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Inleiding

ezond kunnen leven. Dat wensen we toch iedereen?  

Maar je gezondheid in eigen handen nemen, is dat voor iedereen even makkelijk? Als je
online iets over gezonde voeding zoekt, ben je dan in staat om betrouwbare gezon-
heidsinformatie te vinden, te begrijpen en te selecteren? Durft elke patiënt aan zijn 
huisarts te zeggen dat hij of zij de uitleg niet begrijpt of wordt hier naar gevraagd? 
En wat met de toegankelijkheid van bijsluiters, leefstijladviezen of apps? 

Om gezondheidsinformatie kritisch te beoordelen en toe te passen in je eigen leven heb je 
gezondheidsvaardigheden (health literacy) nodig. Ze helpen je om gezonde beslissingen 
te nemen. Welke arts kies ik? Neem ik de � ets of niet? Laat ik mijn kind vaccineren? 

Helaas beschikt niet iedereen over evenveel gezondheidsvaardigheden of mogelijkheden 
om die te ontwikkelen. 

Kan jij hier als professional mee het verschil maken? Absoluut. Ben je dagelijks met gezondheid 
bezig, werk je in de educatieve of welzijnssector? Of je nu huisarts, preventieadviseur, 
leerkracht of welzijnswerker bent: oog hebben voor gezondheidsvaardigheden is van 
onschatbare waarde. Hoe je hierop kan inzetten? Door rekening te houden met de 
aanwezige vaardigheden en ze te ondersteunen.

In deze complexe en steeds evoluerende maatschappij is het niet altijd evident om 
beslissingen te nemen over je eigen gezondheid. Maak gezondheidsinformatie daarom 
correct, duidelijk en toegankelijk. Pas je communicatievorm aan en versterk mee het 
vermogen van mensen om informatie kritisch te beoordelen en op een goede manier 
te gebruiken. Zo maak je wel degelijk het verschil en zorg je mee voor een betere 
levenskwaliteit voor iedereen.
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Oog hebben voor gezondheidsvaardigheden is van onschatbare 

waarde. Jij kan hier als professional mee het verschil maken!
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Wat zijn 
gezondheidsvaardigheden?

at houdt dat nu precies in, gezondheidsvaardig zijn? Wie gezondheidsvaar-
dig is, kan weloverwogen beoordelingen maken en beslissingen nemen over 
gezondheid in het dagelijkse leven en neemt zijn gezondheid in eigen handen. 
Je bezit een brede waaier aan vaardigheden en competenties om gezond-
heids informatie en begrippen op te zoeken, te begrijpen, te evalueren en 

te gebruiken. Gevolg? Je kan ‘gezonde’ beslissingen nemen en bent goed geïnformeerd, 
waardoor gezondheidsrisico’s verlagen en de kwaliteit van je leven verhoogt. 

Soorten vaardigheden
Gezondheidsvaardigheden, ook wel ‘Health 
literacy’ genoemd, verwijst naar het belang 
van ‘literacy’, ofwel geletterdheid. De enge 
betekenis van de term doelt op functionele 
geletterdheid. Dat gaat om basisvaardighe-
den in lezen, schrijven, rekenen of zoeken 
op het internet. Zodat je kan omgaan met 
informatie over ziekte, gezondheid en zorg. 

Maar er is meer! Naast functionele gezondheidsvaardigheden zijn er ook de communicatieve 
of interactieve gezondheidsvaardigheden. Het gaat om meer ver� jnde cognitieve en gelet-
terdheidsvaardigheden die je samen met sociale vaardigheden gebruikt om je te behelpen 
in dagelijkse situaties, gezondheidsinformatie te verkrijgen en die te verwerken, zodat je deze 
info kan toepassen in het leven van elke dag.

Kritische gezondheidsvaardigheden tot slot helpen je dan weer om gezondheidsinformatie 
kritisch te analyseren en te gebruiken. Op die manier hebben we meer controle over dage-
lijkse situaties en ons eigen leven.

Wie gezondheidsvaardig is 

kan zijn gezondheid beter in 

eigen handen nemen.

Gezondheidsbeslissingen 

nemen kan je niet los zien 

van de interactie die mensen 

aangaan met informatie, 

omgevingen, middelen en 

ondersteuning.

Oog voor individu én context
Gezondheidsvaardigheden aanscherpen 
vereist een brede aanpak. Om vaardig -
heden te ontwikkelen moet je daartoe 
immers de kans hebben gekregen. En het 
vraagt tijd en inspanning. Het gaat er eerst 
om oog te hebben voor welke vaardighe-
den er nodig zijn en welke er al dan niet 
aanwezig zijn. Zodat we daar rekening mee 
kunnen houden. Gezondheidsbeslissingen 
nemen kan je niet los zien van de interac-
tie die mensen aangaan met informatie, 
omgevingen, middelen en ondersteuning. 
Oog hebben voor zowel persoonlijke, 
sociale als omgevingsfactoren die invloed 
hebben op gezondheidsvaardigheden én 
controle kunnen uitoefenen op je eigen 
gezondheid zijn hierbij belangrijk.
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Hoe gezondheidsvaardig 
is de Belg?

ij 40% van de Vlaamse volwassenen en 18% van de jongeren (17-18 jaar) is het 
niveau van de gezondheidsvaardigheden problematisch tot onvoldoende. 
Vooral opleidingsniveau heeft hierop een invloed met mogelijke gevolgen, zo-
als een slechtere algemene gezondheid1.

Drie op tien Belgen hebben een beperkte kennis over gezondheid en één op de tien heeft 
zelfs te weinig vaardigheden om gezonde keuzes te maken. Dat maakt dat vier op de tien 
Belgen over te weinig gezondheidsvaardigheden beschikken om een optimaal gezond leven 
te leiden. Daarmee scoort België ongeveer hetzelfde als de meeste andere Europese landen, 
maar slechter dan bijvoorbeeld Nederland. 

Opleidingsniveau
Personen met een laag opleidingsni-
veau hebben gemiddeld een slechtere 
kennis van gezondheid. Van de mensen 
met enkel een diploma lager onderwijs 
heeft 34% beperkte en 19% onvoldoende 
gezondheidsvaardigheden. Meer dan de 
helft van kortgeschoolden heeft moei-
lijkheden om gezonde keuzes te maken 
en de juiste stappen te zetten als ze ziek 
zijn. Ter vergelijking: bij personen met een 
hoog opleidingsniveau beschikt 22% over 
beperkte en 4% over onvoldoende ge-
zondheidsvaardigheden.

Vier op tien Belgen 

beschikt over te weinig  

gezondheidsvaardigheden 

om een optimaal gezond 

leven te leiden.

Taal en regio
Daarnaast zijn er ook verschillen in niveau van gezondheidsvaardigheden op basis van taal 
en regio. Het percentage van personen met een goed niveau van gezondheidsvaardighe-
den ligt hoger bij Nederlandstaligen dan bij Franstaligen en hoger in het Vlaams Gewest ten 
opzichte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.

Investeren loont
Een goed niveau van gezondheidsvaardigheden kan, ondanks het nadelige e� ect van een 
lager opleidingsniveau, helpen om gezonde keuzes te maken als het bijvoorbeeld gaat om 
gezonde voeding, fysieke activiteit en medicatiegebruik. Beperkte gezondheidsvaardighe-
den gaat niet over een kleine minderheid, het belangt een groot deel van de bevolking aan.

Gezondheidsinformatie toegankelijker maken voor diegenen 

die er het meest nood aan hebben en investeren in het 

bevorderen van gezondheidsvaardigheden is een must!

1.  Een onderzoek van Van den Broucke & Renwart (2014), waarbij het niveau van gezondheidsvaardigheden bij 9616 Belgen  

 in kaart is gebracht en de invloed ervan in relatie tot gezondheidsongelijkheid en gezondheidsgedragingen.
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Waarom investeren in 
gezondheidsvaardigheden?

Inzetten op doelgroepen 
én diensten

ezondheidsvaardigheden verbeteren is niet alleen de vaardigheden, compe-
tenties en kennis van doelgroepen versterken. Het is vooral ook inzetten op 
de inspanningen en mogelijkheden van professionals om hun diensten en 
informatie toegankelijk en duidelijk te maken voor iedereen en daarnaast ook 
rekening te houden met de aanwezige vaardigheden die bij verschillende 
doelgroepen aanwezig zijn.

Gedragsverandering
Hoe het met de gezondheidsvaardigheden 
zit is het gevolg van interacties tussen indi-
viduen en (gezondheids)professionals. Van 
dokter-patiënt tot werkgever-werknemer. 
Maar net zo goed gaat het om de omge-
ving, denk aan een praktijk, werkplaats, 
ziekenhuis of CLB. Gezondheidsvaardighe-
den op de agenda zetten en aanpakken 
gaat uit van gedragsverandering bij zowel 
overheden, zorg- en onderwijsinstellingen, 
individuele zorgverstrekkers, bedrijven als 
het middenveld.

Gezamenlijke inspanning
Enkel een gezamenlijke inspanning door meerdere betrokkenen op alle niveaus van de 
samenleving en binnen verschillende domeinen kunnen zorgen voor de beste vooruit-
zichten om de capaciteit voor de gezondheidsvaardigheden te verhogen of het zorg-
aanbod af te stemmen. Op een manier dat verschillende spelers diensten aanbieden 
die gezondheidsinformatie, middelen, ondersteuning en de omgeving beschikbaar en 
toegankelijk maken voor individuen met verschillende sterktes en beperkingen in gezond-
heidsvaardigheden. 

emand met goede gezondheidsvaardigheden maakt beter geïnformeerde en 
overwogen keuzes, heeft vertrouwen in zijn eigen kunnen, ontwikkelt eerder 
gezonde gewoontes, en neemt gemiddeld meer deel aan preventie. Dit leidt 
tot lagere kosten voor de gezondheidszorg, betere gezondheidsuitkomsten en 
kwaliteit van de gezondheidszorg.

Lage gezondheidsvaardigheden
Wie over lage gezondheidsvaardigheden 
beschikt, vindt minder gemakkelijk zijn weg 
in de gezondheidszorg en hulpverlening. 
Zeker voor wie ook weinig basisgeletterd-
heid heeft zoals lezen en schrijven, is het 
moeilijk om in de huidige informatiesamen-
leving gezonde keuzes te maken. Lage ge-
zondheidsvaardigheden maken het veel moeilijker om risico’s en mogelijkheden in te schat-
ten, om informatie op het eigen leven toe te passen, of om gezond gedrag daarin een plaats 
te geven. 

Verband ongezonde gewoonten?
Onderzoek ziet een samenhang tussen lage gezondheidsvaardigheden en verminderde 
medicatietrouw, minder kennis van ziekte en minder behandelingsresultaten. Wie minder ge-
zondheidsvaardigheden heeft, doet minder aan zelfzorg, heeft te maken met frequentere en 
lange ziekenhuisopnames en meer doktersbezoeken. Vaak gaan mensen met een laag gehal-
te aan gezondheidsvaardigheden ongezondere gewoonten aan zoals roken, alcoholgebruik 
of een sedentaire leefstijl. Ze nemen bovendien minder deel aan screeningsonderzoeken en 
zijn over het algemeen minder geneigd om gebruik te maken van preventieve diensten.

Ongelijke verdeling
Lage gezondheidsvaardigheden maken ongezond. De oorzaken van lage functionele, 
interactieve en kritische gezondheidsvaardigheden verschillen voor iedereen, maar zijn door-
gaans geworteld in de sociale en maatschappelijke context waarin iemand opgroeide en 
ontwikkelkansen kreeg. De ongelijke verdeling van deze sociale kansen leidt daardoor tot 
ongelijke verdeling in gezondheidsvaardigheden. En die veroorzaken daarmee een sociale
ongelijkheid in gezondheid. De WHO benoemt de ongelijke verdeling van gezondheids-
vaardigheden dan ook als een essentiële mogelijke oorzaak van de ‘sociale gradiënt’ in 
gezondheid. Wie hoger op de sociale ladder staat, leeft langer en is minder ziek.

‘Lage gezondheidsvaardig-

heden dragen bij aan 

gezondheidsongelijkheid’ (WHO)
Gezondheidsvaardigheden 

verbeteren is ook inzetten 

op de inspanningen 

en mogelijkheden van 

professionals.
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Inspiratie voor 
alerte professionals  

Integreren in organisatie
Als organisatie oog hebben voor gezondheidsvaardigheden? Dat vraagt om leiderschap 
dat gezondheidsvaardigheden integreert in de missie, structuur en activiteiten van de 
organisatie. Als organisatie bereid je je personeel hier ook op voor.

Training en scholing
Gezondheidsprofessionals en zorg- en dienstverleners moeten de mogelijkheid krijgen 
om opleidingen te volgen over gezondheidsvaardigheden. Dit kan bijdragen aan onder 
meer beter zelfmanagement van de patiënt, vlotter verloop van het behandelingsplan en 
therapietrouw.

aargelang de sector waarin je werkt kan je op verschillende manieren bijdragen 
aan de gezondheidsvaardigheden van de doelgroep waarmee je werkt. Hier-
onder geen toverformule of stappenplan, wel inspiratie om gezondheidsvaar-
digheden de aandacht te geven die ze verdienen.

Vaardigheden herkennen
Om in te zetten op gezondheidsvaardig-
heden moet je ze eerst herkennen. Deze 
vaardigheden kunnen inschatten vraagt 
speci� eke competenties, zowel bij de 
zorgverstrekker of preventiewerker als bij 
iemand die een campagne ontwikkelt. 
Binnen opleidingen en deskundigheids-
bevordering van praktijk én ontwikkeling 
is aandacht voor deze attitude en vaardig-
heden essentieel. 

Gepaste communicatie
Hou rekening met de verschillende vaardigheden die bij speci� eke bevolkingsgroepen 
aanwezig zijn. Er zijn verschillende communicatietechnieken die mensen helpen om hun 
gezondheidsprobleem beter te begrijpen. Denk daarbij zeker niet enkel aan materialen zoals 
brochures, bijsluiters of websites, maar ook aan de directe en persoonlijke communicatieka-
nalen zoals individueel preventief advies (van de diëtiste tot de oncoloog) en gezondheids-
technologieën.

Oog voor doelgroepen
Alle gezondheidsinformatie en -advies voor iedereen even toegankelijk maken? Makkelijker 
gezegd dan gedaan. In de praktijk zorgt de diversiteit aan mensen ervoor dat het aange-
wezen is om speci� ek alert te zijn voor risicofactoren die een grotere kans op lage gezond-
heidsvaardigheden aangeven. Speciale aandacht voor socio-economische status, moeder-
taal of culturele achtergrond, leeftijd en mensen met chronische gezondheidsproblemen en 
aangeboren of verworven beperking is gewenst.

Inspiratie nodig om 

gezondheidsvaardigheden 

de aandacht te geven 

die ze verdienen?

Ook oog voor gezondheidsvaardigheden? 
In deze folder geven we slechts een basisrecept. 

Achtergrondinformatie kan je vinden op www.vigez.be. 

Toch nog op zoek naar iets extra? 
Stuur dan een mailtje naar gezondheidsvaardig@vigez.be.

Info op VIGeZ-website
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