
Moeite met lezen en schrijven
Weet je dat 1 op de 9 mensen tussen de 16 en 75 jaar 
veel moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen?  

Voor hen zijn alledaagse handelingen zoals e-mailen, het 
lezen van een folder, afsprakenbrief of een bijsluiter niet 
makkelijk. Dit noemen we laaggeletterdheid. In totaal gaat 
het om 2,5 miljoen Nederlanders waarvan tweederde van 
Nederlandse afkomst is. 

Samen kunnen we helpen! 
Lees op de achterkant wat je kunt doen.

Taal maakt gezonder
Taal en gezondheid hebben 
veel met elkaar te maken. Uit 
onderzoek is gebleken dat de 
gezondheidssituatie van mensen 
die moeite hebben met lezen, 
schrijven en ook rekenen in 
veel opzichten slechter is dan 
die van mensen die daar 
geen moeite mee hebben. 

Laaggeletterden missen 
namelijk vaak de vaardig-
heden om goed om te 
gaan met informatie over 
gezondheid, ziekte en zorg. 

De gevolgen daarvan voor 
hun gezondheid zijn groot, 
bijvoorbeeld als zij hun 
medicijnen niet op de juiste 
manier innemen of zich niet 
goed voorbereiden op een 
onderzoek of operatie.



Wat kun je doen?

Stap 1: herken de signalen

• Ik ben mijn bril vergeten.
• Kunt u dat even voor mij invullen?
• Dat formulier vul ik thuis wel in.

Ook iemand die vaker niet (op tijd) voor een afspraak 
verschijnt, die medicijnen niet of onjuist inneemt of die 
nooit vragen stelt, kan moeite hebben met lezen en 
schrijven.

Stap 2: pas je communicatie aan

• Gebruik geen moeilijke woorden.
• Praat langzaam en duidelijk.
• Ondersteun je verhaal met plaatjes, foto’s, filmpjes.
•  Gebruik geen beeldspraak (“ik wil vinger aan de pols 

houden”).
• Stel één vraag tegelijk.
•  Check of je verhaal goed is begrepen: “om zeker 

te weten of ik alles goed heb uitgelegd, wilt u de 
belangrijkste dingen nog een keer herhalen?”.

Stap 3: maak het bespreekbaar

Als je vermoedt dat iemand moeite heeft met lezen en 
schrijven, kan het helpen om erover te praten. Zodat er bij 
het vervolg van de behandeling rekening mee gehouden 
wordt. En vertel ook dat het veel voorkomt en dat hij/
zij zich niet hoeft te schamen. Durf het aan te kaarten! 
Noteer het in het patiëntendossier, na toestemming van 
de patiënt. 

Er zijn speciale cursussen voor volwassenen om te leren 
lezen en schrijven. Bel het gratis nummer voor meer 
informatie: 0800 023 44 44.


