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CAVE: 

* Stress 

• Kindermishandeling

* Opvoedbelemmeringen

• Warme overdracht CJG

Er het vermoeden op 

Laaggeletterdheid 

Pte is niet bekend met 

verstandelijke beperking 

Ja

E-learning en informatie 
voor de professional 

! Als professional:

Verdiepen door het maken van een e-learning voor  over de aanpak van 

laaggeletterdheid in de zorg. Laaggeletterdheid komt waarschijnlijk meer voor onder 

uw patiënten dan u zich realiseert.

De e-learning duurt ongeveer 45 minuten en wordt afgesloten met een toets met 20 

vragen. Hiermee kunt u als arts of verpleegkundige 1 accreditatiepunt verdienen.

Aanmelden kan via www.stichting lezen en schrijven.nl

Informatie in het Boek: Kunt u dat even uitleggen? Auteur: Joep Zijp  & Paul 

Andersson Toussaint Uitgever: KNMP. Medicijn Media. Verhalen van moeilijk 

lezende medicijngebruikers’ dat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 7 

september, in de week van de Alfabetisering, in ontvangst nam. Het boek maakt 

deel uit van een door de KNMP en Expertisecentrum voor Gezondheidsverschillen 

Pharos geïnitieerde campagne voor begrijpelijke medicijnuitleg en herkenning van 

laaggeletterdheid.

Ja

Overweeg aanmelding bij: 

* Bureau Frontlijn: Moeder van 

Rotterdam 010-2673250

moeders@Rotterdam.nl

 

* (Medisch) Maatschappelijk 

werk: Wijkteam via tel:14010

Handelen:Bij inventariseren 

en uitvoeren van tests blijkt 

spraken van laaggeletterdheid 

.

Ja

Advies en acties ter bevordering van de informatie overdracht en 

taalontwikkeling 

Patiënt informeren door aanbieden van folders met pictogrammen en of websites 

met gesproken tekst.

Op de website van deverloskundige.nl:  De patiëntveiligheidskaart geeft duidelijk 

aan wanneer de pte  meteen contact op moet nemen met de verloskundige. De 

kaart is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 

(KNOV) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). 

Meerdere folder met uitleg over werken volgens de meldcode zijn nog niet 
beschikbaar.

Voor advies in medicatie gebruik kijk op:http://www.apotheek.nl/kunt-u-dat-

even-uitleggen

Patient aanmelden bij: Stichting lezen en schrijven.Stichting Lezen & Schrijven 

Parkstraat 1052514 JH Den Haag 070 - 302 26 60  info@lezenenschrijven.nl

· Een patiënt kan meer informatie krijgen of zich aanmelden voor een cursus via 

het landelijke telefoonnummer: 0800-023 44 44. De patiënt krijgt dan gratis 

advies en coaching over beter lezen en schrijven.

· Een andere optie is het aanmeldformulier van www.taalmaaktgezonder.nl 

invullen. Hier kunnen zorgverleners gemakkelijk een patiënt aanmelden voor 

het ontvangen van informatie over een cursus lezen en schrijven in de buurt.

· Regionaal Opleidings Centrum (ROC) of een private taalaanbieder onder 

begeleiding van een docent

CAVE: Monitoring naar effect van doorverwijzing 

Meer informatie over feiten, 

cijfers, ondersteuning via:

 websites 

www.lezenenschrijven.nl 

Www.rijksoverheid.nl/ actieplan aanpak: laaggeletterdheid.

Met het Actieplan laaggeletterdheid heeft de Rijksoverheid tussen 2012 en 2015 al 
maatregelen genomen om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Signalering uitvoeren door:

De drie vragen van Chew*

Pte staat niet open voor 

begeleiding mbt taalprobleem

Overleg met Centrum jeugd en 

gezin via www.cjg.nl.

En of ernstige zorgen Veilig thuis 

0800-2000 wanneer het 

taalprobleem zorgen geeft in 

opvoeding 

*Chew inventarisatie vragen

1.Hoe zelfverzekerd bent u om de medische formulieren zelf in te 
vullen?

2.Hoe vaak helpt iemand u bij het lezen van brieven/folders?

3.Hoe vaak vindt u het moeilijk om te begrijpen hoe uw medische 
situatie is? 

Let op: Dit zijn subjectieve 
vragen. 

Uit het gesprek moet blijken of er 
taalproblemen aan de orde zijn. 

Echter onderzoek heeft bewezen 
dat 80% van de laaggeletterden 
met deze  vragen wordt gevonden. 

Wanneer sprake van 

laaggeletterdheid en 

meerdere zorgen ->  zie 

overige zorgpaden

Nee Geen actie 

afronden zorgpad 

Vraag informatie op bij de huisarts

Overweeg inzet kraamconsulent via 

kraamzorg organisatie voor 

uitvoeren huisbezoek 

Wanneer geen sprake van 

laaggeletterdheid echter wel 

andere zorgen ->  zie overige 

zorgpaden
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