 

gezondheids-vaardigheden vormen een 

kwetsbare groep in de samenleving. Deze 

mensen vinden het vaak lastig om: 

–   Situaties in te schatten en oplossingen 

voor nu en in de toekomst te vinden. 

–   De juiste beslissingen of maatregelen 

op het juiste moment in de juiste 

volgorde te nemen. 

–   Gebruik te maken van hulpbronnen. 

Het gaat hierbij om het tijdig zoeken, 

vinden en gebruiken van goede 

informatie. Ook gaat het om het weten 

te benaderen van de ‘juiste’ naasten en 

zorgverleners.

–   Een goede relatie met de zorgverlener 

op te bouwen en te onderhouden, 

zelf een actieve partner te zijn in 

het zorgproces, veranderingen in de 

gezondheidstoestand te rapporteren, 

onderbouwde beslissingen te 

nemen en deze te bespreken met de 

zorgverlener. 

–   Zelf plannen te maken, op te stellen en 

uit te voeren op de korte termijn. 

–   Het eigen lichaam te monitoren: 

het monitoren van het verloop 

van de ziekte en het tijdig 

inzetten van de opgedane 

zelfmanagementvaardigheden.

‘In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen  
boven de 16 jaar laaggeletterd’
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Meer informatie

www.a-b-c.nu

www.gezondheidsvaardigheden.nl

www.huisarts-migrant.nl

www.lezenenschrijven.nl

www.pharos.nl 

www.zel.nl 

www.zorgvoorbeter.nl 

De handreiking Aandacht voor  

zelfmanagement én gezondheids- 

vaardigheden kun je downloaden op  

www.zorgvoorbeter.nl. Zoek op  

‘gezondheidsvaardigheden’. 

beweegmakelaar het maatje waarmee 

eerstelijns zorgverleners de doelgroep wil 

koppelen aan het juiste beweegaanbod 

in de wijk. In Schiedam houdt een 

gezondheidsvoorlichter van de gemeente 

spreekuur in de praktijk. 

Bovenstaande is slechts een greep uit wat 

elke praktijk oppakt. Elke praktijk heeft 

op zijn eigen manier een weg gevonden 

om de zorg voor deze doelgroep beter 

aan te laten sluiten bij de behoeften en 

kijkt vooruit hoe dit te continueren. Zo 

denken de zorgverleners in Kerkrade aan 

het starten van een patiëntenraad met 

laaggeletterden uit de praktijk, die ze met 

regelmaat willen raadplegen over hoe de 

praktijk de zorg en ondersteuning voor 

deze patiënten kan organiseren. 

De POH als spil 
Om met zoveel verschillende 

zorgverleners en disciplines aan de 

slag gaan met het thema beperkte 

gezondheidsvaardigheden is geen 

sinecure. In alle gezondheidscentra 

is de POH in de rol van projectleider 

de spil geweest, die voortdurend alle 

projectgroepleden betrok. Dat was vooral 

in het begin pionieren; vooral hoe je als 

projectleider de balans vindt tussen zelf 

actief zijn en andere projectgroepleden 

(met hun eigen discipline als achterban) 

acties laten oppakken. POH’ers gaven aan 

blij te zijn met de diverse stappen in de 

handreiking, die gaven hen structuur bij 

het opstarten van het proces.

Wat de praktijken het meeste opgeleverd 

heeft, is de samenwerking met nieuwe 

partners in de wijk. Gemeenten 

bijvoorbeeld, zijn op dit moment actief 

met de aanpak van laaggeletterdheid 

bij hun burgers. Door hierin samen op 

te trekken, versterk je elkaar en hebben 

zorgverleners hun patiënten ook iets te 

bieden, zoals een huisarts in een praktijk 

aangaf. En patiënten krijgen wat ze nodig 

hebben om zelf zorg te dragen voor hun 

gezondheid en gedrag. Daarbij draagt 

het verbeteren van de communicatieve 

vaardigheden van patiënten ook bij aan 

beter functioneren in de samenleving. 

Back-up
Wil je in jouw praktijk aan de slag 

met zelfmanagement en beperkte 

gezondheidsvaardigheden? ‘Bezint voor 

je begint’ is een belangrijk startpunt. 

Zorg bovendien dat je als POH in de rol 

van projectleider back-up krijgt. De vier 

projectleiders uit onze pilot gaven aan dat 

ze het op momenten best lastig vonden en 

niet goed wisten hoe verder te gaan. Het 

sparren met iemand die van een afstand 

mee kan kijken, bleek nuttig en nodig. 

Vraag binnen je praktijk ook collega’s 

die je kunnen helpen bij het organiseren 

van bijeenkomsten. Bij het zoeken 

naar nieuwe samenwerkingspartners 

kan het helpen om ondersteuning te 

vragen van de zorggroep of Regionale 

OndersteuningsStructuren (ROS’en) in 

de regio. Ook kenniscentra als Vilans en 

Pharos kunnen hierbij helpen. Ga ervan uit 

dat het investeren in zelfmanagement en 

beperkte gezondheidsvaardigheden een 

cultuurverandering is, die veel facetten 

van de praktijkvoering raakt en daarom 

veel tijd kost. 

Jeanny Engels en Jeroen Havers werken 

bij Vilans, Antoinet Smallegange werkt bij 

Zorgorganisatie Eerste Lijn. 

Tips voor begrijpelijke 
communicatie

Tijdens een gesprek
–   Normaliseer het probleem, omdat 

schaamte een rol kan spelen. Vraag 

bijvoorbeeld: ‘We weten dat veel 

mensen moeite hebben met het 

invullen van formulieren. Hoe is dat 

voor u?’;

–   Veronderstel geen basiskennis van 

het lichaam;

–   Wees alert op overschatting;

–   Maak korte zinnen en gebruik 

eenvoudige woorden;

–   Maak geen ‘uitstapjes’ in je verhaal;

–   Wees zo concreet mogelijk; vermijd 

jargon, abstracties en beeldspraak;

–   Sluit aan bij het taalgebruik van de 

patiënt;

–   Herhaal de belangrijkste punten 

uit het gesprek (en beperk die tot 

maximaal drie);

–   Gebruik de terugvraagmethode: ‘Ik 

heb een heleboel verteld. Wat gaat u 

thuis vertellen?’;

–   Gebruik ondersteunend 

voorlichtingsmateriaal (ook digitaal). 

Bij schriftelijke communicatie
–   Gebruik filmpjes of getekend 

voorlichtingsmateriaal;

–   Gebruik veel voorkomende 

woorden en korte, eenvoudige en 

actieve zinnen (B1-niveau). Het 

overgrote deel van de Nederlandse 

bevolking spreekt op dat niveau;

–   Beperk de hoeveelheid informatie 

tot maximaal drie belangrijke 

punten. Verwijs eventueel voor 

meer informatie door;

–   Een heldere opmaak en kopjes 

vergroten het begrip;

–   Gebruik alleen materialen die 

getest zijn of test deze zelf bij de 

patiënt (www.a-b-c.nu). Test tekst en 

afbeeldingen apart van elkaar.


