
Het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsinformatie is moeilijk voor mensen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze groep mensen heeft echter juist baat bij goede 
gezondheidsinformatie. In het openingssymposium van het ACHC* presenteren we verschillende 
effectieve strategieën voor het communiceren met deze kwetsbare doelgroep. 
  
De afgelopen jaren heeft het onderzoek naar health literacy in Nederland een grote vlucht genomen. Dit 
leverde nieuwe inzichten op over hoe mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden het beste 
geïnformeerd kunnen worden. In een middag tijd wordt u middels reguliere en korte blitz presentaties op 
de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken op dit interessante onderzoeksgebied. De 
verschillende sprekers belichten de communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, 
elk vanuit hun eigen vakgebied. In alle presentaties is veel aandacht voor de praktische toepasbaarheid 
van de bevindingen. U gaat naar huis met geactualiseerde kennis en verschillende technieken om uw 
communicatie health literacy proof te maken. 

Aanmelden kan via http://www.healthcommunication.nl/blog/achc-symposium-health-literacy-10-
mei-2016/ of via Remco Sanders (r.sanders@uva.nl).  

Lokatie 
Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam 

Programma 
12.30 - 13.00: Inloop met lunch 
13.00 - 13.10: Welkom en introductie ACHC 
13.10 - 13.40: Presentatie 1 - Corine Meppelink 
13.40 - 14.00: Presentatie 2 - Ruth Koops van 't Jagt 
14.00 - 14.20: Pauze 
14.20 - 14.40: Presentatie 3 - Olga Damman 
14.40 - 15.00: Presentatie 4 - Jeanny Engels 
15.00 - 15.30: Blitz Presentaties 1 t/m 3 
15.30 - 15.50: Pauze 
15.50 - 16.10: Presentatie 5 - Iris van der Heide 
16.10 - 16.30: Presentatie 6 - Mirjam Fransen 
16.30 - 17.00: Blitz Presentaties 4 t/m 6 
17.00: Borrel 
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* Het Amsterdam Center for Health Communication is in januari 2016 opgericht aan de Universiteit van Amsterdam en streeft er naar om gezondheid 
te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.  

Voor meer informatie - www.gezondheidscommunicatie.amsterdam
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Lijst van sprekers 

Dr. Kathelijne Bessems, Universiteit Maastricht 
Dr. Olga Damman, VUmc Amsterdam 
Drs. Jeanny Engels, Vilans 
Dr. Mirjam Fransen, AMC/UvA Amsterdam 
Dr. Iris van der Heide, NIVEL 
Mevr. Violetta Jitomirskaya, Universiteit Gent 
Drs. Ruth Koops van 't Jagt, Rijksuniversiteit Groningen 
Dr. Ellen Koster, Universiteit Utrecht 
Dr. Sarah Lubjuhn, Centrum Media en Gezondheid 
Drs. Corine Meppelink, Universiteit van Amsterdam 
Drs. Anke Woudstra, AMC/UvA Amsterdam 
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Presentaties 

Corine Meppelink 

Een tekst of toch een animatie? De effectiviteit van tekst en beeld onder doelgroepen met 
verschillende gezondheidsvaardigheidsniveaus 

In meerdere studies onderzochten we het effect van tekstcomplexiteit, afbeeldingen en animaties in 
gezondheidscommunicatie over het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Centraal stonden hierbij de 
verschillen tussen mensen met lage en hoge gezondheidsvaardigheden. Hoe beïnvloedt 
gezondheidsvaardigheid informatieverwerking? Welke elementen maken informatiemateriaal effectief? En 
is wat goed is voor de ene groep niet contraproductief in de andere groep? Tijdens het symposium zullen 
deze vragen worden beantwoord.  

Ruth Koops van 't Jagt 

Praten met je dokter. Een fotostrip-serie die patiënten ondersteunt in gesprekken met de 
huisarts 

In deze lezing wordt ingegaan op de ontwikkeling en evaluatie van een serie fotostrips waarin thema's 
worden behandeld die regelmatig aan bod komen tijdens gesprekken van patiënten met hun huisarts. Er 
wordt uiteengezet hoe 'Praten met je dokter' oudere patiënten ondersteunt in hun gesprekken met de 
huisarts via narratieve mechanismen als transportatie, identificatie, en self-referencing. 

Olga Damman 

Risicocommunicatie en lage gezondheidsvaardigheden: problemen met het begrijpen van 
risico-informatie en mogelijke oplossingen 

Voor veel gezondheidsgerelateerde beslissingen is het van belang dat mensen informatie over risico’s 
goed begrijpen. Het goed begrijpen en afwegen van risico-informatie is complex, zeker voor mensen met 
lage gezondheidsvaardigheden. Deze lezing behandelt veel voorkomende problemen met het begrijpen 
van risico-informatie en legt een verband met verschillende vaardigheden zoals health literacy, health 
numeracy en graph literacy. Ook wordt ingegaan op mogelijke oplossingen voor effectieve communicatie.  

Jeanny Engels 

(H)erkenning gezondheidsvaardigheden, de methodiek als hulpmiddel 

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden blijken nauwelijks bekend in de huisartspraktijk. Dat 
maakt dat specifiek voor deze doelgroep ontwikkelde tools niet worden toegepast. Hoe kun je deze 
mensen herkennen maar bovenal erkennen dat zij specifieke ondersteuning vragen? Welke 
samenwerking tussen zorgverleners en mensen met lage gezondheidsvaardigheden is dan nodig? En hoe 
bereid je je als team zorgverleners voor? 
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Iris van der Heide 

Zorg beter laten aansluiten bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden 

Gezondheidsvaardigheden krijgen vooral betekenis in de context waarin ze moeten worden gebruikt. In 
de gezondheidszorg gaat het dan om verschillende organisaties en interactie met zorgverleners. Hoe 
ingewikkelder de zorg is georganiseerd, hoe complexer de taal die in folders en door zorgverleners wordt 
gebruikt. Hoe kunnen zorgverleners ‘zorg op maat’ bieden voor mensen met lage 
gezondheidsvaardigheden? Dat is de vraag die in deze presentatie centraal staat en die beantwoord 
wordt op basis van inzichten uit de literatuur en uit de praktijk. 

Mirjam Fransen 

Toegankelijke preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden

Preconceptiezorg is het middel bij uitstek om risico's op perinatale problemen te verkleinen, maar lijkt 
minder toegankelijk voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. In deze presentatie komen de 
uitkomsten van een probleemanalyse onder vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en aanbieders 
van preconceptiezorg aan bod. Daarnaast wordt de ontwikkeling en evaluatie van strategieën om de 
toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg te verbeteren besproken.
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BLITZ Presentaties 

Blitz-presentatie 1. Gezondheidsvaardigheden voor geïnformeerde besluitvorming in het 
bevolkingsonderzoek naar darmkanker: Ontwikkeling van een meetinstrument 

A.J. Woudstra 

Mensen hebben gezondheidsvaardigheden nodig voor geïnformeerde besluitvorming in screening, maar 
welke vaardigheden zijn dat en hoe kunnen we deze meten? In dit onderzoek ontwikkelen we een digitaal 
instrument voor het meten van gezondheidsvaardigheden in de context van darmkankerscreening, 
gedestilleerd uit wetenschappelijke literatuur en getest op relevantie onder de screeningsdoelgroep en 
onder experts op het gebied van screening, geïnformeerde besluitvorming en gezondheidsvaardigheden. 
Momenteel worden de verschillende vaardigheden verwerkt in een digitaal meetinstrument en getest 
onder de doelgroep. 

Blitz-presentatie 2. Een onderzoek naar de online zoekvaardigheden van medioren en senioren 
in de context van gezondheidsinformatie  

V. Jitomirskaya 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verwerven in het online zoekgedrag en de barrières die medioren 
(50-64) en senioren (65-80) ondervinden tijdens de zoektocht naar online gezondheidsinformatie. Meer 
specifiek gaat het om online informatie rond ‘diabetes type 2’. Rekening houdende met verschillende 
relevante geletterdheidsconcepten (gezondheids-, internet- en reclamegeletterdheid), werd een 
performance test uitgewerkt die zal worden uitgevoerd bij veertig 50-80-jarigen. 

Blitz-presentatie 3. Goedkoop Gezonde Voeding 

K. Bessems 

De voorlichtingscursus "Goedkoop Gezonde Voeding" leert mensen hoe ze met een beperkt budget toch 
gezond kunnen eten. Met praktische werkvormen en materialen worden de gezondheidsvaardigheden van 
deelnemers vergroot. Uniek aan de cursus is dat voedingsinformatie altijd wordt gekoppeld aan 
prijsinformatie omdat dat belangrijke argumenten zijn voor de deelnemers uit kansarme wijken en/of in 
de schuldsanering. Vanaf april 2016 wordt de cursus landelijk verspreid via een e-learning die diëtisten in 
andere regio’s traint om de cursus te geven. 

Blitz-presentatie 4. Herkenning en aanpak van gezondheidsvaardigheden gerelateerd aan 
geneesmiddelgebruik 

E.S. Koster 

In de eerste projectfase (inmiddels afgerond) is een screeningsinstrument ontwikkeld om 
gezondheidsvaardigheden gerelateerd aan geneesmiddelgebruik te kunnen meten. Tijdens de tweede 
projectfase (dataverzameling loopt) wordt het instrument getest in apotheken en vergeleken met 
bestaande instrumenten. Ook wordt de associatie tussen geneesmiddel gerelateerde problemen en 
gezondheidsvaardigheden bestudeerd. Op basis van de resultaten zal een toolbox samengesteld worden 
met adviezen omtrent screening en begeleiding van patiënten.
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Blitz-presentatie 5. Laaggeletterdheid is van gewicht - de huisarts helpt 

J. Engels 

Vilans en Pharos voeren met financiering van Fonds Nuts Ohra de komende drie jaar een onderzoek- en 
implementatieproject uit in drie huisartspraktijken. Hierbij worden laaggeletterde volwassenen met 
overgewicht ondersteund in het bevorderen van zelfmanagement, aansluit bij hun leefwereld en 
behoeften. Het onderzoek focust onder andere op self-efficacy en zelfmanagement vaardigheden door de 
inzet van specifieke tools. 

Blitz-presentatie 6. Mark my words - een innovatieve onderzoeksmethode 

S. Lubjuhn 

Er is grote behoefte aan eigentijdse methodieken om effecten te kunnen meten van 
gezondheidscommunicatie interventies voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden waarin sociale 
media een grote rol spelen. In het onderzoeksproject Mark My Words (MMW) is een nieuwe methode 
ontwikkeld en onderzocht om gesprekken over gezonde leefstijl via social media te kunnen monitoren. 
Deze methode is uitgetest binnen twee dramalijnen van de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden 
(GTST) waarbij speciale ‘markers’ (unieke woorden, uitdrukkingen en/of slogans) zijn ontwikkeld. 
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Praktische informatie 
Het symposium zal worden gehouden bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van 
Amsterdam, in zaal 10.20 van gebouw C. De afdeling Communicatiewetenschap bevindt zich op het 
Roeterseilandcomplex van de Universiteit van Amsterdam. Het adres van de afdeling 
Communicatiewetenschap is Nieuwe Achtergracht 166 te 1018 WV Amsterdam. In de omgeving is zeer 
beperkte parkeergelegenheid. Het is aan te raden om met het openbaar vervoer te reizen. 

Uit richting Utrecht/Duivendrecht: 
 Indien u reist met het openbaar vervoer vanuit Utrecht/Duivendrecht, kunt u uitstappen bij het NS 
station Amsterdam Amstel. Vanuit daar kunt u met elke metro richting Centraal Station reizen. Bij 
metrohalte Weesperplein stapt u uit en neemt u uitgang Weesperstraat. Het Roeterseilandcomplex is zo’n 
400 meter lopen vanaf deze metrohalte. Het UVA complex wordt aangegeven middels bordjes. 

Uit richting Schiphol/Haarlem: 
 Indien u reist met het openbaar vervoer vanuit Schiphol/Haarlem, kunt u uitstappen bij 
Amsterdam Centraal Station. Vanuit daar kunt u elke metro nemen. Bij metrohalte Weesperplein stapt u 
uit en neemt u uitgang Weesperstraat. Het Roeterseilandcomplex is zo’n 400 meter lopen vanaf deze 
metrohalte. Het UvA complex wordt aangegeven middels bordjes.
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Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door NEFCA (http://www.nefca.eu/page/home.aspx) en 
Research Priority Area Communication (http://www.uva.nl/en/research/research-at-the-uva/research-
priority-areas/research-priority-areas.html)
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