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Aanleiding 

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorginstellingen, 

welzijnsorganisaties en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Samen zetten ze zich in 

om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de regio structureel te verbeteren. Dit 

doen ze onder andere door het ontwikkelen van effectievere medische en niet-medische diensten, 

producten en processen.  

 

Eén van de bouwstenen van het Meerjarenplan 2018- 2022 van Netwerk Dementie Noord-Holland 

Noord was het opstellen van een Cliëntenreis dementie. De cliëntenreis schetst het zorgproces en 

geeft de interactie en de contactmomenten rondom de cliënt weer. De inzichten van een aantal 

cliënten en hun naasten worden verwerkt tot één ‘cliëntenreis’. Het persoonlijke verhaal stelt je in 

staat om je maximaal in te leven in de situatie van de cliënt en zijn omgeving en deze verhalen zijn 

goed bruikbaar om als professionals het gesprek te voeren over de zorgverlening en ondersteuning. 

Uit deze Cliëntenreis bleek dat mantelzorgers van mensen met dementie vaak het gevoel hebben 

dat ze te weinig informatie over alle aspecten van dementie krijgen. Er wordt aan mensen met 

dementie echter wel veel informatie gegeven door met name casemanagers. Maar wellicht sluit 

deze informatie niet goed aan en is dat mede de reden dat mensen zeggen te weinig informatie 

gekregen te hebben. De indruk bestaat dat veel van de informatie van bijvoorbeeld Geriant en 

andere organisaties van het Netwerk, gericht is op mensen met hoge gezondheidsvaardigheden. Het 

Netwerk Dementie NHN zou graag kijken hoe er andere informatie ontwikkeld kan worden voor 

mensen met lage gezondheidsvaardigheden. 

 

Dit heeft geleidt tot onderstaande vraag aan Dementiezorg voor Elkaar:  

 

Welk informatiemateriaal is er voor mensen die lage gezondheidsvaardigheden hebben en/of 

laaggeletterd zijn. Waar zou dat materiaal aan moeten voldoen en hoe kunnen zorgprofessionals en 

casemanagers laaggeletterdheid herkennen en daar goed op inspelen?  

 

  



 

 

Inventarisatie dementie laaggeletterdheid | advies | 2 

Inleiding 

 

Laaggeletterd en beperkte gezondheidsvaardigheden 

Gezondheidsvaardigheden is een combinatie van cognitieve en sociale vaardigheden die nodig zijn 

om goed te reageren op informatie over gezondheid, ziekte en (gezondheids)zorg. Mensen met 

beperkte gezondheidsvaardigheden ervaren problemen met het begrijpen van informatie die 

gegeven wordt door zorgprofessionals en vinden vaak niet goed hun weg in het gezondheids-

zorgsysteem. Uit onderzoek van Nivel blijkt dat 36,4% van de Nederlanders beperkte gezondheids-

vaardigheden heeft (Heijmans, Brabers & Rademakers, 2018). Mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden kunnen niet altijd beslissingen nemen over hun gezondheid (Murugesu, 

Heijmans, Fransen & Rademakers, 2018). 

 

In het dagelijks leven hebben mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden moeite met: 

 

• de weg vinden in de zorg 

• zoeken op het internet (digitale vaardigheden) 

• (uitnodigings)brieven en mails begrijpen 

• folders, websites, formulieren, bijsluiters begrijpen 

• gesprekken met zorgverleners voeren 

• klachten adequaat en in chronologische volgorde benoemen 

• uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen 

• behandelplan, revalidatieplan begrijpen 

• medicijnen op de juiste manier innemen 

• eigen doelen stellen, leven (re)organiseren, zelfmanagement 

 

Geletterdheid is een belangrijk onderdeel van gezondheidsvaardigheden (Twickler et al., 2009). Een 

deel van de mensen die lage gezondheidsvaardigheden heeft, is ook laaggeletterd. De signalen/het 

herkennen én tips voor de omgang, liggen in elkaars verlengde. Voor deze inventarisatie hebben we 

ons beperkt tot deze laatste groep; de verwachting is dat gevonden materialen ook voor mensen 

met lage gezondheidsvaardigheden te gebruiken zijn.  

 

In Nederland kampen 2,5 miljoen mensen ouder dan 16 jaar met laaggeletterdheid. Laaggeletterd-

heid houdt in dat mensen het lastig vinden om teksten te lezen, te schrijven en/of te rekenen 

(Algemene Rekenkamer, 2016). De ‘International adult literacy survey’ onderscheidt twee niveaus 

van geletterdheid:  

 

• Het eerste niveau (zeer lage geletterdheid) staat gelijk aan ‘functioneel analfabetisme’. 

Een voorbeeld is het niet kunnen lezen van aanwijzingen op een verpakking van 

bijvoorbeeld geneesmiddelen.  

• Op het tweede niveau (lage geletterdheid) heeft iemand voldoende vaardigheden om zich te 

kunnen redden, maar heeft men moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Hierdoor loopt een persoon met niveau twee het risico om functioneel analfabeet te worden 

(Twickler et al., 2009).  

 

Op dit moment worden laaggeletterden nog (te) vaak overschat (Oosterberg,et al. 2012). Dat wordt 

ook duidelijk in de inventarisatie bij casemanagers van mensen met dementie in twee regio’s. Zij 

geven aan dat laaggeletterdheid niet wordt herkend en dat het moeilijk is om laaggeletterdheid te 
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herkennen. Casemanagers hebben behoefte aan een handreiking/tips hoe om te gaan met 

laaggeletterden. Ook hebben zij behoefte aan aanvullend / nieuw materiaal geschikt voor 

laaggeletterden over dementie (bijvoorbeeld: ‘wat is dementie’ en/of ‘wat is onbegrepen gedrag’). 

 

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ervaren de term laaggeletterdheid als 

stigmatiserend of vervelend. Daarom gebruiken we in deze inventarisatie vanaf hier de aanduiding 

‘mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven’ in plaats van laaggeletterdheid.  

 

Deze inventarisatie geeft: 

1. inzicht in beschikbaar materiaal over (omgaan met) dementie; 

2. inzicht in waar (toekomstig) materiaal aan moet voldoen, waar behoefte aan is en wat 

relatief gemakkelijk ontwikkeld kan worden; 

3. aan hoe je mensen herkent die moeite hebben met lezen en schrijven; 

4. aan hoe je als casemanager dementie of zorgprofessional hierop kunt inspelen.  

 

Aanpak 

Om informatie te verzamelen voor bovenstaande vragen is er contact geweest met verschillende 

dementienetwerken (Noord-Holland-Noord, Noord-Limburg, West-Brabant) en verschillende 

organisaties (Pharos, Migrantenpoli Rotterdam, Stichting laaggeletterdheid gezondheidsvoorlichters 

Rotterdam, alle Alzheimer Centra, Alzheimer Europe, Alzheimer Society UK). Ook hebben wij via de 

netwerken dementie vragenlijsten uitgezet en vier (groeps)gesprekken gevoerd bij professionals (2) 

en mantelzorgers (2).  

 

Naast onze online zoektocht gaven deze (n=25) vragenlijsten inzicht in materiaal dat momenteel in 

de praktijk wordt gebruikt bij mensen met dementie die moeite hebben met lezen en schrijven 

en/of lage gezondheidsvaardigheden en aan welk materiaal (en onderwerpen) behoefte is 

 

Ten slotte hebben we naast het verkennen van de praktijk een (klein) literatuuronderzoek gedaan 

naar beschikbare informatie en materialen over herkennen van laaggeletterdheid en tips voor de 

omgang.  
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1. Huidig aanbod toegankelijk materiaal over dementie 
 

 
Foto’s wat dementie is en hoe ermee omgaan (Engels) 
 

 

Aangeboden 

Alzheimer Society 

 

 

Doelgroep 

Zorgprofessionals en naasten van mensen met dementie 

 

Soort 

‘Easy read dementia factsheet’  

 

 

Inhoudelijk 

Beeldmateriaal met korte zinnen over wat dementie is. 

Beeldmateriaal met korte zinnen, over hoe je omgaat met iemand met dementie 

 

 

Links 

• https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/2018-05/what-is-dementia-

Easy-Read.pdf 

• https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/migrate/downloads/easy_rea

d_factsheet_supporting_a_person_with_dementia.pdf 

 

 

Foto’s wat dementie is 
 

 

Aangeboden 

Stichting gezondheidsvoorlichters Rotterdam 
 

 

Doelgroep 

Zorgprofessionals 

 

Soort 

Spel met pijlen van vroeg, midden, eindfase van dementie  

 

Inhoudelijk 

Beeldmateriaal met korte zin over symptomen die horen bij verschillende stadia van 

dementie. Aan de hand van de foto’s kan de zorgprofessional in gesprek gaan. 

 

 

Het spel staat niet online (via gezondheidsvoorlichters in te zien/ via DVE) 

http://www.voorlichtersgezondheid.nl/stichting-voorlichters-gezondheid/ 

 

 

 

https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/2018-05/what-is-dementia-Easy-Read.pdf
https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/2018-05/what-is-dementia-Easy-Read.pdf
https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/migrate/downloads/easy_read_factsheet_supporting_a_person_with_dementia.pdf
https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/migrate/downloads/easy_read_factsheet_supporting_a_person_with_dementia.pdf
http://www.voorlichtersgezondheid.nl/stichting-voorlichters-gezondheid/
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Korte omschrijving van dementie (Engels) 
 

 

Aangeboden 

Public Health England (in samenwerking met Alzheimer Society UK) 

 

Doelgroep 

Zorgverleners en mensen met dementie/hun mantelzorgers 

 

 

Soort 

Dementie ‘easy read’ 

 

 

Inhoudelijk 

Er wordt op een begrijpelijke manier (in het Engels!) uitgelegd wat dementie is, 

symptomen, mythen en wat je kan doen om het risico daarop te verkleinen.  

 

 

Link 

• https://www.healthcheck.nhs.uk/commissioners-and-

providers/marketing/dementia-resources/ 

 

 
 

 Informatie voor scholieren 
 

 

Aangeboden 

Alzheimer Nederland  

 

Doelgroep 

Zorgverleners 

 

 

Soort 

Internetpagina 
 

 

Inhoudelijk 

Internetpagina voor scholieren die bijvoorbeeld een spreekbeurt willen houden over 

dementie. Er staan een aantal links op de pagina naar begrijpelijke teksten over 

dementie (bijvoorbeeld het opzetje voor een spreekbeurt), maar ook een filmpje van Het 

Klokhuis over de ziekte van Alzheimer. 

 

 

Link 

• https://www.alzheimer-nederland.nl/studenten 

 

  

https://www.healthcheck.nhs.uk/commissioners-and-providers/marketing/dementia-resources/
https://www.healthcheck.nhs.uk/commissioners-and-providers/marketing/dementia-resources/
https://www.alzheimer-nederland.nl/studenten
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Filmpjes over dementie 
 

 

Aangeboden 

YouTube (onder andere Alzheimer Nederland heeft eigen YouTube kanaal) 

 

 

Doelgroep 

Zorgverleners, mensen met dementie/hun naasten 

 

 

Soort 

Filmpjes 

 

Inhoudelijk 

Filmpjes over dementie, de signalen, impact, enzovoorts. 

 

 

Links 

• https://www.youtube.com/watch?v=h4uHNHF6fnQ: symptomen en signalen van 

dementie (Alzheimer Nederland)  

• https://www.youtube.com/watch?v=kWzJJvp_7yQ: animatie over wat dementie 

is, gebaseerd op info van Alzheimer Nederland.  

• https://www.youtube.com/watch?v=Eq_Er-tqPsA: animatie dat het een 

hersenziekte is… (engels). 

• https://www.youtube.com/watch?v=hZ35iVOkfNU : animatie over symptomen 

voor naasten, hoe je ermee om kan gaan. 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZZKiL4jyxss : wat voor impact dementie 

heeft op mantelzorgers (Alzheimer Nederland) 

• https://www.youtube.com/watch?v=qGBZjwzS5oM : wat is dementie (AN)  

 

 

Filmpjes over dementie-ervaring 
 

 

Aangeboden 

Alzheimer Nederland  

 

Doelgroep 

Zorgprofessionals, naasten van mensen met dementie 

 

 

Soort 

Alzheimer Experience  

 

Inhoudelijk 

Filmpjes over hoe het is om dementie te hebben. Zorgprofessionals kunnen deze samen 

met naasten doorlopen. 

 

 

Link 

• http://www.alzheimerexperience.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=h4uHNHF6fnQ
https://www.youtube.com/watch?v=kWzJJvp_7yQ
https://www.youtube.com/watch?v=Eq_Er-tqPsA
https://www.youtube.com/watch?v=hZ35iVOkfNU
https://www.youtube.com/watch?v=ZZKiL4jyxss
https://www.youtube.com/watch?v=qGBZjwzS5oM
http://www.alzheimerexperience.nl/
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Informatie over dementie en migranten 
 

 

Aangeboden 

Pharos  

 

Doelgroep 

Zorgprofessionals, naasten van mensen met dementie 

 

 

Soort 

 

 

Inhoudelijk 

Filmpjes, Podcast, beeldverhaal 

 

Links 

• https://www.pharos.nl/kennisbank/saziye-is-vergeetachtig-hoe-kun-jij-haar-

helpen/ 

• https://www.pharos.nl/nieuws/nieuw-wachtkamervideos-over-dementie-bij-

migrantenouderen/ 

• https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/01/DWD-Heeft-Yasmina-

dementie-of-niet-V3.pdf (beeldverhaal gemaakt door Erasmus MC). 

 

 

 

 

  

https://www.pharos.nl/kennisbank/saziye-is-vergeetachtig-hoe-kun-jij-haar-helpen/
https://www.pharos.nl/kennisbank/saziye-is-vergeetachtig-hoe-kun-jij-haar-helpen/
https://www.pharos.nl/nieuws/nieuw-wachtkamervideos-over-dementie-bij-migrantenouderen/
https://www.pharos.nl/nieuws/nieuw-wachtkamervideos-over-dementie-bij-migrantenouderen/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/01/DWD-Heeft-Yasmina-dementie-of-niet-V3.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/01/DWD-Heeft-Yasmina-dementie-of-niet-V3.pdf
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2. Waar is behoefte aan? 

 

Wij hebben een (online) vragenlijst gestuurd aan casemanagers dementie en zijn met hen in gesprek 

geweest over onder andere de vraag aan welk materiaal voor deze doelgroep zij behoefte hebben. 

Online zijn er 25 vragenlijsten teruggekomen; omdat er verzadiging optrad in de antwoorden zijn 

geen verdere lijsten uitgezet. De resultaten: 

 

Aan welk materiaal is behoefte? 

• Meer beeldend materiaal  

• Brochures met eenvoudige taal 

• Materiaal dat je na een huisbezoek bij de cliënt kunt achterlaten  

• Infographic met afbeeldingen 

• Luistermateriaal (bijvoorbeeld luisterboeken of luisterfolders) 

 

Welke thema’s rondom dementie 

• Omgangsadviezen bij onbegrepen gedrag 

• Wat is dementie en wat betekent het voor mij en mijn omgeving 

• De diagnose en wat dan? (Wat moet er geregeld worden). 

• Dagbesteding 

• Wetgeving en moeilijke procedures (bijvoorbeeld regels voor autorijden, wilsbekwaamheid, 

indicaties, opnametraject en dergelijke). 

• De diagnose en wat dan? (Wat moet er geregeld worden). 
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3. Waar moet informatiemateriaal aan voldoen? 

 

Naast de inventarisatie bij casemanagers hebben we, voornamelijk op internet, onderzocht waaraan 

materiaal moet voldoen dat geschikt is voor mensen die moeite hebben met lezen / schrijven en/of 

lage gezondheidsvaardigheden. Onderstaande tips zijn een samenvatting. 

 

Tips voor ontwikkelen materiaal (tekstueel) 

• Schrijf op A2/1F niveau. (klik hier voor een voorbeeldbrief op dit niveau) 

• Bedenk voor wie de tekst is, wat je ermee wilt bereiken en welke vragen de lezer zou 

kunnen hebben. 

• Zet de belangrijkste boodschap bovenaan de tekst. 

• Werk met tussenkopjes. 

• Gebruik maximaal 5 alinea’s van 2 tot 10 zinnen. 

• Gebruik maximaal 10 (liever minder) woorden per zin. 

• Speel zoveel mogelijk in op iemands situatie, mensen herkennen de boodschap dan eerder. 

• Herhaal belangrijke informatie. 

• Maak gebruik van een groot en met ruim lettertype, schreefloos (bijvoorbeeld Verdana), 

minimale lettergrootte 12, zwarte letters op witte achtergrond. Zet belangrijke informatie 

vet. Gebruik minimaal 1,5 regelafstand. Zet de zinnen onder elkaar en lijn links uit. 

• Gebruik zoveel mogelijk de onderwerp-persoonsvorm-lijdend voorwerp volgorde. 

• Schrijf actieve zinnen (vermijd ‘worden’). 

• Houd werkwoorden zo veel mogelijk bij elkaar en bij het onderwerp. 

• Voorkom samengestelde zinnen. 

• Gebruik ‘toegankelijke’ woorden (bijvoorbeeld: ‘maar’ in plaats van ‘daarentegen’. 

• Gebruik woorden die aansluiten bij de leefwereld van de lezer. 

• Gebruik geen synoniemen, kies steeds één woord voor hetzelfde.  

• Gebruik geen leenwoorden, dus niet: cadeau of management. 

• Gebruik geen afkortingen. 

• Gebruik geen bijzinnen tussen onderwerp en persoonsvorm. 

• Gebruik geen dubbele ontkenningen. 

• Gebruik geen percentages of formules. 

 

Tips voor het ontwikkelen van beeldmateriaal 

• Gebruik concrete voorbeelden. Als je het bijvoorbeeld over een verpleegster hebt, laat dan 

een verpleegster zien. 

• Gebruik geen grafieken en stroomdiagrammen. 

• Gebruik foto’s, deze werken vaak beter dan tekeningen. 

• Gebruik heldere lijnen en duidelijk contrast. 

• Sluit aan op de leefwereld van de gebruiker. 

• Laat de gebruiker zich herkennen in de gebruikte afbeeldingen. 

• Maak het beeldmateriaal niet te kinderlijk. 

 
  

https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/doe-mee/201701_factsheet_SLS_Eenvoudige_Taal_voor_laaggeletterden.pdf


 

 

Inventarisatie dementie laaggeletterdheid | advies | 10 

Belangrijk: ontwikkelen met doelgroep 

Het is belangrijk om het materiaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te 

ontwikkelen met deze doelgroep in plaats van alleen maar voor deze doelgroep. Mensen die moeite 

hebben met lezen en schrijven en/of lage gezondheidsvaardigheden pikken soms andere dingen op 

uit een tekst of afbeelding dan hoogopgeleide mensen (Vintges & Hosper, 2014, gesprekken met 

Pharos en Voorlichters Gezondheid). Betrek dus bij het ontwikkelen van materiaal de doelgroep 

waar het voor is bedoeld. Dit kan op verschillende manieren, zoals: het uitvoeren van een needs-

assessment of focusgroepen (wat speelt er/waar is er behoefte aan/wat is de vraag?). Daarnaast kun 

je testen of de informatie wordt begrepen (bijvoorbeeld in focusgroepen) of concept-versies testen 

(WHO, 2012).  

 

Meer informatie over materiaal ontwikkelen voor mensen die moeite hebben met lezen en 

schrijven: 

 

• Internetpagina over eenvoudige taal 

• Checklist Toegankelijke informatie (Pharos) 

• Voorlichtingsmateriaal BeoordelingsInstrument (VBI) (Pharos) 

 

 

https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/instrumenten-lesmaterialen/eenvoudige-taal-lesm
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/checklist_toegankelijke_informatie.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/11/voorlichtingsmateriaal_beoordelingsinstrument-vbi-pharos.pdf
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4. Handreiking voor herkennen  

 

Het herkennen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, kan lastig zijn. Ze kunnen 

hun probleem vaak goed verbergen (Stichting Lezen en Schrijven, 2017). Er zijn wel een aantal 

signalen en smoezen die kunnen duiden op ‘laaggeletterdheid’, zie hieronder, gebaseerd op 

verschillende factsheets en websites. 

 

Signalen 

De cliënt 

• vermijdt lees- en schrijfsituaties/ heeft moeite met invullen van formulieren; 

• leest niet mee bij uitleg; 

• stelt nooit vragen of niet ter zake doende vragen; 

• antwoordt niet adequaat; 

• is ongemakkelijk bij de vraag iets op te schrijven/lezen; 

• is ongemakkelijk en/of reageert boos bij te veel vragen; 

• heeft moeite met het vertellen van een chronologisch verhaal; 

• gebruikt geen lichaamstaal (ja en nee knikken); 

• lijkt nerveus; 

• heeft weinig zelfvertrouwen; 

• leest erg langzaam; 

• staart naar een pagina zonder het bewegen van de ogen; 

• spreekt woorden met meer dan drie lettergrepen verkeerd uit; 

• heeft een beperkte woordenschat en heeft moeite om abstracte begrippen uit te drukken; 

• zegt (bijna) altijd ja, als hem wordt gevraagd of hij het begrijpt; 

• kijkt niet van links naar rechts naar teksten en spreekt woorden soms niet goed uit;  

• herkent bepaalde signalen, aanwijzingen, synoniemen of afkortingen (vaak) niet.  

 

Smoezen die vaak gebruikt worden 

• Ik ben mijn bril vergeten … 

• Ik vul het straks in … 

• Nee ik lees nooit, de tv geeft genoeg informatie … 

• Ik kan niet lezen omdat ik woordblind ben … 

• Ik maak geen aantekeningen, ik kan het goed onthouden … 

 

Er zijn onderzoeken gedaan naar het herkennen van patiënten die moeite hebben met lezen en 

schrijven, met name in huisartspraktijken en apotheken. Daaruit blijkt dat met de volgende drie 

vragen, 80% van hen wordt herkend:  

 

• ‘Hoe zelfverzekerd bent u om de medische formulieren zelf in te vullen?’ 

• ‘Hoe vaak helpt iemand u bij het lezen van brieven of folders?’ 

• ‘Hoe vaak vindt u het moeilijk om te begrijpen hoe uw medische situatie is?’ 

 (Toolkit Laaggeletterdheid, 2011; Chew, Bradley & Boyko, 2004).  

 

De bovenstaande vragen zijn dus voornamelijk gericht op medische situaties. Hieronder staan 

aangepaste vragen, meer toegespitst op mantelzorgers van mensen met dementie:  
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• ‘Hoe zelfverzekerd bent u om formulieren zelf in te vullen? (bijvoorbeeld formulieren die u 

moet invullen voor of over uw naaste’) 

• ‘Hoe vaak helpt iemand u bij het lezen van brieven of folders?’ 

• ‘Hoe vaak vindt u het moeilijk om te begrijpen hoe de situatie van uw naaste is?’ 

 

Met deze vragen kunnen mensen die moeite met lezen en schrijven hebben wellicht eerder worden 

herkend. De aangepaste vragen zijn echter niet getoetst op effectiviteit. 

 

Meer informatie over herkennen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven: 

 

• Checklist herkennen laaggeletterdheid 

• Internetpagina Stichting Lezen en Schrijven over signalen laaggeletterdheid 

• E-learning herkennen laaggeletterdheid 

• Factsheet feitelijke informatie over laaggeletterdheid/beperkte gezondheidsvaardigheden 

• Internetpagina Pharos over gedrag en signalen die wijzen op laaggeletterdheid 

 

 

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Checklist-HERKENNEN-laaggeletterdheid-1.pdf
https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/laaggeletterdheid-herkennen
https://elearning.lezenenschrijven.nl/#/register
https://www.pharos.nl/factsheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden/
https://www.pharos.nl/stappenplan-laaggeletterdheid-voor-uw-praktijk/stappenplan-laaggeletterdheid-in-de-praktijk-herkennen-laaggeletterdheid-stap-2/
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5. Tips voor omgang  

 

Als er een vermoeden is dat een cliënt moeite heeft met het lezen en schrijven, is het belangrijk 

om een vertrouwelijke omgeving te creëren (Toolkit Laaggeletterdheid, 2011). 

 

Communicatie 

• Benader de cliënt warm, met een lach en een open houding. Mensen die moeite hebben met 

lezen en schrijven voelen zich vaak onzeker. 

• Gebruik eenvoudige/toegankelijke taal, maar blijf de persoon wel behandelen als 

volwassene. 

• Gebruik tekeningen en illustraties. Daarnaast helpt het om naast de uitleg bepaalde dingen 

uit te beelden. 

• Maak korte zinnen. Bijvoorbeeld: ‘Ik loop naar de keuken. Ik schenk drinken in’. En niet: ‘Ik 

loop naar de keuken om drinken in te schenken’. 

• Gebruik eenvoudige woorden en geen beeldtaal. Bijvoorbeeld: ‘de kinderen van onze klas’, 

niet ‘De jeugd van tegenwoordig’.  

• Gebruik zoveel mogelijk de tegenwoordige tijd. 

• Praat duidelijk en neem de tijd. 

• Gebruik om dementie uit leggen woorden die de cliënt zelf ook gebruikt. 

• Stel maar één vraag tegelijkertijd. 

• Herhaal de belangrijkste punten uit een gesprek. 

• Stimuleer de persoon om vragen te stellen. Bijvoorbeeld: ‘Welke vragen heeft u nog?’ en 

niet ‘Heeft u nog vragen?’ 

 

Communicatie methodiek: terugvraagmethode  

Aan het einde van het gesprek is het belangrijk om te onderzoeken of de cliënt het gesprek 

begrepen heeft. De literatuur verwijst vaak terug naar de ‘terugvraagmethode’. Het belangrijkste 

element van de terugvraagmethode is de volgende vraag: ‘Kunt u vertellen, in eigen woorden, wat 

we zojuist hebben besproken?’ Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat je de vraag stelt 

omdat je wilt nagaan of je het goed hebt uitgelegd. 

  

Meer informatie over hoe omgaan met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven: 

 

• Checklist 'Communicatie op maat - gesprekken voeren' 

• Artikel over het omgaan met laaggeletterdheid (tips en adviezen) 

• Filmpje over de ‘terugvraag-methode’ 

• Filmpje van laaggeletterden over hun ervaring met de ‘terug-vraag methode’ 

• Een casus over hoe om te gaan met dementie bij een patiënt en familie met een andere 

culturele achtergrond. Er staan tips en tools in de kantlijn van de casus over hoe om te gaan 

met laaggeletterdheid 

• Quick scan digitale vaardigheden 

 

 

 

 

 

 

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Checklist-Communicatie-op-maat-gesprekken-voeren-1.pdf
http://www.pw.nl/achtergrond/2014/pdf/2014pw36p28.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yyPZqVIhEuQ&index=11&list=PLIZqSXp-WkO4-ahp_N9aATsTs-IMhQOeC
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Dx_2do5_Uwk
http://casussen-uit-achterstandswijken.nl/?page_id=1093
http://casussen-uit-achterstandswijken.nl/?page_id=1093
http://casussen-uit-achterstandswijken.nl/?page_id=1093
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/quickscan_digitale_vaardigheden_patienten.pdf
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6. Samenvatting 
 

Het doel van deze verkenning was om inzicht te krijgen in beschikbaar toegankelijk informatie-

materiaal over dementie. Welk materiaal is er, hoe kunnen professionals ermee omgaan en welke  

handreikingen kunnen we casemanagers dementie geven om te herkennen dat mensen moeite 

hebben met lezen en schrijven en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Wij wilden ook de voorwaarden 

schetsen waaraan materiaal moet voldoen om geschikt te zijn voor mensen lage gezondheids-

vaardigheden hebben en die moeite hebben met lezen en schrijven 

 

De inventarisatie laat zien dat beschikbaar materiaal voor deze doelgroep op dit moment heel 

beperkt is; de inventarisatie is echter niet compleet. We hoorden ook in gesprekken dat er soms 

zelf informatiemateriaal gemaakt is of dat bestaand materiaal aangepast werd. De behoefte aan 

meer materiaal was er wel. 

 

Er zijn een aantal factsheets over dementie gevonden, maar die zijn in het Engels. Een tool die 

ingezet kan worden is de Alzheimer Experience: filmpjes over hoe het is om dementie te hebben. 

Zorgprofessionals kunnen deze samen doorlopen met naasten. Daarnaast staan er op YouTube een 

aantal filmpjes die ingezet kunnen worden. Belangrijk te vermelden is dat de filmpjes niet zijn 

getest of zij daadwerkelijk geschikt zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.  

 

Organisaties die materiaal willen ontwikkelen voor deze doelgroep moeten aandacht schenken aan 

een aantal punten. Ten eerste is de vormgeving van het materiaal bepalend voor de kwaliteit van 

het materiaal. Bepaalde lettertypes en lettergroottes zijn bijvoorbeeld meer geschikt dan andere. 

Ten tweede is het belangrijk om te letten op de grammatica, de volgorde onderwerp-persoonsvorm-

lijdend voorwerp is bijvoorbeeld de meest ideale voor mensen die moeite hebben met lezen en 

schrijven. Beeldmateriaal moet aansluiten bij de leefwereld van de gebruiker, maar het mag niet 

kinderlijk zijn. Het betrekken van de gebruiker is cruciaal bij het ontwikkelen van materiaal. 

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven kijken namelijk met een andere blik naar 

materiaal dan hoger opgeleiden.   

 

Over het herkennen van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en het met hen omgaan 

is redelijk veel informatie beschikbaar. Verschillende organisaties (zoals Pharos en de Stichting 

Lezen en Schrijven) hebben informatie gepubliceerd. Er zijn veel overeenkomsten in de informatie 

van verschillende organisaties. Wij hebben deze overeenkomsten samengevat en weergegeven in 

deze inventarisatie. Een tool die ingezet kan worden is een e-learning van Stichting Lezen en 

Schrijven over het herkennen van mensen die moete hebben met lezen en schrijven. 

Zorgprofessionals kunnen deze e-learning doorlopen. 

 

Mogelijke vervolgstappen 

 

• Beschikbaar materiaal over dementie voor mensen die moeite hebben met lezen en 

schrijven of die lage gezondheidsvaardigheden hebben, beschikbaar stellen via website en 

kanalen van Dementiezorg voor Elkaar en Alzheimer Nederland en organisaties die 

casemanagement bieden. 

• Met casemanagers dementie in gesprek gaan aan welk materiaal ze het meeste behoefte 

hebben. 

• Als de casemanagers de Engelse factsheets bruikbaar vinden, mogelijkheden bezien om, in 

samenspraak met de doelgroep, beschikbaar Engels materiaal om te zetten naar het 
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Nederlands. Daarnaast hebben gezondheidsvoorlichters Rotterdam een ‘spel’ ontwikkeld; 

we gaan in gesprek met zorgprofessionals of het passend is en/of we dat ook kunnen 

verbreden met bijvoorbeeld beeldmateriaal over onbegrepen gedrag bij dementie. 

• Checklist maken voor casemanagers hoe zij mensen kunnen herkennen die moeite hebben 

met lezen en schrijven en hoe zij met hen om kunnen gaan, toegespitst op dementie. 

• Wellicht is een aparte lesmodule over laaggeletterdheid in de opleiding tot casemanager 

dementie een idee. 

• Als blijkt dat er behoefte is aan ander, nog niet bestaand infomateriaal, dit ontwikkelen 

samen met bijvoorbeeld Alzheimer Nederland, Pharos en Dementiezorg voor Elkaar.  

 

 

Reflectie 

 

Naar aanleiding van deze vraag, de resultaten en de zoektocht ernaar, is er in december 2019 nog 

een bijeenkomst gehouden met vijf casemanagers dementie uit de regio Noord-Holland Noord. De 

vraag van Dementiezorg voor Elkaar was om de resultaten van de inventarisatie te bespreken, om te 

vragen aan welk materiaal behoefte is en om te horen hoe de casemanagers in de praktijk met 

laaggeletterdheid omgaan. Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende zaken naar voren: 

 

• er is behoefte aan praktische tools; 

• je kan als casemanager in een dossier van een cliënt documenteren als je het vermoeden  

   hebt dat iemand laaggeletterd is; 

• er kan een vraag over laaggeletterdheid worden toegevoegd aan het  intakeformulier; 

• elkaar informeren werd als belangrijk aandachtspunt benoemd; 

• je kan als casemanager proberen om ook het ‘systeem’ van de cliënt in te zetten bij een  

  vermoeden op laaggeletterdheid, bijvoorbeeld het bespreken in contact met huisarts of  

  kijken of bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige een oogje in het zeil kan houden;  

• tot slot werd ook benoemd dat lage gezondheidsvaardigheden breder is dan laaggeletterd  

  zijn. Hier zou nog apart naar gekeken kunnen worden door Dementiezorg voor Elkaar. Het  

  resultaat kan zo als input kunnen dienen voor toekomstig te ontwikkelen informatie- 

  materiaal. 

 

Paar relevante sites: 

 

• https://www.lezenenschrijven.nl 

• https://www.pharos.nl/thema/gezond-ouder/ 

• http://www.pharos.nl/factsheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-
gezondheidsvaardigheden/ 

 

 

  

https://www.lezenenschrijven.nl/
https://www.pharos.nl/thema/gezond-ouder/
http://www.pharos.nl/factsheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden/
http://www.pharos.nl/factsheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden/
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