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Begrijpelijkheid van de PIF en de vragenlijst

MAIL Erasmus MC



Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.



• Overlijden zes jaar 

eerder

• Leven 15 jaar in 

minder goed 

ervaren gezondheid

Gezondheidsverschille

nMensen met een laag onderwijsniveau: 



• Geletterdheid is belangrijk voor de mate van 
gezondheidsvaardigheid. 

• Andere factoren:
• opleidingsniveau
• sociaal-economische status
• participatie
• leeftijd
• taalbarrière 

Laaggeletterdheid en 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 
gezondheidsvaardighed
en

DEFINITIE



• hoofd- en bijzaken onderscheiden
• samenvatten
• categoriseren
• plannen
• overzicht houden
• abstract denken
• reflecteren op jezelf

Enkele voorbeelden van 
deze vaardigheden

GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN



Lager opgeleiden hebben:

•Meer astma en COPD, diabetes, kanker, hart-
en vaatziekten en psychische problemen

•Sterftekans: 1,5 tot 2 maal hoger sterfterisico 
voor ouderen

•Minder therapietrouw

Relatie tussen opleiding en gezondheid



• Innamemoment onduidelijk
•Uiterlijk pillen verandert steeds
•Onduidelijkheid na medicatiewissel
•Stoppen als klachten over zijn
•Baxter is ingewikkeld

Medicatiegebruik



Uitleg medicijnen

• https://www.youtube.com/watch?v=u_0GN9XA9gk

https://www.youtube.com/watch?v=u_0GN9XA9gk


Nieuwe tekst wordt beter begrepen door 
iedereen!

Wat moet er op het etiket?

oude etikettekst nieuwe etikettekst Beperkte
gezondheidsvaardigheden 
% goed geantwoord
(huidig vs. optimalisatie)

Voldoende
gezondheidsvaardigheden
% goed geantwoord
(huidig vs. optimalisatie)

2x per dag 2 capsules ochtend 2 capsules
avond 2 capsules

↑ 30,2% - 78,6% ↑ 58,1% - 97,7% 



•Mondeling
•Schriftelijk
•Digitaal
•Visueel ondersteunen

Communicatie



•Mondelinge uitleg met plaatjes worden het beste 
onthouden

•Plaatjes moeten:

- Bij de beleving van de patiënt

- Concreet zijn

- Eenduidig zijn

Beeldmateriaal - voorlichting















MAIL materialen



Herschrijven door twee adviseurs van Pharos

Testronde met Taalambassadeurs van Stichting ABC

• 1-op-1 testen

• Hardop-denken

• Interpretatie van beelden

• Voorlezen

• Vraag om tips

Herschrijven en testen met 

Taalambassadeurs



Voorbeeld Herschrijfronde PIF : Zoek de 

verschillen



Voorbeeld Herschrijfronde Vragenlijst : 

Zoek de verschillen



Resultaten testronde: PIF vormgeving

“Ik mis een logo. 
Dan gaat het zo de 

prullebak in”
“Er staat hier verder 

niets op van een 
bedrijf of- je kan wel 
allemaal informatie 

geven, net zoals 
hier. Ik zie verder 
niet waar het over 

gaat” 

“Ik vind het een grijs 
papiertje”



Resultaten testronde: PIF inhoud

“Contactonderzoek zou ik 
anders neer zetten omdat het 

je doet denken aan iemand 
bellen” 

“Die afkorting 
vind ik moeilijk. 
Ik vind dit echt 

hele lange 
zinnen”

“Ik vind die moeilijke 
namen van bacterie 

niet nodig. Je kan ook 
gewoon alleen 

bacterie neerzetten”



Resultaten testronde: Vragenlijst

“Is dat een 
ziekenhuis ABR. 

Of is dat het 
zorgnetwerk?”

“Zorgnetwerk, 
over 

internetten?” 

“Er staat ABR ik weet 
niet wat dat betekent. 

Zorgverzekering? 
Netwerk is computer 
van zeg maar het net”



Resultaten testronde: Feedback op 

vragen

“Dat de persoon 
het contact 

heeft gehad en 
heeft 

doorgenomen”
“Ik weet niet wat 

het inhoudt”

“Ik vind deze 
vraag niet nodig”

“Waarom moeten ze dat 
weten. Het gaat toch over 
bacteriën en eigenlijk niks 

met over wat voor een 
opleiding ik heb gedaan”






