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Groningen
• Multiproblematiek bij kwetsbare

groepen

• Lage gezondheidsvaardigheden

• Laaggeletterdheid

• Niet-passend zorgaanbod



Inhoud

- Positieve
gezondheidsvaardigheden

- Leren en evidence-based 
gedragsverandering



Gezondheidsvaardigheden

• “Vaardigheden om informatie over gezondheid te 

verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij 

het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen.”

• 1 op de 4 (25%) van volwassenen in Nederland heeft

onvoldoende danwel beperkte gezondheidsvaardigheden

(Nivel 2021)

• Dit zijn ongeveer 3,5 miljoen volwassenen.

• Mensen met een lage opleiding (en lage

gezondheidsvaardigheden) worden eerder ziek en leven

korter.

Functionele
Gezondheids-
vaardigheden

Interactieve
Gezondheids-
vaardigheden

Kritische
Gezondheids-
vaardigheden



3 SOORTEN GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN
Functionele

gezondheids

vaardighedenBasisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen



3 SOORTEN GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN
Interactieve
gezondheids

vaardigheden
Vaardigheden om communicatief te participeren, 
gezondheidsinformatie te kunnen zoeken, verwerken en
toepassen



3 SOORTEN GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN
Kritische

gezondheids

vaardighedenHet kunnen analyseren en reflecteren met betrekking tot 
gezondheidsinformatie of advies. 
Informatie kunnen inzetten om regie te houden/nemen
over eigen gezondheid.



Laaggeletterdheid

Nederland

• 2,5 miljoen mensen zijn laaggeletterd ( AR, 2016)

• Zowel NT1 als NT2 vallen hieronder (65-35%)



QUIZ vraag

• Ga op uw mobiele telefoon via Google naar:  

menti.com

• Voer deze code in: 



3,5 miljoen mensen in NL met lage gezondheidsvaardigheden
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Lage GV
Laaggeletterd

én lage GV



Er gebeurt al heel veel!



Positieve Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden

-als term veelal in gebruik in de context van ziekte en zorg

-heeft met name betrekking op ‘informatie’

Positieve gezondheidsvaardigheden (‘under construction’)
Samenvoeging van positieve gezondheid en gezondheidsvaardigheden

-regie en verkracht

-de 6 pijlers van Positieve gezondheid: preventie

-niet alleen in relatie tot ‘informatie’ ook meer abstracte

processen



Het programma ‘Gezond en goed met elkaar’

Doel: ‘Het gelijktijdig verbeteren van (functionele) 

gezondheidsvaardigheden en taalvaardigheden op 

basis van de zes pijlers van Positieve gezondheid’

Subdoel: opstap naar ander cursusaanbod gericht op 

welzijn en gezondheid of schuldhulpverlening, 

taalonderwijs, digitale vaardigheden
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Wie zijn betrokken?

Gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, 

Nijkerk, Soest en Woudenberg

Stakeholders/vindplaatsen: Taalhuizen, Voedselbank, 

Buurthuizen etc

Coaches

Doelgroep



Fasen in het project

1. Vooronderzoek/behoeftepeiling: 

focusgroep interviews obv gedragsveranderingstheorieen
• Doelgroep, stakeholders en coaches

2. Ontwikkeling van het programma en toolkit in co-creatie: design    

sessies. Co-creatie met behulp van:
• Doelgroep, stakeholders en coaches

3.  Pilot uitvoeren en evalueren: 
• Coaches geven de cursus, VU project team begeleid hen en voert proces en effect 

evaluatie uit

• Cursus van 8 bijeenkomsten van 1,5 uur



Sneak preview van het programma



• Doorontwikkeling in verschillende
gemeenten

• Breedte en diepte: andere
doelgroepen, betrekken sociale
omgeving, intergenerationele
overdracht, vervolgcursus

• Werving als onderzoeksspeerpunt

• Modelleren van wat het kan
opleveren



Contact

l.ter.beek@vu.nl of via LinkedIn

mailto:l.ter.beek@vu.nl

