
“Heb ik de dokter goed 

begrepen? Ik hoop dat de 

assistente mij helpt met het maken 

van een volgende afspraak en dat 

ik weet wanneer die is.”

• Zorg dat de assistenten bekend 

zijn met laaggeletterdheid. 

• Vraag op welke manier de 

patiënt de informatie graag wil 

ontvangen (papier, digitaal).

• Maak gebruik van 

afsprakenkaartjes

“Ik heb met de dokter veel 

besproken en kan niet alles 

onthouden. Ik wil het rustig kunnen 

teruglezen of luisteren. Wat moet 

ik doen als ik nog vragen heb over 

mijn afspraak, medicijnen of 

gezondheid?”

• Zorg dat de besproken 

informatie terug te vinden is 

en/of verwijs naar een digitale 

omgeving waar de informatie 

eenvoudig te vinden is.

“Ik moet naar de huisarts toe en vind het 

spannend om alleen te gaan. Ik weet niet 

goed hoe ik de praktijk kan bereiken want 

ik heb moeite met lezen. Op een website 

informatie zoeken vind ik erg lastig.”

• Gebruik eenvoudige taal op de website 

en vermeld op de startpagina de 

contactgegevens.

• Zorg voor een belbandje met een rustig 

spreektempo en een eenvoudig 

keuzemenu.

“Ik ben bang dat ik informatie mis omdat ik niet 

goed kan lezen. Ik vind het fijn als ik informatie 

begrijp.”

• Zorg voor eenvoudige, beknopte informatie 

in de wachtkamer en toon begrijpelijke 

informatie op het wachtkamerscherm.

• Zorg dat een assistente aanwezig is om uitleg 

te geven.

“Ik schaam mij dat ik niet goed kan lezen en 

schrijven. Ik hoop dat ik begrijp wat de dokter zegt 

en dat hij mij kan helpen. Het helpt als de dokter 

makkelijke woorden en plaatjes gebruikt.”

• Zorg dat de huisarts bekend is met laaggeletterdheid 

en beschikt over ondersteunend beeldmateriaal.

• Gebruik een checklist om na te gaan of de patiënt 

laaggeletterd is en of de patiënt u begrijpt. 

Jaap
• 32 jaar
• Moeite met lezen 

en schrijven
• Beperkt 

gezondheids-
vaardig
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Er is een verscheidenheid aan materialen beschikbaar voor 

de huisartsenpraktijk om laaggeletterden patiënten te 

ondersteunen. Wil je hier meer over weten?

Neem vrijblijvend contact op met het Achterstandsfonds 

Noord-Holland via achterstandsfonds@zonh.nl

Hoe verloopt de zorg voor iemand die laaggeletterd is? Hoe wordt een huisartsenbezoek ervaren door 

mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en beschikken over beperkte 

gezondheidsvaardigheden? 

We nemen je mee door de ogen van de patiënt Jaap.

Patiëntreis

Gedachte

Tip
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