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In uw praktijk
naar eHealth voor iedereen!
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De mate waarin je informatie over 

gezondheid en zorg kunt 

• vinden

• begrijpen 

• toepassen

Gezondheidsvaardigheden
Geletterdheid is daarbij belangrijk.

Andere factoren:

• opleidingsniveau

• sociaal-economische status

• participatie

• leeftijd

• taalbarrière 



Gezondheidsvaardigheden

V
a
a
rd

ig
h

e
d

e
n • hoofd- en bijzaken 

onderscheiden

• samenvatten

• categoriseren

• plannen

• overzicht houden

• abstract denken

• reflecteren op jezelf

In
 d

e
 p

ra
k
ti

jk • zoeken op het internet 

(digitale vaardigheden)

• folders en, bijsluiters 

begrijpen

• gesprekken met 

zorgverleners houden

• uitleg en adviezen 

begrijpen en in praktijk 

brengen

• medicijnen op de juiste 

manier innemen 



Dicky Gingnagel

Taalambassadeur bij 
Stichting ABC

Ervaringsverhaal



Kwaliteit en zorg voor iedereen

Versterken van vaardigheden

- Taalvaardigheden

- Digitale vaardigheden

- Financiële vaardigheden

- Gezondheidsvaardigheden

Versterken van organisaties

- Herkennen 

- Uitlegvaardigheden

- Persoonsgerichte en integrale 

benadering

- Eenvoudige materialen (folders, 

websites en digitale 

zorgtoepassingen)



• Kennisuitwisseling en kennisnetwerken

• Trainingen, opleiding en (bij)scholing op maat

• Onderzoeken, inventarisaties en quickscans

• Publicaties, factsheets, voorlichtingsmaterialen en beeldverhalen

• Testen, adviseren en doorontwikkelen van digitale zorgtoepassingen

Wat doet Pharos







Resultaten bij ziekenhuisportalen



• Geen Engelse en medische woorden gebruiken of uitleg ervan

• Voorleesfunctie en inspreekfunctie

• Snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid van de lettergrootte

• Alle afspraken op dezelfde dag bij elkaar op eerste pagina 

• Foto van de arts waarmee je een afspraak hebt

• Hulp in het ziekenhuis (taalpunt)

• Afbeeldingen en iconen die passen bij de titel

• Telefoonnummer 

Wensenlijst



• Wat moet de patiënt weten?

• Wat kan de patiënt hier doen?

• Waar kan de patiënt om hulp vragen?

Belangrijk op elke pagina:



•Herschrijfronde

• In groep of 1-op-1 testen

•Hardop-denken

• Interpretatie van beelden

•Voordoen

•Voorlezen

• Terugvragen

•Vraag om tips

Opzet testsessie



Testresultaten



Dit is 
dokterstaal: 

Medicijnen is 
beter 

Als je een 
afspraak hebt of 

om je 
medicijnen in te 

nemen

Dat het over 
jouw zorg gaat.

Wat deze twee 
icoontjes 

betekenen weet 
ik niet



Dat je terug 
naar het begin  

gaat

Zodat niet 
iedereen kan 

meekijken

Hier zou een 
foto van jezelf 

bij kunnen.

Dat je andere 
dokter kan 
toevoegen

Als je iets te 
vragen hebt.

Ontkoppelen: 
Iets weg doen?



Hier moet nog 
wel bij dat het 
om je huisarts 

gaat. 

Makkelijk dat je 
gelijk kan 

bellen. 

Hier kan een 
foto bij van de 

praktijk. 

Hun agenda die 
dan op je 

telefoon staat.



Hier zie ik twee 
vleugels of 
hartjes in. 

Medicatieoverzicht, 
voorgeschreven en 

eConsult zijn 
moeilijke woorden.

Binnen 24 uur 
heb je 

antwoord.



Makkelijk dat 
hier medicijnen 

al staan. 

Fijn, als er ook 
nog bij staat 

waar je ze voor 
slikt. De namen 

zijn moeilijk.

Aanklikken 

Een foto 
toevoegen zou 

ook helpen.



Duidelijk dat je 
hierop moet 

klikken

Of je vandaag 
nog afspraken 

hebt. 

Hier kan je 
afspraak maken 
met je dokter.

Oude afspraken 
is beter. 



Omdat er staat 
Kies Agenda, 

dacht ik dat je 
hier moest 

klikken. 

Liever de 
Voornaam als 

eerste. 

Afspraakblokken 
is een moeilijk 

woord. 



Inplannen klinkt 
dat het 

misschien niet 
door gaat. 

Tijdsblok en 
consult zeg mij 

niets. 

Duidelijk dat er 
staat hoelang de 
afspraak duurt.

Duidelijk 
verschil, hier 
kan je wel op 
die dag, en de 

onderste 
helemaal niet. 



Handig als het 
automatisch 

aanvult.  Of een 
inspreekfunctie. 

Hier kunnen ze 
beter woorden 

zetten. 

Hier zou het 
handig zijn, dat 
de reden van 

laatste bezoek 
erbij staat. 

Duidelijke knop!



Het verschil 
tussen Consult 
en Afspraak is 
niet duidelijk. 

Functionaliteit is 
een moeilijk 

woord. 

Duidelijk dat ik 
met mijn dokter 

praat. 

Fijn als je 
dezelfde dag 

antwoord krijgt. 



Heel handig, 
voor als de 

dokter geen tijd 
heeft. 

Fijn dat je zelf 
kan kiezen 

wanneer je een 
afspraak hebt. 

Ik zou dit wel 
gaan gebruiken. 

Handig als mijn 
huisarts vertelt 

of hij dit ook 
heeft. 



• Zorg voor bekendheid en doorverwijzing naar het portaal.

• Zorg voor ondersteuning van hulp en ondersteuning:

1. Voorbeeld van Ziekenhuizen: Taalpunt of Digicoach.

2. Vraag studenten of de POH-ers om patiënten 

3. Werk samen met computercursussen in het buurtcentrum of bibliotheek.

Het aanmaken van een account, gebruik van digid of beveiliging met sms-

controle is vaak lastig. 

In uw praktijk
naar eHealth voor iedereen!



• Sluit aan bij de digitale vaardigheden en kennis die migranten hebben. 

Voorbeeld Whatsapp of Youtube.

• Vraag na bij patiënten of ze zelf al opgezocht hebben op internet.

• Start eens met patiënten laten meekijken op de pc naar eenvoudige plaatjes.

• Ga het gesprek aan en vraag welke hulp patiënten willen. 

In uw praktijk
naar eHealth voor iedereen!



In uw praktijk naar eHealth voor iedereen!

Maak koppelingen met bestaande goede voorbeelden



• https://www.pharos.nl/kennisbank/checklist-toegankelijke-informatie/

• www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/ehealth4all

• www.gezondheidsvaardigheden.nl

• www.pharos.nl/eenvoudigvoorlichtingsmateriaal

• www.begrijpjelichaam.nl

Handige links

https://www.pharos.nl/kennisbank/checklist-toegankelijke-informatie/
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/ehealth4all
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/
http://www.pharos.nl/eenvoudigvoorlichtingsmateriaal
http://www.begrijpjelichaam.nl/
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Bedankt voor uw aandacht
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