


Meneer de Boer is een alleenstaande man van 58 jaar. 
Hij heeft diabetes type II. Meneer komt eens per drie 
maanden bij de praktijkondersteuner. Het gaat niet goed 
met hem. 

Bij iedere uitleg knikt hij, maar bij de volgende afspraak 
blijkt dat hij het niet heeft begrepen. Hij volgt de 
adviezen niet op en stopt regelmatig met medicatie. 
Meneer heeft tevens een hoge bloeddruk. Hij zegt daar 
niets van te merken en wil er ook geen medicijnen voor. 

Wat nu? Herkent u dit? 

 

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 
jaar laaggeletterd. Veel van hen hebben gezondheids-
klachten, lijden vaker aan een chronische ziekte zoals 
diabetes en hebben psychische klachten. Tegelijk 
hebben zij meer moeite met het nemen van hun eigen 
regie, ofwel ‘zelfmanagement’. Hoe zet je als zorg-
professional je coachende vaardigheden in bij een 
laaggeletterde (allochtone en/of autochtone) patiënt 
met een chronische ziekte? Hoe motiveer je de patiënt 
om gegeven adviezen op te volgen? Hoe stel je 
gezamenlijk doelen en kan de patiënt dit realiseren? 
 
 

ROS Friesland biedt u, in samenwerking met Pharos, 
een tweedaagse training aan die u in staat stelt uw 
patiënt te motiveren en te begeleiden tot betere 
zelfzorg. Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door 
financiering uit landelijke (NAD-)projectgelden. 
 

 We werken met vragen, ervaringen en casuïstiek 
uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. 

 De training is praktisch van opzet. U kunt het 
geleerde meteen in praktijk brengen. 

 Er wordt samengewerkt met een ervaren 
trainingsacteur. 

 De trainers creëren een open en veilige sfeer. U 
wordt uitgenodigd vragen en twijfels te delen. 
 

 Hoe herken ik laaggeletterdheid in de praktijk? 

 Teach-back methode; hoe zet je deze techniek in? 

 Hoe coach je de patiënt tot betere zelfzorg, 
praktische tips en adviezen. 

 Inzicht in de mogelijkheden van uw patiënten om 
uw informatie, adviezen en vragen te begrijpen. 
 
 



 Aansluiting van uw communicatie op de 
mogelijkheden van uw cliënt. 

 Praktische tips voor het herkennen van 
laaggeletterden.  

 

 donderdag 1 + donderdag 29 juni 2017 

 van 15.00 uur - 19.30 uur 

 Gezondheidscentrum De Zwaaij te Leeuwarden 
 

Minimaal 10/maximaal 14 
 

Deze training wordt bekostigd uit projectgelden (NAD) 
en wordt u kosteloos aangeboden door ROS Friesland. 
 

11..  Bij aanmelden en NIET verschijnen, wordt € 25,00 in 
rekening gebracht. 

22..  U heeft altijd de mogelijkheid u te laten vervangen; 
graag in overleg met de organisatie. 

Eerstelijnszorgverleners die contact hebben met 
allochtone en/of autochtone laaggeletterden met 
een chronische aandoening zoals praktijkverpleeg-
kundigen, praktijkondersteuners, huisartsen, fysio-
therapeuten, diëtisten, etc. 
 

 NVvPO: 6 uren 

 V&VN: 6 uren 

 ADAP: wordt aangevraagd 
 

U kunt zich aanmelden vóór 3 mei 2017 door op de 
volgende link te klikken: aanmelden. 

Registratie op volgorde van binnenkomst waarbij 
geldt: VOL = VOL!! 

http://registratie.rosfriesland.nl/details.php?dt_id=226


ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en 
inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijns-
zorg om te komen tot goede samenhangende zorg 
dichtbij mensen. 
 
Dalhuysenstraat 35 
8448 EW  HEERENVEEN 
0513 - 626 805 
www.rosfriesland.nl  

Inhoudelijk: Erwin Brameijer, 
e.brameijer@rosfriesland.nl 
 
Logistiek: Lianne van Mourik, 
l.van.mourik@rosfriesland.nl 
 

 

Pharos stimuleert een duurzame aanpak van 
gezondheidsverschillen en zet haar expertise in bij 
het vergroten van de toegankelijkheid en kwaliteit 
van zorg en het versterken van de eigen regie over 
gezondheid. 
 

 Factsheet laaggeletterdheid en beperkte 
gezondheidsvaardigheden 

 Herkennen laaggeletterdheid en effectief 
communiceren  
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