
Schrijf jij al in 
begrijpelijke taal? 
Tips voor medewerkers
 
Schrijf jij al in begrijpelijke taal? Dan snappen zoveel mogelijk 
mensen wat je bedoelt. Dat is fijner voor iedereen en zeker voor 
mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We geven je hier 
een aantal tips. Veel plezier met schrijven! 

De informatie in deze folder is gebaseerd op de richtlijnen van van Pharos, 
NHG, ministerie van VWS, Stichting Lezen&Schrijven en Bureau Taal. 
Kijk voor meer informatie op:
www.lezenenschrijven.nl
www.pharos.nl
www.communicatierijk.nl
www.bureautaal.nl
www.nhg.org

Dit is een uitgave van mProve. 
Een samenwerkingsverband tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala,
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en Rijnstate.
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SCHRIJVEN IN BEGRIJPELIJKE TAAL 

Zorg voor een duidelijke structuur
•  Gebruik een titel en tussenkopjes.  

Die maken duidelijk waar de tekst over gaat. 
•  Begin iedere tekst steeds met het belangrijkste.  

Dus ook iedere nieuwe paragraaf.
• Beantwoord per alinea 1 vraag.

Schrijf niet meer dan nodig 
• Wat is echt belangrijk voor de lezer om te weten of te doen? 
• Maak een alinea niet langer dan 10 zinnen.
• Schrijf korte zinnen; gemiddeld niet meer dan 10 woorden. 

Schrijf concreet
•  Maak de tekst zo concreet mogelijk.  

Dus niet ‘na enige tijd’,  maar: ‘na 2 weken’. 
• Gebruik geen beeldspraak, uitdrukkingen en spreekwoorden.
•  Vermijd medische termen en jargon. Schrijf niet: ‘mobiliseren’,  maar: 

‘weer gaan bewegen’. Wil je een medische term toch gebruiken?  
Geef dan eerst de omschrijving in lekentaal en zet daarachter de vakterm 
tussen haakjes.

Schrijf makkelijk leesbare zinnen
•  Schrijf actief.  

Dus niet : ‘er wordt met u overlegd’, maar: ‘de arts overlegt met u’.
•  Benoem wie wat doet. Schrijf niet ‘er wordt u gevraagd….’, maar: ‘de  

chirurg vraagt u ….’. 
•  Gebruik geen zinnen met komma’s of met woorden als ‘omdat’,  ‘en’,  

‘hoewel’, enzovoort. Je kunt dan beter wat meer korte zinnen maken.

Woordgebruik
•  Gebruik woorden die mensen veel gebruiken. Dat zijn vaak ook de meer 

eenvoudige woorden. Kijk op: www.zoekeenvoudigewoorden.nl
•  Toch een moeilijk woord gebruiken? Leg het dan uit, bijvoorbeeld: 

‘Een physician assistant is iemand die ...’. 
•  Gebruik steeds hetzelfde woord voor hetzelfde. Gebruik bijvoorbeeld niet 

de woorden ‘recovery’, ‘uitslaapkamer’ en ‘verkoeverkamer’ door elkaar. 
• Vermijd afkortingen zoals etc., m.a.w., enzovoort. 

Gebruik van cijfers
•  Gebruik getallen alleen als dat echt nodig is (bijvoorbeeld voor de 

kans op complicaties, tijden en data).
• Laat de lezer geen berekeningen doen.
• Schrijf getallen als cijfer en niet als woord. 

BEGRIJPELIJKE AFBEELDINGEN

Soms zegt een afbeelding meer dan woorden. Een afbeelding kan de 
tekst nog duidelijker maken. Hieronder lees je hoe dat je dat doet.

•  Laat alle onnodige details weg; die leiden af van de boodschap van 
de afbeelding.  

•  Gebruik de kleuren die dingen ook echt hebben. Dus bloed is rood, 
water is blauw, enzovoort. 

•  Gebruik liever geen grafieken, tabellen en diagrammen. Als je ze 
gebruikt, leg dan uit hoe je ze moet gebruiken/lezen.

•  Een duidelijk contrast, scherpe dikke lijnen en een groot formaat 
afbeelding helpen bij het begrijpen van de afbeelding.

•  Als je een afbeelding gebruikt van een lichaamsdeel dat ziek is, geef 
dan daarnaast ook het gezonde plaatje.

• Benoem altijd wat er te zien is op de afbeelding.

Tips: 
•  Zorg ervoor dat de lezer zich serieus genomen voelt. Begrijpelijke 

taal en afbeeldingen gebruiken, wil niet zeggen dat het kinderachtig 
hoeft te zijn! Uit onderzoek van Bureau Taal blijkt dat de meeste 
mensen liever een eenvoudige tekst lezen. Dit geldt zowel voor  
mensen met een hoge, als met een lage opleiding.

•  Heb je hulp nodig bij het schrijven van een tekst of het vinden van 
een geschikte afbeelding? Neem dan contact op met de afdeling  
Communicatie.


