‘Het is een blinde vlek….’
Moeite met lezen en schrijven in
de geestelijke gezondheidszorg

In het opiniestuk ‘De kanaries in de verzor-

Tweeënhalf miljoen mensen: dat is ongeveer

gingsstaat’ (Volkskrant, 16 maart 2017) schrij-

één op de zes Nederlanders in die leeftijds-

ven Pieter Hilhorst en Albert Jan Kruiter: ‘Als

categorie. Twee derde van hen is autochtoon.

de regels ingewikkeld worden en loketten

Laaggeletterd zijn betekent dat mensen wel

sluiten, raken laaggeletterden het eerst de

een beetje kunnen lezen en schrijven, maar

weg kwijt. Zij haken af en vallen uit omdat

onvoldoende om zelfredzaam te zijn in de

ze geen wijs kunnen worden uit de brieven

maatschappij (definitie www.hetbegintmet-

die ze krijgen en online de weg kwijt raken.

taal.nl). Laaggeletterd zijn is van invloed

Het zijn mensen die bij de dokter of bij de

op iemands gezondheidsvaardigheden: de

gemeente liever zeggen dat ze hun bril zijn

vaardigheden die mensen nodig hebben om

vergeten omdat ze lezen moeilijk vinden.’

informatie over hun gezondheid te kunnen
opzoeken (digitaal, via folders of mondeling),

Weinig aandacht in de ggz

te begrijpen en toe te passen. Goede gezond-

In de ggz is tot nu toe weinig aandacht

heidsvaardigheden zijn erg belangrijk voor

geweest voor gezondheidsvaardigheden

een optimale gezondheid.

en de mate van geletterdheid van cliënten.
Behandelaars gaan er doorgaans vanuit dat

In tegenstelling tot mensen die ‘hoogge-

hun cliënten kunnen lezen en schrijven. Vaak

letterd’ zijn, hebben laaggeletterde mensen

wordt, voordat iemand in behandeling komt,

vaker last van somatische aandoeningen als

een vragenlijst gestuurd die de cliënt thuis

astma, diabetes, kanker en hartinfarcten. Ze

moet invullen; in sommige gevallen komt

gaan ook vaker naar de huisarts, spoedeisende

iemand pas in behandeling als hij dit inge-

hulp of specialist en maken minder gebruik

vulde formulier heeft teruggestuurd. Tijdens

van preventieve programma’s. Deze mensen

de behandeling krijgt de cliënt een behandel-

hebben meer moeite met therapietrouw en

plan voorgelegd en moet hij daarmee akkoord

zelfzorg, en hebben minder kennis over ziekte,

gaan. Soms wordt hem gevraagd om alvast

gezondheid en gezond leven. Wat geldt voor

met e-health te beginnen. Voor dit alles is het

somatische aandoeningen geldt ook voor

van belang dat mensen goed kunnen lezen en

psychische problematiek: in Nederlands

schrijven.

onderzoek (uit 2006) zegt 8,2 procent van de
laaggeletterde mannen psychische klachten

Uit onderzoek van de Stichting Lezen &

te hebben, tegenover 5,5% van de hooggelet-

Schrijven (2016) blijkt dat 2,5 miljoen mensen

terde mannen. Bij de laaggeletterde vrouwen

in Nederland van 16 jaar en ouder zo veel

is dit 11,8 procent, tegenover 9,5 procent van

moeite met lezen, schrijven en/of rekenen

de hooggeletterde vrouwen.

hebben dat we ze ‘laaggeletterd’ noemen.

Door Marjan Mensinga
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‘In werkelijkheid kon hij helemaal niet lezen’

zelf ook dat het een blinde vlek is. Ik denk toch

De SPV’ers van een FACT-team in de ambulante

Laaggeletterdheid herkennen

Uit Amerikaans en Australisch onderzoek blijkt

dat we mensen overschatten.’

ggz en de medewerkers van een bemoeizorg-

Verminderde zelfredzaamheid kan een signaal

dat veel hulpverleners in de ggz niet weten

Verschillende praktijkondersteuners vertellen

team kenden de term ‘gezondheidsvaardigheden’

van laaggeletterdheid zijn. Cliënten raken in de

dat hun cliënten moeite kunnen hebben met

dat cliënten het probleem van laaggeletterd-

niet. Ook zij gaan er vanuit dat vooral migranten

(financiële) problemen omdat ze bijvoorbeeld

lezen, schrijven en rekenen. Zij gaan er vanuit

heid bagatelliseren of verbloemen: ‘Hij zei dat

of mensen met een laag IQ lage gezondheids-

hun post niet kunnen lezen, niet weten hoe ze

dat cliënten niet gemotiveerd zijn voor de

hij vrij vroeg van school was gegaan en niet zo

vaardigheden hebben. ‘Ik denk dat lage gezond-

geld moeten overmaken of hoe ze een uitke-

behandeling als zij (vaak) niet op een afspraak

goed was in lezen, terwijl hij in werkelijkheid

heidsvaardigheden voor een deel te maken hebben

ring of toeslag moeten aanvragen. Het gevolg

komen en hun medicatie niet goed gebrui-

helemaal niet kon lezen.’ ‘Je ziet dat mensen

met intelligentie. Een ander deel heeft te maken

kan een huurachterstand zijn en in het extreme

ken. Het idee dat een cliënt moeite heeft met

vanuit schaamte hun laaggeletterdheid probe-

met ziektebesef.’

geval een huisuitzetting. De cliënten schamen

lezen en schrijven en daarom zijn afspraken-

ren te maskeren. Dan gebruiken ze bijvoorbeeld

De consequenties van lage gezondheidsvaar-

zich vaak dat ze niet kunnen lezen of schrijven.

kaartje niet begrijpt, komt niet als eerste bij

dure woorden, maar gebruiken deze verkeerd of

digheden zijn volgens deze professionals dat

Een van de professionals heeft een cliënt die

hen op. In Nederland is tot voor kort geen

spreken deze verkeerd uit.’ Wanneer het prak-

de cliënt zijn medicatie niet goed inneemt, niet

bang is voor zijn eigen administratie en zich

onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid in

tijkondersteuners opvalt dat een cliënt vaak te

weet wat hij moet doen als hij in de wacht-

daarvoor schaamt: ‘... dat hij daar altijd mee naar

de ggz. Om die reden hebben in 2015 en 2016

laat of op de verkeerde dag naar een afspraak

kamer zit en/of de volgende afspraak niet kan

zijn moeder moest of naar iemand anders.’ Als de

hbo-v-studenten in opdracht van Pharos een

komt, gaan zij vermoeden dat er sprake is van

opschrijven en die dan maar onthoudt. Wanneer

FACT-teammedewerkers weten dat iemand laag-

reeks verkennende onderzoeken gedaan. We

laaggeletterdheid.

een cliënt dan niet op de afspraak komt (omdat

geletterd is, kijken ze naar wat het eerst gedaan

hij het afsprakenkaartje niet kan lezen en de

moet worden: ‘Als iemand psychotisch is, dan is de

wilden weten of ggz-professionals bekend zijn
met de termen ‘gezondheidsvaardigheden’ en

De gevolgen voor de cliënt

afspraak vergeten is), wordt dan ten onrechte

psychose het meest voorliggend probleem. Maar

‘laaggeletterdheid’, of ze cliënten herkennen

De geïnterviewde psychologen en SPV’ers in

gedacht dat hij niet gemotiveerd is voor de

dreigt iemand uit zijn huis gezet te worden omdat

die laaggeletterd zijn, wat volgens hen de

de basis-ggz denken dat vooral mensen met

behandeling.

hij de brieven van de Mitros [woningbouwcorpora-

gevolgen voor de cliënten zijn, en wat ze doen

een laag IQ of migranten laaggeletterd zijn.

tie] niet goed interpreteert, dan heeft dat prioriteit.

als ze weten dat hun cliënt laaggeletterd is.

Het valt hen op dat sommige cliënten het

Dus net wat het zwaarst weegt.’

moeilijk vinden om vragenlijsten in te vullen.
In totaal zijn 36 professionals (praktijkon-

Ze doen dit dan samen met de cliënt. Veel

dersteuners ggz, psychologen en sociaalpsy-

ggz-professionals denken dat cliënten die

chiatrisch verpleegkundigen) geïnterviewd,

laaggeletterd zijn minder baat hebben bij de

werkzaam in verschillende settings. De

behandeling. Een van hen zegt: ‘Ik denk dat

praktijkondersteuners (POH-ggz) in de huis-

mensen meer last krijgen van welvaartsziektes of

artsenpraktijken realiseren zich dat mensen

psychische en emotionele problemen vertalen in

mogelijk laaggeletterd zijn. Ze verwachten dat

lichamelijke ziekten.’

echter eerder in wijken met een lage soci-

Er kan ook een verkeerde behandeling worden

aal-economische status (SES). In een huis-

gegeven omdat gedacht wordt aan persoon-

artsenpraktijk waar vooral hoger opgeleide

lijkheidsproblematiek terwijl het laaggelet-

mensen komen, denken ze dat laaggeletterd-

terdheid betreft.

heid niet voorkomt. Eén POH-ggz zegt: ‘Ik merk

POH-GGZ'er: ‘Ik merk zelf ook dat het een blinde vlek is.
Ik denk toch dat we mensen overschatten.’
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Uit eerder onderzoek onder ggz-professionals

Tips voor professionals

in een psychiatrisch ziekenhuis blijkt dat ook zij

•

Praat niet te snel en neem de tijd.

denken dat laaggeletterdheid vooral voorkomt

•

Vermijd medisch jargon.

bij migranten of mensen met een laag IQ. Zij

•

Gebruik beeldmateriaal (bijv. filmpjes,

kennen hun cliënten vaak al langer en maken

afbeeldingen of beeldverhalen).

hen dagelijks mee. Toch is het ook voor hen

•

Geef niet te veel informatie in één keer.

lastig om laaggeletterdheid te herkennen. Zij

•

Gebruik geen abstracte begrippen en

vragen wel bij hun cliënten na wat er tijdens

beeldspraak.

hun behandelplanbespreking met de psychi-

•

Gebruik de terugvertelmethode.

ater besproken is en wat zij daarvan gesnapt

•

Help uw cliënt met het invullen van

hebben. De hulpverleners hanteren daarbij de
‘teach-back-methode’ ofwel de ‘terugvertelme-

Werkelijk luisteren
naar de klant opent de
weg naar herstel en
naar een betekenisvolle inzet van de zorg.

.

Peer-supported Open
Dialogue (POD) blijkt
hiervoor een geschikte
manier van werken.

vragenlijsten.
•

thode’, waarbij ze vragen: ‘Ik wil graag weten of

Geef geen schrijfopdrachten. Verzin een
alternatief.

ik het goed heb uitgelegd, kunt u mij vertellen
wat we hebben afgesproken?’ Dit is een goede

Marjan Mensinga is medisch antropoloog,

methode om te weten te komen of je (laagge-

SPV’er, POH-ggz en werkzaam bij Pharos

letterde) cliënt je wel heeft begrepen.

Expertisecentrum Gezondheidsverschillen.

Voor de meeste ggz-professionals is ‘gezond-

De onderzoeksverslagen zijn te vinden

heidsvaardigheden’ een nieuwe term. Ze zijn

op: www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/

zich er meestal niet bewust van dat bepaalde

laaggeletterdheid-en-gezondheid/

cliënten lage gezondheidsvaardigheden

achtergrondinformatie.

Symposium

DIALOGUE FIRST

Peer-supported Open Dialogue,
de eerste ervaringen in Nederland

19 januari 2018

hebben, maar ze merken wel vaak op dat die
niet begrijpen wat er gezegd wordt. Ze passen

Meer informatie

dan automatisch hun taal aan door langzamer

•

te gaan praten en minder moeilijke woorden
te gebruiken. Het woord ‘laaggeletterdheid’ is
voor hen een makkelijker term. Ze herkennen

Factsheet Pharos over beperkte gezondheidsvaar-

Sprekers

Russell Razzaque, psychiater & directeur Research &
Innovation North East London NHS Foundation Trust (VK)
Mark Hopfenbeck, antropoloog, Norwegian University of
Science and Technology, Trondheim (Noorwegen)
Cynthia Blaauw, manager GGzE
Dirk Corstens, psychiater MET ggz

digheden en laaggeletterdheid.
•

Factsheet Pharos over medicijngebruik

•

Webpagina Pharos over eenvoudig
voorlichtingsmateriaal.

daarin meer mensen, maar denken ten onrechte

•

Website Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

minder snel aan autochtone mensen met een

•

Informatie KNMP over laaggeletterdheid en therapie(on)trouw.

normaal IQ. Soms denken professionals dat een
cliënt therapieontrouw is omdat die niet, of te

The Colour Kitchen, Utrecht-Zuilen
www.podnederland.nl

In 2017 hebben vier Nederlandse teams (Altrecht, Lister, GGz
Eindhoven en MET ggz) in Engeland de opleiding POD gevolgd.
Na een jaar leren over POD en de eerste toepassing in de
praktijk willen zij graag hun ervaringen delen.

•

Toolkit Gezonde Taal van UMC Utrecht.

laat, op een afspraak komt. Terwijl het werkelijke probleem dan is dat die cliënt zijn afsprakenkaartje niet kan lezen. Meer aandacht voor
laaggeletterdheid in de ggz is dus nodig. 

Programma
In de ochtend houden de sprekers lezingen en kunnen de deelnemers oefenen.
’s Middags zijn er 5 workshops:
1. Waarom werden wij een POD-team? Cynthia Blaauw, manager GGzE
2. Hoe werken wij als POD-team? Dirk Corstens, psychiater MET ggz en John Hermans, manager MET ggz
3. De psychiater in een POD-team. Manouche van Alst, psychiater Altrecht en Olaf Galisch, psychiater Lentis
4. De peer supporter in een POD-team. Sanna Martha, ervaringsdeskundige Altrecht, Sander Otten,
ervaringsdeskundige GGzE, Yvonne Willems, ervaringsdeskundige MET ggz
5. POD – en nu alles anders? Marlies Brethouwer, SPV Altrecht, Celine van Kaam, persoonlijk begeleider
Lister, Martijn Kole, ervaringsdeskundige Lister, Mascha Mos, psychiater Altrecht

Inschrijven: www.kenniscentrumphrenos.nl
Kosten

...'Je ziet dat mensen vanuit schaamte
hun laaggeletterdheid proberen te maskeren.'

€ 145,- : leden Werkplaats Herstelondersteuning
€ 175,- : instellingen van Kenniscentrum Phrenos
€ 75,- : cliënten, familieleden, studenten
€ 225,- : overigen

Kennis delen over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen

