
14-11-2017

1

‘Marian heeft een depressie, 
wat kan ze doen?’

Voorlichtingsmateriaal voor mensen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden

8 november 2017
Marjolijn van Leeuwen
m.leeuwen@pharos.nl 

Brain

https://www.youtube.com/watch?v=DXQaVRj8LIQ

De cognitieve en sociale vaardigheden die de motivatie en het vermogen 

van individuen bepalen om informatie

• te verkrijgen

Wat zijn gezondheidsvaardigheden?
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Gezondheidsvaardigheden (mede)afhankelijk van 
schoolse vaardigheden

Vakken zoals:
• mondelinge vaardigheden: luisteren en spreken
• schriftelijke vaardigheden: lezen en schrijven (geletterdheid)
• rekenen

Vaardigheden zoals:
• hoofd- en bijzaken onderscheiden
• samenvatten
• categoriseren
• plannen
• overzicht houden
• abstract denken
• reflecteren op zelf
• …………………..

Niveau’s gezondheidsvaardigheden

Niveau 0: Onder basisniveau Analfabeet (ongeveer 250.000) 

Niveau 1:   Functionele 
gezondheidsvaardigheden

Lezen, schrijven, rekenen

Niveau 2:  Communicatieve 
gezondheidsvaardigheden

Cognitieve en sociale vaardigheden 
waarmee men actief kan participeren

Niveau 3: Kritische 
gezondheidsvaardigheden

Waarbij men beter in staat is informatie
kritisch te beoordelen en meer controle
heeft over de eigen situatie

Nutbeam, 2000
(+ toevoeging niv. 0 door MvL)

Risicogroep 28% 

Algemene 
gezondheidsvaardigheden

Nederland (%)

Ontoereikend 1,6 

Problematisch 25,7

Voldoende 47,9

Uitstekend 24,8 

European Health Literacy Survey 
Sørensen 2011 HLS-EU

Risicogroepen

• Ouderen

• Mensen met (tijdelijke) beperking

• Mensen met laag inkomen

• Mensen met laag opleidingsniveau

• Migranten met beperkte beheersing Nederlands

(NB: vaardigheden fluctueren door tijd en situaties heen. Onder invloed 
van bijvoorbeeld emoties, fysieke of psychische klachten, migratie-
gerelateerde problemen, zorgen over schulden etc.)

Laaggeletterden

2,5 miljoen Nederlands hebben grote moeite 
met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn 
laaggeletterd. Vaak hebben zij ook moeite met 
omgaan met een computer.

Bron: Aanpak van laaggeletterdheid - Algemene Rekenkamer (2016)
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https://www.youtube.com/watch?v=CO72TQvm3m0
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Praktische problemen

• de weg vinden in de zorg

• zoeken op het internet (digitale vaardigheden)

• (uitnodigings)brieven begrijpen (ook via e-mail)

• folders, websites, (intake)formulieren, bijsluiters begrijpen

• vragenlijsten invullen

• gesprekken met zorgverleners voeren

• klachten adequaat en in chronologische volgorde benoemen

• uitleg en adviezen begrijpen en in praktijk brengen

• behandelplan begrijpen

• medicijnen op de juiste manier innemen

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

Problemen bij interventies

• uitnodigingen zijn te ingewikkeld

• schriftelijk materiaal is te moeilijk

• potentiele deelnemers zijn te bang dat ze het niet kunnen 
volgen (dus blijven weg)

• deelnemers kunnen uitleg niet volgen (dus glippen weg)

• tempo ligt te hoog (deelnemers vallen op bepaald moment uit)

• deelnemer blijft misschien wel maar kan aanbod niet begrijpen 
en toepassen 

In de praktijk:

- professionals interpreteren wegblijven vaak als gebrek aan 
motivatie of interesse

- professionals vullen interventies aan voor doelgroep. Dit maakt de 
interventie persoonsafhankelijk.

Taalniveaus Europese referentiekader 

Onder 
niveau A1

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Analfa-

beet

Een depressie is een aandoening die valt onder de 
'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de 
stemming en gevoelens.
Van een depressieve stemming is sprake als er 
gedurende een langere periode een abnormale
somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, 
verlies van interesse of een onvermogen om ergens van 
te genieten.
Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de 
stemming (zoals een beetje somber of héél erg somber) 
en naar de wisselingen in de stemming (zoals 
wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen 
de positieve stemming en de sombere stemming; maar 
ook wisseling per dag of per aantal weken). Dit kan per 
persoon variëren en zorgt ervoor dat een depressie bij 
iedereen anders kan zijn.

Een depressie is een aandoening die valt onder de 
'stemmingsstoornissen'. Het is een ziekte van de 
stemming en gevoelens.
Van een depressieve stemming is sprake als er 
gedurende een langere periode een abnormale
somberheid bestaat en/of een abnormale lusteloosheid, 
verlies van interesse of een onvermogen om ergens van 
te genieten.
Bij een depressie kan men kijken naar de hoogte van de 
stemming (zoals een beetje somber of héél erg somber) 
en naar de wisselingen in de stemming (zoals 
wekenlang een somber gevoel of een afwisseling tussen 
de positieve stemming en de sombere stemming; maar 
ook wisseling per dag of per aantal weken). Dit kan per 
persoon variëren en zorgt ervoor dat een depressie bij 
iedereen anders kan zijn.
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Project Heldere voorlichting Depressie

• Tot de risicofactoren behoren onder andere 
een lage sociaal-economische status: 
laagopgeleid zijn, laag inkomen en geen werk

• Hartley en Horne (2005): vier studies waarin 
een statistisch significante relatie bleek 
tussen laaggeletterdheid en een vaker 
voorkomen of een hogere prevalentie van 
depressie bij verschillende doelgroepen. 

Project Heldere voorlichting Depressie

• Voorbeelden heldere voorlichting ophalen bij 
professionals 

• Input doelgroep, autochtoon, migrant

• Checken door experts

• Beeldverhaal (print en drukwerk)

• Youtube versie

• Trainingen professionals

(i.s.m. Trimbos-instituut, Els Bransen ebransen@trimbos.nl, 

subsidie Achmea)

Marian eet slecht

Marian vindt het eten 

niet meer lekker. 

Ze eet weinig. 

Marian doet niets meer

Marian heeft nergens zin in. 

Ze  kan niet werken. 

Ze maakt het huis niet schoon. 

Ze  heeft buikpijn en hoofdpijn. 

Ze  gaat niet meer naar familie 

en vrienden. 

Ze gaat weinig naar buiten. 

Dit duurt nu al meer dan twee 

weken.

Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn. 
Sommige mensen hebben aanleg voor depressie, maar ook de 
afwezigheid van (zon)licht in de winterperiode, negatieve 
(sociale) ervaringen, gebeurtenissen in de jeugd en hormonale 
ontregelingen kunnen een oorzaak zijn. Een depressie kan ook 
'zomaar' voorkomen. Juist het gebrek aan een duidelijke reden 
is vaak frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in 
combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de 
buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een 
onbegrepen gevoel.

Wanneer krijg je een depressie?

Soms gebeuren er nare dingen in 

het leven.

Bijvoorbeeld ontslag, schulden, 

een scheiding of iemand van wie 

je houdt gaat dood.

Dan heb je veel verdriet.

Bij sommige mensen is het 

verdriet te zwaar.

Dan kan je een depressie krijgen.

Soms komt een depressie 

zomaar.

Je hebt het gevoel dat je niets 

kan doen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2KpKrWdGN4I

https://www.youtube.com/watch?v=2KpKrWdGN4I

Beeldmateriaal
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Ismail doet vreemd

https://www.youtube.com/watch?v=nymSir142lA

Brochure Erfocentrum & RIVM; 

www.strakszwangerworden.nl

Vaardigheden organisatie

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-gezondheid/is-uw-praktijk-klaar-voor-laaggeletterden-waar-staat-u
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Checklist Toegankelijke informative Pharos:

http://www.pharos.nl/documents/doc/checklist%20toegankelijke%2
0informatie.pdf

Samenwerken rond beeldverhalen:

http://www.pharos.nl/documents/doc/handleiding%20beeldverhalen
%20jeugd%202017%20-%20webversie%20per%20pagina.pdf

Binnenkort ook:
Nederlandstalig score-instrument gebaseerd op de Amerikaanse Patient 
Education Materials Assessment Tool (PEMAT)

Links

• Factsheet laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

http://www.pharos.nl/documents/gfx/lage%20gezondheidsvaardigh
eden%20in%20de%20ambulante%20ggz%20korte%20versie%202
3-8-16.pdf

• Korte verhalen van ervaringsdeskundigen:

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-
gezondheid/ex-laaggeletterden-vertellen-hun-verhaal-video

• Beeldverhalen en andere eenvoudige voorlichting

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/laaggeletterdheid-en-
gezondheid/eenvoudig-voorlichtingsmateriaal


