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Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.



Gezondheidsverschillen
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Gezondheidsverschillen
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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

DEFINITIE
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Digitalisering is overal
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Wat als het niet vanzelfsprekend is?



Titel presentatie

00 februari 2022

Voor wie is ‘digitaal’ erg ingewikkeld?

18%
van de Nederlanders is digistarter
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https://www.youtube.com/watch?v=QdMFXcjXtYI&t=78s

Maak kennis met Jan

https://www.youtube.com/watch?v=QdMFXcjXtYI&t=78s


‘Het is de taak van de huisarts dat de 
patiënten het patiëntenportaal 
weten te vinden.’
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Digitale zorg biedt kansen voor patiënten en zorg

• 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

• Vragenlijsten online invullen

• Eigen regie, meer betrokkenheid én vertrouwen
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Het digitale patiëntenportaal: handig?

Ook voor mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven of 
beperkt gezondheidsvaardig zijn?

Waar lopen ze tegenaan en wat kan 
hen helpen? 

Patiëntenreis biedt inzicht en 
inspiratie!

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

www.youtube.com/watch?v=eeaKw77FKlE

https://www.youtube.com/watch?v=eeaKw77FKlE
http://www.youtube.com/watch?v=eeaKw77FKlE
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‘Het is wel goed, 
iedereen wil zelf 

weten wat er loos is. 
Steeds meer via de 

computer. Ik vind het 
wel belangrijk om te 

weten.’

‘Dan kunnen 
mensen zelf dingen 
doen. Dan weet je 
waar je op moet 

letten.’

‘Ja, ik zou het 
echt gebruiken 

hoor.’

‘Ik denk altijd: Ja, ik 
bel liever. Maar ik 
heb nu gezien hoe 

makkelijk het is. Het 
is wel handig dan 
hoef je ook niet te 
bellen of in de rij.’

14

‘Ik vind het lastig om te 
onthouden wat de dokter 

heeft verteld. Met een 
patiëntportaal kan ik alles 

rustig thuis nalezen.’

‘Ik ga het wel 
gebruiken,

zeker als mijn arts het 
vertelt.’

‘Het scheelt tijd 
voor mensen. 

En je hoeft zelf 
niet te wachten 

aan de 
telefoon.’

‘Beter en veiliger dan 
Google! Maar ik denk dat 

ik het niet meer goed 
kan. Ik ben een beetje 

afwachtend.’

Toch handig, zo’n patiëntportaal.
Dat vinden Taalambassadeurs ook!
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Hoe zorg je dat digitale 
zorg voor zoveel mogelijk 
mensen te gebruiken is?



In 4 stappen naar digitale zorg voor iedereen ->
de rol van zorgverleners en hun organisatie is cruciaal!
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Rol zorgverleners

Rol zorgverleners
Rol zorgorganisaties

Rol ontwikkelaars

Rol patiënten

Rol patiënten

Rol zorgverleners

Rol ontwikkelaars
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Hoe kun je als zorgverlener en 
praktijk ondersteuning bieden?



1. Digitale zorg inzetten, wat helpt?

• Herkennen hoe digivaardig iemand is zodat je de juiste middelen kunt inzetten.
• Stel vragen

• Voordelen voor cliënt én voor zorgverleners uitleggen.

• Eenvoudige communicatie
• Steffie.nl, zoekeenvoudigewoorden.nl, thuisarts.nl, kijksluiter.nl

• Weten wat cliënten nodig hebben om aan de slag te kunnen.

• Investeer in digitale toepassingen die geschikt zijn voor iedereen!
• Gebruik de checklist en let op de wensen van mensen die minder (digi)taalvaardig zijn.

18



• 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. 

www.pharos.nl/kennisbank/quickscan-digitale-vaardigheden-van-uw-patienten/

Herkennen beperkte digitale vaardigheden

http://www.pharos.nl/kennisbank/quickscan-digitale-vaardigheden-van-uw-patienten/
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2. Gebruik de terugvraagmethode!

• Nagaan of je de patiënt de informatie goed hebt uitgelegd

• Op een respectvolle manier vragen of de patiënt in zijn eigen woorden kan 
vertellen hoe hij/zij de adviezen gaat opvolgen

www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/

http://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/


‘Nu de ‘E’ en ‘P’ regel voor patiënten in te 
zien zijn, moet de zorgverlener hier 
zijn/haar uitleg in begrijpelijke woorden 
opschrijven.’
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Werk aan eenvoudige dossiervorming

• Noteer duidelijk wat je samen hebt besloten/besproken met de patiënt. 

• Gebruik geen afkortingen, vaktermen, lange woorden.

• Probeer zoveel mogelijk de woorden van de patiënt te gebruiken.

• Geef duidelijk aan wat de patiënt moet doen:

- Medicijnen innemen
- Afspraak maken voor onderzoek
- Maken van vervolgafspraak
- Verwijzing voor wie

‘Dit is eigenlijk meer 
zoals de dokter het 

voor zichzelf 
opschrijft. Dan moet 
ik de assistente gaan 
bellen wat bedoel je 

ermee. Dus dan heeft 
die App geen zin.’



47 jrg man, VG COPD gold 2, med: seretide 50/200 2x per dag. rookt 1pak/dag, 
regelmatig kortademig, blijkt puffers niet goed in te nemen
E/ COPD
P/ smr advies, uitleg medicatie, co 3mnd met LFT

Vrouw 35 jaar, VG gb, niet zwanger. Pijn bij plassen. O/ nitriet pos
E/ UWI
P/ AB: nitro, 5dgn, 2 dd 100 mg mga

Oefening voor thuis: schrijf eens een eenvoudige P-regel!
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Handige documenten voor begrijpelijk taalgebruik

• Begrijpelijke P-regels

• Woordenlijst Pharos

• ICPC-codes en patiëntvriendelijke titels

https://open-eerstelijn.nl/toolkit-patienten/

Voorbeeld uit woordenlijst

https://open-eerstelijn.nl/toolkit-patienten/
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Om je te helpen!



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

Begrip ging omhoog:

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

Begrijpelijke communicatie is goed voor iedereen!
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4. Ondersteuning bieden: doorverwijzen helpt!
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5. Begrijpelijke organisatie                         #terinspiratie

https://test-hoe-begrijpelijk-is-mijn-organisatie.pharos.nl/test-hbimo

https://test-hoe-begrijpelijk-is-mijn-organisatie.pharos.nl/test-hbimo
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‘Toch handig, je medische gegevens bekijken in het portaal.’
Dat vinden Taalambassadeurs ook!

Maarrr…

Laat aannames thuis! 
www.gebruikercentraal.nl/blog/het-verhaal-centraal/

http://www.gebruikercentraal.nl/blog/het-verhaal-centraal/


Waar ga je morgen in je 
praktijk of in het spreekuur 
mee aan de slag?



Dank je wel!
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Voorbeeld onderdeel patiëntreis:
patiëntenportaal en polibezoek

Patiënt wil graag
Informatie waar ik goed mee overweg kan.
Uitleg huisarts: waarom is portaal handig voor mij?

Zorg van patiënt
Lastig om alle informatie uit afspraak te onthouden!

WAT HELPT?
Eenvoudige, beknopte, en duidelijke 
informatiemiddelen voor de patiënt, voor en na de 
behandeling, over zijn behandeling, gezondheid of 
onderzoek.

HUISARTS EN/OF ASSISTENT
• Actieve verwijzing naar het portaal.
• Actief voordelen van het portaal vertellen.
• Uitleg welke informatie wanneer en waar terug te 

vinden is op het portaal.
• Actief vragen naar de manier waarop patiënten de 

informatie het liefst willen ontvangen (papier, digitaal).



Wat kan Pharos voor je betekenen? 


