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VOORWOORD

Mensen nemen dagelijks beslissingen over hun gezondheid. Om dat weloverwogen te
doen, hebben ze de juiste informatie en handvatten nodig die ze begrijpen en kunnen
gebruiken. Dit vergt gezondheidsvaardigheden. Die leren we al doende, maar vaak pas
als er zich een probleem stelt.
In België staan gezondheidsvaardigheden al wel op de agenda, maar er is nog te weinig
reflectie. Wie eraan wil werken, vindt nog niet veel goede praktijken om zich door te
laten inspireren. Het Fonds Daniël De Coninck, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting, wil daar verandering in brengen.
Het Fonds Dr. Daniël De Coninck investeert in een sterke, warme eerstelijnszorg. Het
volgt drie sporen: de levenskwaliteit van personen met een zorgbehoefte thuis verbeteren, zorgprofessionals in de eerste lijn ondersteunen en kennis opbouwen over eerstelijnszorg.
Eerstelijnsprofessionelen hebben een belangrijke rol in de begeleiding van mensen met
beperkte gezondheidsvaardigheden, en dit met respect voor de keuzes van de zorgvrager
of de zorgbehoevende. Voor het Fonds De Coninck is dialooggerichte zorg het vertrekpunt voor het bevorderen van gezondheids- en zorggeletterdheid.
Het Fonds gaf de opdracht om tien buitenlandse innoverende praktijken te
onderzoeken die gezondheidsvaardigheden van burgers, patiënten, mantelzorgers
en professionelen versterken. Het wil zo het gesprek openen, met gemeenschappen,
gewesten en federale overheid, over gezondheidsvaardigheden als een beleidshefboom
voor volksgezondheid en sociale gelijkheid.
Deze mapping, die tien mogelijke aanpakken van gezondheidsvaardigheden belicht, is
slechts een eerste, belangrijke stap. Het Fonds gebruikt de inzichten uit dit onderzoek,
die u aan het eind van dit rapport vindt, om initiatieven te steunen die gezondheids
vaardigheden in de eerstelijnszorg versterken.
Gezondheidsvaardigheden kunnen we verwerven. Ze kunnen een attitude worden , bij
de burger, maar ook bij professionelen. Iedereen, op alle niveaus, kan daar op zijn manier
toe bijdragen en heeft de verantwoordelijkheid om dat te doen. De inzichten in deze
studie bieden organisaties in ons land die aan de slag willen, bruikbare leerpunten om
beleid en instrumenten te ontwikkelen die deze attitude versterken en onderhouden.
Patricia Adriaens
Voorzitster Fonds Dr. Daniël De Coninck
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Iedereen heeft kennis, motivatie en vaardigheden nodig om de juiste informatie over
gezondheid te vinden, om deze informatie te begrijpen, in te schatten en toe te passen.
Met deze gezondheidsvaardigheden kunnen mensen in het dagelijkse leven oordelen
en beslissingen nemen voor een betere gezondheid en meer levenskwaliteit. Dat gaat
over keuzes inzake gezondheidszorg, ziektepreventie en gezondheidsbevordering.
Gezondheidsvaardigheden zijn een belangrijke voorspeller van gezondheid en van de
doeltreffendheid waarmee mensen van gezondheidszorg gebruikmaken. Mensen met
lagere gezondheidsvaardigheden kunnen minder goed gezondheidsgerelateerde
boodschappen begrijpen en toepassen. Ze weten minder goed wanneer ze iets zelf
kunnen oplossen. Ze bezoeken vaker huisartsen en spoeddiensten en hebben het lastiger
met therapietrouw. De relatie met de aanbieder van zorg en ondersteuning is minder
goed.
Ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden bijvoorbeeld hebben een slechtere
gezondheid en een hogere kans om voortijdig te overlijden. Naast ouderen hebben vooral
ook lager opgeleiden en mensen met een migratieachtergrond vaker beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze vaardigheden versterken is dan ook een belangrijke hefboom
om sociale ongelijkheid op het vlak van welzijn en zorg terug te dringen en de volks
gezondheid te verbeteren.
In België staan gezondheidsvaardigheden al wel op de agenda, maar er is nog te weinig
reflectie en voor wie ermee aan de slag wil, zijn er nog niet veel goede praktijken die
kunnen dienen ter inspiratie. Dit rapport bespreekt, op vraag van het Fonds Dr. Daniël
De Coninck, tien innovatieve goede praktijken uit het buitenland die gezondheidsvaardigheden versterken.
De onderzoekers doen dit aan de hand van een aantal conceptuele kaders die duidelijk
maken dat gezondheidsvaardigheden een gelaagd, multidimensionaal concept zijn.
Interventies om ze te versterken heb je in alle soorten en maten en ze beslaan een breed
terrein. Inspanningen om gezondheidsvaardigheden te verbeteren moeten niet alleen
gericht zijn op individuele mensen met een zorgbehoefte of zorgvraag, maar ook op
andere actoren in het bredere zorgsysteem, met name zorgprofessionelen en de orga
nisaties die hun werk omkaderen, en gezondheidszorgbeleid.
Organisaties die gezondheidsvaardigheden willen versterken, kunnen interventies
richten op de individuele vaardigheden en mogelijkheden van de zorgvrager, op
de processen en systemen in het zorgaanbod of op het overkoepelende beleidskader.
Ze kunnen dat doen vanuit een alomvattende, structurele visie, of ze kunnen er één
puzzelstuk uitlichten en verbeteren.
De rode draad doorheen de tien bestudeerde praktijken is dat ze allemaal in gezondheidsgerelateerde informatie voorzien op een toegankelijke manier. De ambities van
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de initiatieven lopen uiteen, van eenvoudige informatieverstrekking voor een moeilijk
toegankelijke doelgroep tot projecten voor samenlevingsopbouw.
De projecten zijn het werk van vier soorten trekkers: kennisinstellingen, zorg
verstrekkers, maatschappelijk middenveld en overheid. Ze richten zich zowel op
mensen met een zorgvraag of een zorgbehoefte en op zorgverstrekkers. De financiering
verschilt naar aard en duurzaamheid. Het geografisch bereik gaat van relatief lokaal
tot nationaal en zelfs internationaal. Patiënten hebben een actieve rol in de bestudeerde
praktijken, al loopt die rol wel uiteen. Voor mensen met een migratieachtergrond is
het nog zoeken naar de meest geschikte aanpak die rekening houdt met hun noden.
Gezondheidsvaardigheden kunnen een attitude worden, bij de burger, maar ook bij
professionelen. Iedereen, op alle niveaus, kan daar op zijn manier toe bijdragen en heeft
de verantwoordelijkheid om dat te doen. De inzichten in deze studie bieden organisaties
in ons land die aan de slag willen, wenken om instrumenten te ontwikkelen die deze
attitude versterken en onderhouden.
Organisaties die gezondheidsvaardigheden versterken, kiezen daarbij best zorgvuldig
op welk niveau (individueel, zorgverstrekker, systeem) ze willen ingrijpen om de
gezondheidsvaardigheden te versterken. Ze maken die keuze in functie van de behoeften van hun doelgroep, de beschikbare middelen en de beschikbare competenties.
Ze hoeven niet steeds het warm water uit te vinden. Ze kunnen op zoek gaan naar
neveneffecten of spin-offs van bestaande initiatieven en die versterken. In dat geval
kunnen ze bovendien het netwerk en de financiële middelen van gevestigde actoren in
de zorg aanspreken.
Webgebaseerde platformen bieden daarbij grote operationele voordelen: ze zijn
gebruiksvriendelijk, ze hebben een lage ontwikkelingskost en een groot bereik.
Maar het vergt een stevig budget, op de lange termijn, om het digitaal platform
performant te houden zodat het op het vlak van gezondheidsvaardigheden echt het
verschil kan maken.
Deze digitale hulpmiddelen hebben bovendien hun beperkingen als het erop aankomt
om kwetsbare doelgroepen te bereiken. Traditionele outreachende methodes hebben dus
zeker een plaats. Outreachende initiatieven die gedreven worden door professionelen en
die steunen op lokale sleutelpersonen hebben ondersteuning nodig. Om ze te kunnen
opschalen zijn aangepaste financiële middelen, een langetermijnvisie en geduldige
capaciteitsopbouw nodig.
Webplatformen kunnen de relatie tussen zorgvragers of -behoevenden en professionals
dus nooit vervangen. Ze kunnen ze wel ondersteunen, via hybride oplossingen die de
voordelen van digitale platformen – snelheid en toegankelijkheid – koppelen aan de
vakkennis en het beoordelingsvermogen van professionals op het terrein.
Verder benadrukken de onderzoekers dat het belangrijk is om van bij de aanvang
in de begroting van een ontwikkelingstraject in voldoende middelen te voorzien om
instrumenten te verspreiden en de doelgroep te sensibiliseren, om het initiatief weten-

10

Gezondheidsvaardigheden versterken:
leren van tien innovatieve buitenlandse praktijken

Koning Boudewijnstichting

Samenvatting

schappelijk te onderbouwen, en om gezondheidsvaardigheden te integreren in de basisopleiding en in de navorming om de cultuurverandering rond gezondheids
vaardigheden ingang te doen vinden.
Deze mapping, die tien mogelijke aanpakken van gezondheidsvaardigheden belicht, is
slechts een eerste, belangrijke stap voor het Fonds Dr. Daniël De Coninck. Het Fonds
gebruikt de inzichten en de wenken uit dit onderzoek om initiatieven te steunen die
gezondheidsvaardigheden in de eerstelijnszorg versterken.
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SUMMARY

Health literacy is linked to literacy and entails people’s knowledge, motivation and
competences to access, understand, appraise and apply health information in order
to make judgments and take decisions in everyday life concerning healthcare, disease prevention and health promotion to maintain or improve quality of life during
the life course.
Health literacy is an asset for individuals and communities. It enables people to gauge
the state of their health and the effectiveness of their use of available health care. People
with limited health literacywill consequently be less able to fully understand health-related messages and apply them to their best advantage in practice. They have a lack of
ability to overcome or self-manage some of their problems. They take more frequent
recourse to their family doctor and emergency services and do have a harder time with
therapy compliance. And their personal relationship with health providers is not quite
as close as it could be.
Older people with limited health literacy, for instance, are less healthy and run a higher
risk of premature death. Other than elderly, particularly individuals with lower levels of
education and members of ethnic minorities, recent immigrants are more frequently
lacking in health literacy skills. The enhancement of health literacy, therefore, acts as a
powerful lever to counter and alleviate social inequalities in health and social care and
to improve public health in general.
In Belgium, the topic of health literacy has indeed been placed on the agenda but as yet
failed to command sufficient reflection. Those who want to make a serious start with
it are faced with a dearth of good practices that might serve them as an inspirational
impetus. The present report discusses, at the request of the Dr. Daniël De Coninck Fund,
ten innovative foreign good practices that are contributing to enhanced health literacy.
In the process, the researchers are using a number of conceptual frameworks that
demonstrate how health literacy is a layered, multi-dimensional concept. Methods
to reinforce them come in all shapes and sizes and are wide-ranging in their extent.
Efforts to improve health literacy ought to be directed not only at individuals in need
of care or attention, but likewise at other actors within the broader health care system,
to wit: health care professionals and the organisations that support their work, as well
as health policy.
Organisations that wish to enhance health literacy can focus their endeavours on
the individual skills and abilities of the health care user, on the processes and systems
offered within the care provision sector, or on the comprehensive policy framework.
They can proceed from an all-encompassing structural vision or extract one piece out
of the puzzle and improve it.
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The underlying theme common throughout the ten practices studied is that all of them
provide health-related information in a manner that is readily accessible. The aims of
the various initiatives diverge, from the simple provision of information directed at
a difficult-to-reach target group to projects aimed at community development.
Four kinds of driving forces have inspired the projects: knowledge institutions, care
givers, the civil society, and the public authorities. They are geared to people in need of
care or attention as well as to care givers. The funding differs depending on the nature
and sustainability. The geographical reach ranges from being relatively local to being
national and even international in scope. Patients play an active role in the practices
studied, albeit a diverging one. For people with a migrant background more specific
migrant-friendly health literacy strategies are needed.
Health literacy may turn into an attitude amongst people generally as well as amongst
professionals. Anybody, at any level of society, can in his or her own way make a contribution and, in effect, bears the responsibility to do just that. The insights into these
studies offer organisations within our country that are eager to get started guidelines to
develop tools to reinforce and maintain this attitude.
In the process, organisations entering the field of health literacy enhancement are
carefully selecting at which level (individual, care giver, system) they want to become
active. They are making their choices in function of their target group’s needs, the
resources at their disposal, and the available skills on which to draw.
There is no need to keep reinventing the wheel. They can look for spin-offs of already
existing initiatives and reinforce these. In that case, they will moreover be able to draw
assistance from the network and the financial resources of the actors already active in
the care system.
Web-based platforms offer herein substantial operational benefits: they are easy to use,
quite inexpensive to develop, and wide-ranging in scope. Nonetheless, in the long term,
it requires a solid budget to build up a well-performing and effective digital platform
that, in terms of enhanced health literacy, will make a real difference.
Furthermore, these digital support systems do have their limitations when it becomes a
matter of trying to reach the vulnerable target groups. Traditional outreach methods
do, undoubtedly, matter and are important. Outreach initiatives conducted by professionals and relying on local key actors do stand in need of assistance. In order to upgrade
them, adapted financial resources, a long-term vision, and patient capacity building are
required.
Web-based platforms cannot, therefore, ever replace the relationship between care users
or those in need of care and health care professionals. What they can do, however, is to
lend them support via hybrid solutions that couple the advantages of digital platforms
– speed and accessibility – to the expertise and judgement of professional workers in the
field.
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Further, the researchers emphasise that it is important from the outset, when budgeting
for a development trajectory, to make adequate provisions for the distribution of tools,
raise a sense of awareness amongst the target groups, create a sound scientific underpinning for the initiative, and integrate health knowledge instruction into the basic and
follow-up training programmes. These measures will facilitate acceptance of the
cultural shift and changed perception of health literacy.
This mapping, which details ten possible approaches to health literacy, is but a first, yet
significant, step for the Dr. Daniël De Coninck Fund. The Fund will be using the
insights and guidelines from this research project to support initiatives that will
reinforce and enhance health literacy throughout the primary care provision.
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Deel 1. Het begrip gezondheidsvaardigheden

1.1. Semantiek
Het begrip ‘gezondheidsvaardigheden’ behoeft enige duiding. Het wordt in het Nederlands gebruikt als equivalent van het Engelse, in de literatuur dominante concept
‘health literacy’. In het Engels drukt ‘literacy’ niet alleen het vermogen tot lezen en
schrijven uit. Vaak wordt het woord voorafgegaan door een term die betrekking heeft
op een bepaald vakgebied, zoals ‘computergeletterdheid’, ‘financiële geletterdheid’, enz.
In die gevallen betekent ‘geletterdheid’ niet louter het vermogen tot lezen en schrijven
maar gaat het om het vermogen om kundig te handelen op dat gebied. Geletterdheid
verwijst dan naar een breder palet van ‘competenties’. Daarom spreken we in het
Nederlands over ‘gezondheidsvaardigheden’ (en in het Duits over ‘Gesundheits
kompetenz’). ‘Gezondheidswijsheid’ is een andere Nederlandse term die gebruikt wordt
om te verwijzen naar een breder palet van vaardigheden in relatie tot gezondheid.
In het Frans heeft het begrip ‘littératie en santé’ (‘gezondheidsgeletterdheid’) zich
doorgezet als dominant concept. Daarnaast wordt in mindere mate ook gebruik
gemaakt van de term ‘compétences en matière de santé’. 1

1.2. Het belang van gezondheidsvaardigheden
Gezondheidsvaardigheden worden vandaag erkend als een belangrijke voorspeller van
de algemene gezondheid en van de doeltreffendheid waarmee mensen van gezondheids
zorg gebruikmaken. Empirisch onderzoek heeft dat de afgelopen decennia bij herhaling
bevestigd. Zo wordt vastgesteld dat mensen met lagere gezondheidsvaardigheden:
• minder goed gezondheidsgerelateerde boodschappen kunnen begrijpen en
zich herinneren;
• minder goed weten wanneer ze iets zelf kunnen oplossen en wanneer ze naar
een arts moeten gaan;
• vaker huisartsen en spoeddiensten bezoeken;
• het lastiger hebben om therapietrouw te bewaren;
• hogere kosten maken in de ziekteverzekering;
• slechtere ervaringen hebben met zorg, vooral op het vlak van communicatie
en in de relatie met de zorgverstrekker;
• meer moeite hebben om actief aan een consult deel te nemen.
Bij oudere mensen met lage gezondheidsvaardigheden vertaalt zich dat in een lagere
algemene gezondheid en een hogere mortaliteit. 2 Gezondheidsvaardigheden versterken
wordt ook gezien als een hefboom om sociale ongelijkheid op het vlak van welzijn en zorg
te verminderen. Gezondheidsvaardigheden kunnen immers het effect milderen van
socio-economische ongelijkheid en de wijze waarop deze zich vertaalt in gezondheids

1 Zie ook de discussie over semantische verschillen in Europese talen in Hoofdstuk 3 van de doctoraatsverhandeling
van Kristine Sørensen (Sørensen, 2013).
2 Agency for Healthcare Research and Quality. Low Health Literacy and Health Outcomes: An Updated Systematic
Review. Bron: https://www.researchgate.net/publication/51501673_Low_Health_Literacy_and_Health_
Outcomes_An_Updated_Systematic_Review [geconsulteerd Sep 29 2018].
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ongelijkheid. 3 Er bestaat dus in brede kringen een consensus over het belang van het
versterken van gezondheidsvaardigheden om de volksgezondheid te verbeteren en
sociale ongelijkheid te verminderen.

1.3. Gezondheidsvaardigheden in België
Aanvankelijk was er vooral in de Verenigde Staten aandacht bij onderzoekers en
beleidsmakers voor gezondheidsvaardigheden. De Europese agenda over gezondheids
vaardigheden kreeg pas een beslissende impuls door het werk van het HLS-EU
Consortium dat het European Health Literacy project (HLS-EU) uitvoerde (2009-2012) 4.
Het HLS-EU project wilde gezondheidsvaardigheden op de agenda zetten met een
brede survey die gezondheidsvaardigheden mat in acht Europese landen, met een
netwerk van professionals en beleidsmensen en met nationale adviesgroepen om
de surveyresultaten te verspreiden.
In een aantal Europese landen en regio’s werden gezondheidsvaardigheden tot
een beleidsprioriteit verklaard, en werden bijhorende actieplannen ontwikkeld.
In Schotland werd in 2014 het plan ‘Making it easy’ gelanceerd. De ambitie was om
van Schotland een zorggeletterde maatschappij te maken die iedere burger in staat
zou stellen om te leven (en te sterven) op zijn eigen manier en met om het even welke
aandoening. Een van de actiepunten uit dat plan betrof het opzetten van een internetplatform – Health Literacy Place – dat toegang bood tot instrumenten en informatie
om gezondheidsvaardigheden te versterken. Dit is een van de praktijken die in dit
onderzoek zijn opgenomen (zie sectie 4.4). In 2017 werd opgevolgd met het actieplan
‘Making it easier’. Ondertussen heeft ook Duitsland een nationaal beleidsplan voor
de versterking van gezondheidsvaardigheden gelanceerd.
In België zijn gezondheidsvaardigheden nog geen beleidsprioriteit. Ons land maakte
ook geen deel uit van het eerste cohort EU-landen die door het HLS-EU project werden
bevraagd. Een aantal initiatieven en publicaties wijst er wel op dat de belangstelling
toeneemt voor gezondheidsvaardigheden als beleidshefboom voor gezondheid en
sociale gelijkheid 5:
• Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg stelde in 2015 voor
om het niveau van gezondheidsvaardigheden te ontwikkelen als indicator
van de kwaliteit van zorg in ons land;
• Sinds 2014 wordt de Well Done – MSD Health Literacy Award uitgereikt
aan Belgische initiatieven die een voortrekkersrol spelen op het vlak van
bevordering van gezondheidsvaardigheden;
• In 2014 publiceerde de Université Catholique de Louvain (UCL) in samen
werking met de Christelijke Mutualiteiten een studie die de gezondheids
vaardigheden van de Belgische bevolking in kaart brengt;

3 C. Stormacq, S. Van den Broucke J. Wosinski. (2018) Does health literacy mediate the relationship between
socioeconomic status and health disparities? Integrative review. Health Promotion International, 2018, 1–17 doi:
10.1093/heapro/day062
4 Het consortium werd geleid door Maastricht University en aangevuld met acht onderzoekspartners uit Oostenrijk,
Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Polen en Spanje.
5 Cultures & Santé, 2016. La littératie en santé. D’un concept à la pratique. Guide d’animation. Bruxelles.
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• De Onafhankelijke Ziekenfondsen publiceerden in 2016 de resultaten van
een enquête die bij ruim 1.000 ondervraagden naging in welke mate ze in
staat waren om de communicatie van artsen te begrijpen.
• De gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse Overheid bevatten een
subdoelstelling ‘Gezondheid in eigen handen’ die stelt dat burgers tegen
2025 beschikken over laagdrempelige informatie en instrumenten om
zelf gezonde keuzes te maken. 6
• De Strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en
Gezinsbeleid (SARWGG) ziet het verhogen van gezondheidsvaardigheden als
een sleutel om sociale ongelijkheid in gezondheid en welzijn te bestrijden. 7

1.4. Definitie van gezondheidsvaardigheden
Sørensen en Van den Broucke en hun collega’s van het EU Health Literacy Project
publiceerden in 2012 een systematische review van gepubliceerde definities en
conceptuele kaders over ‘health literacy’. Dit vergelijkend onderzoek leidde tot de
volgende synthesedefinitie:

Gezondheidsvaardigheden houden in dat mensen de kennis, de motivatie en de competenties
hebben om de juiste informatie over gezondheid te vinden, om deze informatie te begrijpen,
te evalueren en toe te passen. Zo kunnen ze in het dagelijkse leven oordelen en beslissen over
medische zorgen, preventie van ziekten en gezondheidspromotie om langer gezond en
kwaliteitsvol te leven.

Deze definitie reveleert een aantal belangrijke aspecten van gezondheidsvaardigheden:
• De basis van gezondheidsvaardigheden zijn individuele vaardigheden om op
een adequate wijze om te gaan met gezondheidsgerelateerde informatie,
ttz. op een manier die leidt tot betere gezondheidsuitkomsten en meer
levenskwaliteit. Dit reflecteert een ‘klinische’ visie op gezondheidsvaardig
heden (Stormacq et al. 2018).
• Naast die individuele vaardigheden omvat de definitie ook een uitgebreidere
set van cognitieve, sociale en burgerschapsvaardigheden om van informatie
en publieke dienstverlening te kunnen gebruikmaken en zo meer controle
over de eigen levensomstandigheden te verwerven. Dit reflecteert een
‘public health’ visie op gezondheidsvaardigheden als sleutelelement in
gezondheidspromotie en preventie.
• Gezondheidsvaardigheden situeren zich dus op het snijpunt van individuele
vaardigheden van mensen en de interactie met de bredere gezondheidszorg.
Bijgevolg moeten inspanningen om gezondheidsvaardigheden te verbeteren
niet alleen gericht zijn op individuele zorgvragers, maar ook op andere

6 https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsdoelstelling-gezonder-leven
7 SARWGG. Advies Voorstel voor een Vlaamse gezondheidsdoelstelling over het verkleinen van de sociale
ongelijkheid in gezondheid en welzijn. December 2017. http://www.sarwgg.be/sites/default/files/documenten/
SARWGG_RAAD_20171221_Nieuwe%20Vlaamse%20gezondheidsdoelstelling_ADV%20DEF.PDF
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actoren in het bredere zorgsysteem, met name zorgprofessionals en de
organisaties die hun werk omkaderen, en gezondheidszorgbeleid.

1.5. Modellen van gezondheidsvaardigheden
Zoals al blijkt uit de korte bespreking van de definitie zijn gezondheidsvaardigheden
een gelaagd, multidimensionaal concept. We bespreken hier een aantal conceptuele
kaders die deze gelaagdheid articuleren.

Life course

Societal and environmental determinants

© Sorenson et al.; BioMed Ltd. 2012

1.5.1. Het model van Kristine Sørensen et al. (2012)
Sørensen et al. (2012) ontwikkelden een geïntegreerd model van gezondheidsvaardig
heden op basis van een rigoureuze survey en analyse van bestaande kaders. Het model
brengt twee elementen samen. Om te beginnen duidt het de samenhang tussen de
verschillende lagen van gezondheidsvaardigheden. Bijkomend situeert het gezondheids
vaardigheden ook binnen een ‘logic model’. Het geeft de factoren weer die gezond
heidsvaardigheden (stroomopwaarts) beïnvloeden en de gezondheidsuitkomsten die
er (stroomafwaarts) van afhangen. Het model is dus opgebouwd rond een verticale as
(componenten van gezondheidsvaardigheden) en een horizontale as (invloeden op en
impact van gezondheidsvaardigheden).
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Health
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Afbeelding 1. Integrated model of health literacy.

De kern van het model bestaat uit vier sleutelcompetenties in relatie tot gezondheids
gerelateerde informatie:
• Het zich verschaffen van toegang (‘access’);
• Het begrijpen (‘understand’);
• Het interpreteren en evalueren (‘appraise’);
• Het communiceren van en/of het nemen van beslissingen (‘apply’).
Die vier competenties laten mensen toe om drie domeinen van het gezondheids
continuüm te navigeren: zorg verstrekken en ontvangen, de preventie van aandoeningen,
en gezondheidspromotie. Door competenties en domeinen te kruisen ontstaat een
typologie van 12 modi van gezondheidsvaardigheden:
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Tabel 1. Typologie van modi van gezondheidsvaardigheden
Toegang verschaffen

Begrijpen

Interpreteren en
evalueren

Gebruik

Zorg

Bekwaamheid om zich
toegang te verschaffen
tot informatie over
medische of klinische
aspecten.

Bekwaamheid om
medische info te
begrijpen en er
betekenis aan te
hechten.

Bekwaamheid om
medische informatie
te interpreteren en
evalueren.

Bekwaamheid om
geïnformeerde
beslissingen te nemen
over medische kwesties.

Preventie

Bekwaamheid om zich
toegang te verschaffen
tot informatie over
risicofactoren voor
gezondheid.

Bekwaamheid om
informatie over
risicofactoren
te begrijpen.

Bekwaamheid om
informatie over
risicofactoren te
interpreteren en
evalueren.

Bekwaamheid om
geïnformeerde
beslissingen te nemen
over risicofactoren
voor gezondheid.

Promotie

Bekwaamheid om zich
te informeren over
gezondheids
determinanten in
de sociale en fysieke
omgeving.

Bekwaamheid om
informatie over
gezondheids-
determinanten in
de sociale en fysieke
omgeving te begrijpen.

Bekwaamheid om
informatie over
gezondheids-
determinanten
te interpreteren
en evalueren.

Bekwaamheid om
geïnformeerde
beslissingen te nemen
over gezondheids-determinanten in de sociale
en fysieke omgeving.

Bron: Sørensen et al., 2012.

Bijkomend integreert het model de factoren die gezondheidsvaardigheden kunnen
beïnvloeden en maakt daarbij een onderscheid tussen persoonlijke factoren (zoals leeftijd,
geslacht, socio-economische situatie), situationele determinanten (zoals aanwezigheid
van sociale netwerken, mediagebruik en fysieke omgeving) en maatschappelijke factoren
(zoals demografie, effectiviteit van publieke instellingen). Stroomafwaarts vinden we
dan de potentiële effecten van gezondheidsvaardigheden op het vlak van gezondheidsgerelateerd gedrag, gebruik van zorgfaciliteiten, participatie in het gestalte geven aan
gezondheidszorgstructuren en het reduceren van maatschappelijke ongelijkheden.
1.5.2. Het model van Cultures & Santé (2016)
Cultures & Santé is een Belgische vereniging die zich inzet voor gezondheidspromotie,
permanente vorming en bevordering van sociale cohesie in de Federatie Wallonië-Brussel.
In 2016 publiceerde de vereniging een toolkit met een waaier aan workshopformaten
om gezondheidsvaardigheden van individuen en gemeenschappen te versterken.
Het praktische instrument is geworteld in een grondige reflectie op inzichten uit
de internationale literatuur met betrekking tot de definitie en de inhoud van het begrip
‘littératie en santé’. Die reflectie sluit in belangrijke mate aan op het model van Sørensen
en Van den Broucke et al. dat in de vorige sectie werd besproken. Maar Cultures & Santé
werkt daar vanuit de specificiteit van de eigen missie en visie op voort, en identificeert
zo zes hefbomen om gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Die hefbomen zijn:
• De omstandigheden waarin mensen worden geboren, leven, opgroeien,
werken, relaties opbouwen en oud worden, verbeteren;
• Gezondheidsvaardigheden van mensen versterken op de leerplekken die ze
sowieso frequenteren tijdens hun leven;
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• Instellingen (zorg, OCMW, andere openbare diensten) heroriënteren zodat ze
de gezondheidsvaardigheden versterken van de mensen die er gebruik van
maken en die er werken;
• Professionals en vrijwilligers die direct met de bevolking werken, vormen;
• Informatiedragers en media ontwikkelen die gezondheidsvaardigheden
versterken (drukwerk, websites, spots, …);
• Aandacht vestigen op desinformatie en ‘informatievervuiling’ die
kwalitatieve informatie naar de achtergrond dringen.

© Cultures & Santé

Deze hefbomen reflecteren een visie die uitgaat van de volgende principes:
• Hefbomen moeten aangrijpen op individu én omgeving;
• Hefbomen moeten aangrijpen op alle fasen van de levensloop;
• Hefbomen moeten aangrijpen op een waaier van dagelijkse leefmilieus
en settings; de relatie tussen zorgvrager en zorgverstrekker is daar maar
één voorbeeld van.
• Hefbomen moeten niet alleen individuele competenties versterken maar
evenzeer de gemeenschap waarin het individu leeft. Dat veronderstelt
een collectieve aanpak.

Afbeelding 2. Het gezondheidsvaardighedenmodel van Cultures & Santé.
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De figuur hierboven geeft de belangrijkste elementen van de aanpak van Cultures &
Santé weer. We herkennen de basiscompetenties in hun onderlinge samenhang voor
gesteld door Sørensen et al. (‘toegang verschaffen’, ‘begrijpen’, ‘interpreteren’ en
‘toepassen’). De resultante van gezondheidsvaardigheden is meer gezondheid.
Hefbomen om gezondheidsvaardigheden te verbeteren (niet nader genoemd in
de figuur) grijpen aan op individu en omgeving, en op systemen en actoren.
1.5.3. Het model van Lauren McCormack et al. (2016)
Het model van Sørensen et al. en van Cultures & Santé zetten de stap naar een holistisch
concept van gezondheidsvaardigheden. Individuele competenties vormen daarvan
de basis, maar zij bieden een te smalle basis voor interventies. Inspanningen om
gezondheidsvaardigheden te verbeteren moeten rekening houden met en gebruik
maken van de persoonlijke, situationele en maatschappelijke factoren die de geletterd
heid bepalen. Evenzeer moet er aandacht zijn voor het geletterdheidsbevorderend
karakter van zorg- en informatiesystemen waarmee burgers en zorgvragers in aan
raking komen. De bedoeling is niet alleen om de gezondheidsvaardigheden van
een individu te verbeteren, maar evenzeer om de geletterdheid en het handelings
vermogen te versterken van de gemeenschap waar het individu deel van uitmaakt.
Lauren McCormack en haar collega’s steunen op een sociaal-ecologisch model dat stelt
dat individuen in hun mogelijkheden ten gronde bepaald worden door factoren uit de
fysieke en sociale omgeving waar ze deel van uitmaken. Het sociaal-ecologisch model
suggereert dat interventies moeten aangrijpen op meerdere, elkaar versterkende
niveaus van dit model om duurzame effecten te ressorteren. Voor de versterking van
gezondheidsvaardigheden betekent dit concreet dat er aandacht moet zijn voor de
samenhang tussen geletterdheidsbevorderende factoren op het individuele, inter
persoonlijke, organisationele, collectieve en macro-beleidsniveau:
• Het individuele niveau omvat gezondheidsgerelateerde kennis, vaardigheden
en overtuigingen als invloedsfactoren op gezondheidsvaardigheden;
• Het interpersoonlijke niveau omvat communicatievaardigheden en sociale
ondersteuning als invloedsfactoren;
• Het organisationele niveau omvat de wijze waarop zorgsystemen gepland en
gecoördineerd worden en de fysieke infrastructuren die daarbij een rol spelen;
• Het gemeenschapsniveau omvat autoriteiten, systemen en infrastructuren
die de zorgverstrekking in een gemeenschap sturen;
• Het macro-beleidsniveau omvat de regels en structuren die de werking van
het zorgsysteem in zijn geheel sturen.
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Afbeelding 3. De lagen in het sociaal-ecologisch model van McCormack et al. (2016).

McCormack et al. stellen dan vijf typestrategieën voor die deze samenhang op
verschillende wijzen activeren:
• Een accumulatiestrategie: hier dragen interventies op verschillende niveaus
(en desgevallend geïnitieerd door verschillende actoren) allemaal apart bij
tot de beoogde outcome (in dit geval de versterking van gezondheids
vaardigheden). Met anderen woorden het effect van de interventies is
additief. Bijvoorbeeld: een academische onderzoeksgroep ontwikkelt een
‘decision aid’ die patiënten met een bepaalde aandoening moet helpen om
mee hun zorgtraject te bepalen (ingreep op het individuele niveau). Tegelijk
werkt een patiëntenorganisatie samen met een koepel van ziekenhuizen om
de therapeutische omkadering van deze groep van patiënten transparanter
te communiceren (ingreep op het organisationele niveau).
• Een versterkingsstrategie: hier worden interventies op verschillende niveaus
versterkt door een ingreep op een ander niveau. Met andere woorden het effect
van de versterkende ingreep is multiplicatief. Bijvoorbeeld: in een ziekenhuis
ontwikkelen verschillende afdelingen gemakkelijk leesbare brochures om
patiënten wegwijs te maken in hun aanbod (ingreep op het individuele niveau);
het management van het ziekenhuis organiseert daarbij een zorggeletterdheids
opleiding voor heel de staf (ingreep op het organisationele niveau). Hierdoor
gaat het personeel de gedrukte media actiever en met meer overleg gebruiken.
• Een faciliterende strategie is analoog aan de versterkingsstrategie, maar in
plaats van een effect van versterking wordt de impact nu verzekerd door een
ingreep die ruimte maakt en hindernissen uit de weg ruimt. Bijvoorbeeld:
een organisatie mobiliseert outreachende professionals om mensen met een
migratieachtergrond te ondersteunen in hun interacties met het zorg
systeem (ingreep op het interpersoonlijke niveau). Tegelijk worden sleutel
personen in de gemeenschap geëngageerd om deze interventie te kaderen en
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te ondersteunen (ingreep op het gemeenschapsniveau). Dit dempt het effect
van cultureel bepaalde gedragspatronen die de interactie met de professionals
kunnen bemoeilijken (zie ook sectie 4.9).
• Een watervalstrategie steunt op de sequentiële impact van ingrepen op verschillende niveaus, bijvoorbeeld vanuit een macroscopische beleidsingreep die zich
doorheen een zorgsysteem voortplant. Bijvoorbeeld: vanuit het beleid wordt
een vrij te besteden zorgbudget gecreëerd voor mensen die intensieve zorgen
nodig hebben (ingreep op het macro-beleidsniveau). Zelfhulpgroepen ontwikkelen een tool om mensen te helpen om die middelen optimaal in te zetten in
het licht van de beschikbare keuzen (ingreep op het individuele vlak).
• Een convergentiestrategie steunt op een aantal ingrepen, vaak geïnitieerd door
verschillende actoren, die elkaar wederzijds versterken. Bijvoorbeeld: een
zorginstelling organiseert een opleiding voor haar medische professionals
om beter cultureel-sensitief te communiceren met patiënten (ingreep op het
organisationele niveau). Een zelfhulpgroep helpt deze patiënten met een
eenvoudig instrument om hun noden beter te articuleren (ingreep op het
individuele vlak). De twee ingrepen verhogen de motivatie en de vaardig
heden van de partners in het communicatieproces, die elkaar dan nog eens
wederzijds gaan versterken (effect op het interpersoonlijke niveau).
De typologie van generieke strategieën voorgesteld door McCormack et al. versterkt
de boodschap dat een holistisch perspectief vereist is om gezondheidsvaardigheden
te verbeteren. Interventies moeten niet alleen individuen activeren maar ook de
omgeving en de systemen waarmee ze interageren receptiever te maken voor de rol
van gezondheidsvaardigheden om welzijn en gezondheid te bevorderen. Er moet
ook aandacht zijn voor de mogelijk synergetische effecten tussen interventies op
verschillende niveaus van het sociaal-ecologisch model.
1.5.4. Bespreking
De conceptuele kaders die we hier gebracht hebben, onderstrepen dat gezondheids
vaardigheden een complex gegeven zijn. Interventies om gezondheidsvaardigheden
te versterken kunnen een zeer breed terrein beslaan. Ze hebben bij voorkeur echter
één element gemeen: de toegang tot informatie, en het begrijpen en duiden van die
informatie, zijn gekoppeld aan gezondheidsbevorderend gedrag. Die informatie
verwerkingsketen wordt in de modellen van Sørensen en Cultures & Santé gevisualiseerd als een cirkel, of een ‘loop’, die suggereert dat die informatieverwerking nooit
stopt en in feite een continu leerproces is.
Bijkomend ondersteunt dat leerproces zorggerelateerde activiteiten over een breed
spectrum van settings en ambities. Het model van McCormack verbeeldt dat spectrum
als een reeks van concentrische cirkels die zich uitstrekken van het individuele tot het
maatschappelijke. Ook in het model van Sørensen vinden we die ‘verticale’ dimensie
terug in de ordening van ambities, van het verbeteren van het gebruik van zorgfaciliteiten (‘health service use’) tot het bevorderen van maatschappelijke gelijkheid (‘equity’).
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In deze visie is het zorgsysteem een complex ‘informatiemetabolisme’: een systeem waar
informatie in- en uitgaat, en waarbij processen die ingrijpen op die informatiestromen
elkaar op talloze manieren oversnijden. Een willekeurige interventie die een invloed
heeft op dat informatiemetabolisme, heeft daarom tegelijk ook een impact op gezondheidsvaardigheden. Veronderstel, bij wijze van voorbeeld, dat men in het Belgische
zorgsysteem zou afstappen van een financiering per prestatie naar een forfaitaire
financiering per ingeschreven patiënt. Dat is een ingreep op het ‘macro-policy’ niveau
in het model van McCormack. Het is evident dat dit een enorme impact zal hebben op
alle geledingen van het zorgsysteem: op het doel van het systeem, op de professionele
cultuur van zorgverstrekkers, de wijze waarop ze zich gaan organiseren en gaan samenwerken, en ook op de wijze waarop ze met hun patiënten zullen omgaan (het ‘inter
persoonlijke niveau’ in het socio-ecologische model). Het informatiemetabolisme
van het hele systeem verandert hierdoor ten gronde hetgeen zich op tal van manieren
(en niet altijd even voorspelbaar) zal manifesteren in de gezondheidsvaardigheden
van patiënten, verstrekkers en hun organisaties.
Het kan ook omgekeerd gaan: een individu in de periferie van het zorgsysteem kan
een initiatief nemen dat uiteindelijk een verregaande impact blijkt te hebben op het
zorgsysteem en op gezondheidsvaardigheden. In zijn boek ‘We Do Things Differently.
The Outsiders Rebooting Our World’ bespreekt Mark Stevenson het ontstaan van
PatientsLikeMe. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een onlineforum waarop patiënten
informatie met elkaar konden uitwisselen over het leven met een aandoening is
ondertussen uitgegroeid tot een open innovatieplatform waar patiënten een actieve rol
opnemen in de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Dit is potentieel een betekenisvolle
ontwikkeling naar een meer patiëntgedreven gezondheidszorg en dus tegelijk een
complexe manifestatie van verhoogde gezondheidsvaardigheden. 8
Het spectrum van interventies ter bevordering van gezondheidsvaardigheden kan dus
in feite niet afgebakend worden. Zo gezien zijn er talloze manieren om op het informatie
metabolisme van een gezondheidszorgsysteem aan te grijpen en daarbij, direct of
indirect, de kennis, motivatie en competenties van mensen te beïnvloeden om “te
oordelen en te beslissen (…) om langer gezond en kwaliteitsvol te leven” (cfr. de hoger
geciteerde definitie van gezondheidsvaardigheden).
Wat betekent dit voor actoren die in de gezondheidszorg actief zijn? Laat ons uitgaan
van een typologie van actoren op basis van twee onderscheidende dimensies: enerzijds
of zij ‘direct’ of ‘indirect’ bijdragen tot betere gezondheidsvaardigheden, anderzijds of
zij dat doen vanuit een ‘holistisch’ of een ‘afgebakend’ perspectief. Met een holistisch
perspectief bedoelen we een nadrukkelijke erkenning van de complexiteit van het
zorggerelateerde informatiemetabolisme. Actoren die vanuit die strategische logica
opereren, werken naar meer structurele veranderingen, richten zich tot minder rigide
afgebakende doelgroepen en omvatten meestal een groot aantal interactiepunten met
het zorgsysteem. Een afgebakend perspectief is zich van die complexiteit niet bewust

8 De ethische vragen die samenhangen met de werking van PatientsLikeMe en zijn interactie met commerciële
belangen, worden besproken in het boek ‘Personalized Medicine. Empowered Patients in the 21st Century?’
van Barbara Prainsack (NYU Press, 2017).
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(of zet ze tussen haakjes) en focust op een nauw omschreven doelgroep en een beperkt
aantal interactiepunten met het zorgsysteem.
Tot de actoren die indirect en holistisch gezondheidsvaardigheden verbeteren, kunnen
we bepaalde patiëntenorganisaties rekenen. Bijvoorbeeld, een belangrijk strijdpunt bij
de belangenbehartiging van patiëntenorganisaties is de erkenning van patiëntenrechten.
Dat is zonder twijfel een wezenlijke bijdrage tot gezondheidsvaardigheden omdat de
erkenning van die rechten het zorggerelateerde informatiemetabolisme op allerlei lagen
beïnvloedt (van de relatie patiënt-zorgverstrekker tot de politieke besluitvorming op het
hoogste niveau). Maar patiëntenorganisaties zullen hun inspanning op dit vlak over het
algemeen niet kaderen vanuit een ambitie om gezondheidsvaardigheden te verbeteren 9.
In hun operationele ondersteuning van patiënten en zelfhulpgroepen – bijvoorbeeld
wanneer zij patiënten wegwijs maken in complexe administratieve of therapeutische
aangelegenheden – hebben patiëntenorganisaties ook een impact op gezondheidsvaardigheden, maar dan op een meer pragmatische wijze. Ook dan denken zij meestal niet
vanuit gezondheidsvaardigheden. In het zorgsysteem zijn bovendien tal van actoren
pragmatisch en doelgericht in de weer (bijvoorbeeld om de efficiëntie van zorgprocessen
te verbeteren) zonder dat zij daarom de bijdrage van hun handelingen tot gezondheidsvaardigheden in rekening brengen. Bijvoorbeeld, een ziekenhuis dat de bewegwijzering
in de gebouwen aanpast, of een artsenpraktijk die op zijn website beschrijft hoe ze met
psychosociale hulpverleners samenwerken. We wijzen ook vooruit naar hoofdstuk 5
van dit rapport waarin praktijken zijn opgenomen die in eerste instantie gericht zijn
op efficiëntieverhoging en waarvan de bijdrage tot gezondheidsvaardigheden pas in
een latere fase werd onderkend (meer bepaald de SamenStarten app (sectie 4.2) en
Ambuflex (sectie 4.3)).
Actoren die direct gezondheidsvaardigheden willen verbeteren, kunnen dit vanuit
een afgebakende of holistische visie doen. Sommige praktijken die we bespreken in
Hoofdstuk 4 richten zich op één specifiek ‘touch point’ in het zorgsysteem voor een
specifieke doelgroep (bijvoorbeeld het toegankelijker maken van een medisch voorschrift voor mensen die de taal van de zorgverstrekker niet goed begrijpen; cfr.
de Ordonnance Visuelle in sectie 4.1). Het pragmatisch karakter sluit geenszins uit
dat deze ingreep de levenskwaliteit van de doelgroep betekenisvol verbetert.
Aan het andere eind van het spectrum verwezen we eerder al naar PatientsLikeMe.
Dat is een voorbeeld van een ambitieus initiatief dat vanuit een geleidelijk aan ont
wikkelde, zeer systemische visie op de rol van patiënten ingrijpt op het informatie
metabolisme in de gezondheidszorg. Een ander voorbeeld van een holistische aanpak
om gezondheidsvaardigheden te verbeteren is het ‘Zorg-Esperanto’. Dat werd ont
wikkeld door Familiezorg West-Vlaanderen als een methodiek om inzicht te creëren
in zorgsituaties (voor zorgvragers en -verstrekkers) en om met alle partners tot

9 Dit kan natuurlijk niet veralgemeend worden. Zo ontwikkelde het Vlaams Patiëntenplatform recent een
‘Doelzoeker’. Dat is een laagdrempelig instrument dat mensen met een chronische aandoening moet helpen
om in interactie met zorgverstrekkers hun levensdoelen te articuleren. Het VPP wil er ook voor zorgen dat
deze informatie wordt opgenomen in een elektronisch patiëntendossier. Dat is een zeer doelgerichte, patiënt-
gedreven ingreep in het informatiemetabolisme van het gezondheidszorgsysteem.
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gedragen afspraken te komen. Zorg-Esperanto wil, zoals de naamgeving aanduidt,
een gemeenschappelijke taal aanbieden vanuit een verbindende, persoonsgerichte
en open kijk op zorg. 10 De methodiek is toepasbaar op een breed scala van zorgsituaties
en vertrekt vanuit een kritische bevraging van het wereldbeeld dat aan de basis ligt van
de hedendaagse gezondheidszorg.
Binnen de groep van praktijken besproken in dit onderzoek is het Britse Off the Record
(sectie 4.10) een voorbeeld van een holistisch geïnspireerd initiatief dat bij jongeren
een brede set van gezondheidsvaardigheden wil stimuleren. Het is een emancipatorisch
project (weliswaar op de schaal van één grootstedelijke regio) dat oog heeft voor
de sociale determinanten van psychische problemen en tegelijk een kentering wil
teweegbrengen in de perceptie van psychische noden in de bredere gemeenschap.
Off the Record steunt dus op een complex interventiemodel dat in vele opzichten
afwijkt van een conventionele therapeutische aanpak.
We kunnen het bovenstaande samenvatten in een tabel die de twee dimensies
– afgebakend vs. holistisch, directe en indirecte impact – met elkaar kruist (tabel 1).

Interventies met directe
impact op gezondheids
vaardigheden

Interventies met indirecte
impact op gezondheids
vaardigheden

Holistische aanpak
(brede doelgroep, groot
aantal interactiepunten
met zorgsysteem)

Vb. PatientslikeMe,
Zorgesperanto,
Off the Record Bristol
(sectie 4.10)

Vb. Patiëntenorganisaties
die ijveren voor een
erkenning en uitbreiding
van patiëntenrechten.

Afgebakende aanpak
(nauwe doelgroep, prag
matisch, beperkt aantal
interactiepunten met
zorgsysteem)

Vb. Ordonnance Visuelle
(sectie 4.1).

Vb. Patiëntenorganisaties
die focussen op operationele
ondersteuning van patiënten
en zelfhulpgroepen.

Tabel 1. Aanpakken met directe en indirecte impact op gezondheidsvaardigheden, vanuit een holistisch of
afgebakend perspectief, met enkele voorbeelden.

10 Bart Deltour (2018) Zorg-Esperanto. De kracht van eenvoud. Gompels&Svacina. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch.
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De onderzoekers maakten in hoofdzaak gebruik van desktoponderzoek om een steeds
breder veld van initiatieven en praktijken in kaart te brengen. Daarbij zochten ze naar
onlinebronnen op basis van combinaties van zoektermen in verschillende talen (Engels,
Frans, Duits) die verwijzen naar type instrument (vb. course, toolbox, toolkit, app, …),
geografie (vb. EU, UK, Schweiz, France, Quebec, …) en domein (health literacy, littératie
en santé, compétences en matières de santé, Gesundheitskompetenz, …). Hiermee
hoopten de onderzoekers Engelstalige, Franstalige en Duitstalige initiatieven in
Europa, Noord-Amerika, Australazië en Afrika te kunnen opsporen en ook aansluiting
te vinden op gepubliceerde initiatieven in Scandinavië, internationaal opererende ngo’s,
filantropische instellingen en transnationale organisaties (zoals de WHO, UNDP).
Zuid-Europese (Italiaanse, Griekse, Portugese en Spaanse) en Latijns-Amerikaanse
initiatieven hadden minder kans om via deze zoekstrategie aan bod te komen.
Kennis van deze talen was in het onderzoeksteam echter niet aanwezig.
Ter aanvulling van de desktopresearch zochten de onderzoekers persoonlijk contact
met vertegenwoordig(st)ers van organisaties die gezondheidsvaardigheden uitge
kozen hadden als strategische prioriteit en met onderzoek(st)ers die in dit domein
actief waren 11.
Van groot belang in het onderzoek was de interactie met de klankbordgroep die voor deze
opdracht was samengesteld (samenstelling als bijlage). De groep kwam vijf keer samen.
Tijdens een eerste vergadering lichtten de onderzoekers hun aanpak toe, bespraken ze
de conceptuele kaders van Sørensen en McCormack (zie sectie 1.5) en stelden ze
een preliminaire visie voor op de te hanteren selectiecriteria en een eerste versie van
een ‘longlist’ van kandidaat-praktijken ter bevordering van gezondheidsvaardigheden.
De klankbordgroep gaf aan welke praktijken uit de longlist potentieel interessant
waren om verder te ontwikkelen, maar een finale keuze werd nog niet gemaakt.
Tijdens een tweede vergadering met de klankbordgroep werd een uitgebreide longlist
besproken. Hieruit werden zes praktijken gekozen om verder uit te werken 12. De gehanteerde selectiecriteria worden hieronder besproken (sectie 3).
De derde vergadering met de klankbordgroep resulteerde in de selectie van de vier
resterende gevalstudies op basis van een nogmaals uitgebreide longlist die de onder
zoekers voorstelden.
In de laatste twee vergaderingen ging de aandacht naar de redactie van het eindrapport.
Zodra de gevalstudies waren geselecteerd, werden ze uitgewerkt volgens een vast
stramien. Hiervoor werd een beroep gedaan op geschreven bronnen (websites, wetenschappelijke papers, evaluatierapporten, presentaties). Voor elke case werd ook een
contactpersoon gezocht die in een interview meer duiding kon geven bij de praktijk.
De contactpersonen worden in sectie 4 bij elke praktijkfiche vermeld.
11 Lijst met gecontacteerde personen: zie bijlage 1
12 Het gaat om de volgende praktijken: Health Literacy Place (UK), SamenStarten (NL), Discutons Santé (CA),
HealthTalk.org (UK), Off the Record Bristol (UK) en Ambuflex (DK).
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De bespreking hierboven (sectie 1) geeft duidelijk aan dat gezondheidsvaardigheden
een complex en multidimensionaal begrip is. Speurt men vanuit deze conceptuele
breedte naar beloftevolle praktijken die gezondheidsvaardigheden willen versterken,
dan leidt dit onvermijdelijk tot het afpalen van een diffuus veld van praktijken dat
zich niet netjes laat categoriseren (sectie 1.5.4). Met andere woorden, op het signaal dat
onderzoeksmatig wordt gecapteerd zit vanzelf heel wat ruis. Daarom is het belangrijk
om een set van selectiecriteria te definiëren die relevante praktijken kunnen filteren
uit deze heterogeniteit.
Vanuit de opdrachtomschrijving is het duidelijk dat het moet gaan om innovatieve
praktijken. Dat wil zeggen dat ze in ons land nog niet in die vorm voorkomen en een
toekomstwijzende dimensie hebben.
Relevantie wordt bijkomend bepaald door de specifieke accenten in de missie van het
Fonds Dr Daniël De Coninck, de opdrachtgever voor dit onderzoek. Het Fonds wil in
de eerste plaats investeren in innovatie en versterking van de eerstelijnszorg. Hierdoor
verschuift het zwaartepunt naar praktijken die gezondheidsvaardigheden kunnen
versterken in een eerstelijnszorgcontext (zonder daarom toepassingen met een pre
ventie- of promotiedimensie helemaal te veronachtzamen; cfr het model van Sørensen,
sectie 1.5.1). Bijkomend heeft het Fonds veel aandacht voor ontwikkelingen die
specifiek de kwaliteit van thuiszorg kunnen verbeteren. Initiatieven ter bevordering
van gezondheidsvaardigheden die de lokale dimensie van buurt of gemeenschap
integreren zijn daarom bijzonder pertinent.
Ook de ethische en pluralistische instelling van de fondsbeheerder, de Koning
Boudewijnstichting, bepaalt de strekking van de gezochte praktijken en instrumenten.
De Stichting maximaliseert de impact op een betere samenleving door de competenties
van organisaties en personen te versterken. Daarom geven praktijken die gezondheidsvaardigheden versterken bij voorkeur ook een belangrijke rol aan burger- en patiëntenparticipatie. De aandacht van de KBS voor maatschappelijke diversiteit reflecteert zich
in de wens om praktijken te identificeren die focussen op de kwetsbaarste groepen in
de samenleving en die zich tevens richten naar cultureel diverse doelgroepen.
Evident moet er ook aandacht zijn voor een basiscriterium van kwaliteit. Daarom werd
gezocht naar praktijken die steunen op wetenschappelijke inzichten en daadwerkelijk
impact kunnen aantonen.
Tot slot werd binnen het beperkte portfolio van tien initiatieven of praktijken gezocht
naar een zo groot mogelijke diversiteit in doelstellingen die met de versterking van
gezondheidsvaardigheden samenhangen. Tot slot werd ook gestreefd naar diversiteit
in de gebruikte media en methodieken.
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In zijn geheel leidden deze overwegingen dan tot de volgende set van selectiecriteria:
Kwaliteitscriteria
• Innovatieve en inspirerende praktijken.
• Onderbouwd door wetenschappelijke inzichten; aantoonbare impact.
Criteria gerelateerd aan setting en aanpak
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn.
• Impuls vanuit buurt- of gemeenschapszorg.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal.
• Aandacht voor ziektespecifieke zorggeletterdheid.
Criteria gerelateerd aan de doelgroep:
• Focus op de kwetsbaarste groepen in de maatschappij.
• Focus op cultureel diverse doelgroep.
Criteria met het oog op diversiteit van het verzamelde portfolio:
• Over het hele portfolio van praktijken heen: diversiteit qua doelstellingen.
• Over het hele portfolio van praktijken heen: diversiteit qua gebruikte
methodieken.
In het volgende hoofdstuk bespreken we dan de tien geselecteerde innovatieve praktijken.
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In de volgende bladzijden worden de tien geselecteerde praktijken besproken.
Het gaat om:
• Ordonnance Visuelle (Frankrijk): een eenvoudig visueel hulpmiddel om
medische voorschriften op een visuele manier te ‘vertalen’ voor mensen
die het Frans niet machtig zijn.
• SamenStarten app (Nederland): een app die ontwikkeld werd voor gebruik
in de jeugdgezondheidszorg. De app ondersteunt het gesprek tussen profes
sionals en ouders met jonge kinderen.
• AmbuFlex (Denemarken): een webgebaseerd systeem waarmee patiënten met
een chronische aandoening gegevens over hun gezondheid kunnen delen
met hun behandelend team.
• The Health Literacy Place (Schotland): een internetinformatieportaal over
gezondheidsvaardigheden dat zich uitsluitend richt tot mensen die werken
in de gezondheidszorg.
• Discutons Santé (Canada): een Franstalige website die de communicatie tussen
zorgverlener en patiënt wil verbeteren, enerzijds door patiënten tools aan te
reiken zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op een afspraak, anderzijds
door vorming en informatie aan de professionals aan te bieden.
• Healthtalk.org (UK): een website waarop patiënten informatie kunnen vinden
over hoe het is om te leven met allerlei aandoeningen. Deze informatie wordt
vooral ter beschikking gesteld in de vorm van filmpjes van interviews met
patiënten die vertellen over hun eigen ervaringen.
• MigesPlus (Zwitserland): een portaalsite die wil bijdragen tot gelijke kansen
op het vlak van gezondheid vooral voor mensen met een migratieachtergrond.
De portaalsite richt zich naar zorgvragers, zorgverstrekkers en gezondheidsorganisaties die contact hebben met de doelgroep.
• Opleiding Evivo Gesund und Aktiv leben: een cursus om mensen met
een chronische ziekte en hun omgeving te helpen een gezond, bewust en
actief leven te leiden. De cursus is gebaseerd op het ‘Chronic Disease Self-
Management Program’ van Stanford University.
• Health Literacy for All (Oostenrijk): een outreachproject dat de gezondheidsvaardigheden van migranten in de stad Graz wil versterken.
• Off the Record (UK): een emancipatorisch project dat de geestelijke gezondheid van jongeren in Bristol wil verbeteren.
De cases worden besproken aan de hand van een vast stramien:
• Samenvattende tabel: geeft onmiddellijk een overzicht van sleutelelementen
van de praktijk;
• Interventiemodel: hiermee bedoelen we de wijze waarop de initiatiefnemer
de missie van het initiatief wil realiseren.
• Wat voorafging: korte schets van de ontstaansgeschiedenis van het initiatief.
• Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden: wordt besproken doorheen de lens van
de drie conceptuele kaders die we in dit onderzoek hanteren (cfr. sectie 1).
• Toetsing aan de voor dit onderzoek gehanteerde selectiecriteria (sectie 3).
• Bijkomende lectuur en verwijzing naar contactpersoon.
• Beknopte samenvatting van enkele sleutelinzichten.
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In sectie 5 is dan een samenvattende tabel opgenomen die alles nog eens netjes naast
elkaar zet. Daarna volgt een bespreking van overeenkomsten en verschillen tussen de
praktijken. In sectie 6 worden ten slotte enkele lessen getrokken ten gerieve van actoren
die zich willen inzetten voor de versterking van gezondheidsvaardigheden.

4.1. Ordonnance Visuelle
4.1.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

Ordonnance visuelle: visuele vertaling van de door een arts
voorgeschreven medicamenteuze behandeling.

Initiatiefnemer

Oorspronkelijk: een lokaal Centre Communal d’Action
Sociale. Nu overgedragen naar Entraide Pierre Valdo (EPV)
met nationaal bereik.

Actief sinds

2012

Ambitie

Ervoor zorgen dat laaggeletterde patiënten de kritische info
qua medicamenteuze behandeling goed begrijpen.

Financiering

Ad hoc externe financiering, cofinanciering door EPV.

Scope

Nationaal. Tot op heden werden ongeveer 1.000 ‘ordonnances
visuelles’ verspreid.

4.1.2. Interventiemodel
Patiënten hebben vaak moeite om de informatie die hun arts hun geeft, te onthouden.
Niet alleen uitleg over hun aandoening, ook informatie over de voorgeschreven behandeling wordt niet volledig onthouden of zelfs niet helemaal begrepen. Veel patiënten
durven hun omgeving niet om raad te vragen en durven bij de apotheker niet te vragen
om alles nog eens te herhalen. Het gevolg is dat bij het innemen van medicatie dosissen
niet gerespecteerd worden, geneesmiddelen omgewisseld worden, behandelingen te snel
worden gestopt. Sommige patiënten nemen zelfs gewoon geen medicatie, omdat ze zich
niet precies herinneren hoe en wanneer ze de medicatie moeten gebruiken.
L’Ordonnance Visuelle probeert voor deze problemen een oplossing te bieden.
Het is een schriftje met een visuele vertaling – met behulp van stickers en een tabel
met pictogrammen – van de (medicamenteuze) behandeling die een arts voorgeschreven
heeft. De verschillende medicijnen en hun vorm worden in de tabel opgenomen, alsook
hoe, wanneer en hoe lang ze moeten gebruikt worden (afbeelding 4). De professional
plakt de kleurstickers op de overeenkomstige medicijnen en plakt de stickers met de
pictogrammen in het schriftje dat hij aan de patiënt meegeeft. Zo weet de patiënt welk
medicijn op welke manier gebruikt of ingenomen moet worden.
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Afbeelding 4. Ordonnance Visuelle

4.1.3. Wat voorafging
In 2012 praatten deelnemers aan een alfabetiseringscursus in het Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) van La Voulte sur Rhône over de moeilijkheden die ze ondervonden bij het interpreteren van medische voorschriften. De deelnemers gaven aan
dat ze niet durfden te spreken over hun moeilijkheden om medische voorschriften te
begrijpen met hun omgeving of met professionals uit de gezondheidszorg. Samen met
een stagiaire die aanwezig was tijdens deze alfabetiseringscursus en met de hulp van een
onthaalmedewerker, heeft de groep het boekje ontwikkeld: ‘l’Ordonnance Visuelle’.
In 2013 kreeg dit project de 3de prijs voor sociale innovatie van UNCASS (Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale).
In 2017 werd het laureaat van de nationale wedstrijd “Droits des usagers de la santé”.
Sinds begin dit jaar houdt het CCAS zich niet meer bezig met het project. Het werd
overgenomen door ‘Entraide Pierre Valdo’. Deze organisatie richt zich op het onthaal,
de huisvesting, begeleiding en sociale integratie van migranten, asielzoekers, kansarmen en hun kinderen.
Het instrument werd geëvalueerd en op basis van de inzichten die daaruit voortkwamen, wil ‘Entraide Pierre Valdo’ het instrument verder verfijnen en verspreiden,
in eerste instantie nationaal, maar er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid om het instrument in verschillende landen te verspreiden. Er wordt nog naar
financiering gezocht om dit te doen.
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4.1.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
‘L’Ordonnance Visuelle’ heeft als doel mensen te helpen om de informatie die ze krijgen,
te begrijpen en toe te passen. Het instrument wordt gebruikt in een zorgcontext.
Mapping op het model van Cultures & Santé
Als organisatie zet ‘Entraide Pierre Valdo’ in op de eerste hefboom die beschreven wordt
door Cultures & Santé, nl. ‘de omstandigheden waarin mensen worden geboren, leven,
opgroeien, werken, relaties opbouwen en oud worden, verbeteren’. Het instrument
‘l’Ordonnance Visuelle’ werd specifiek ontworpen met pictogrammen en visuele onder
steuning en met een duidelijke uitleg, om het gebruik van medicatie voor iedereen te
verduidelijken. Het zet dus ook in op de hefboom ‘informatiedragers en media ont
wikkelen die gezondheidsvaardigheden versterken’. De verspreiding ervan bij zorg
verstrekkers en apothekers draagt ook bij tot het heroriënteren van instellingen zodat
ze de gezondheidsvaardigheden van hun gebruikers versterken.
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
‘L’Ordonnance Visuelle’ situeert zich op het individuele niveau, in die zin dat het de
patiënt helpt bij zijn behandeling. Het instrument moet nog verder verspreid worden.
Men is van plan om het in bepaalde organisaties (bv. de ‘permanence d’accès aux soins’)
en beroepsgroepen (bv. apothekers) wijd te verspreiden. Men probeert te bouwen aan
een netwerk en hoopt dat het instrument op organisatieniveau ingeburgerd geraakt.
Er zijn al contacten gelegd op het lokale niveau. Zo heeft men banden met het ‘agence
régional de santé’ om via hen regionale professionals te bereiken (interventie op het
gemeenschapsniveau).
4.1.5. Verhouding tot de selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: het instrument kan gebruikt worden
in elke zorgcontext. Het focust niet specifiek op eerstelijnszorg, al is het wel
evident dat het daar zeer bruikbaar zal zijn.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: het instrument werd gemaakt door
burgers die een alfabetiseringscursus volgden in het sociaal centrum C.C.A.S.
van la Voulte sur Rhône. Ze spraken over medicatie en kaartten aan dat ze de
voorschriften van artsen niet goed begrepen. Uit hun nood aan een concreet
hulpmiddel om hen te helpen medicatie te nemen op een autonome en veilige
manier, ontstond ‘l’Ordonnance Visuelle’.
• Impuls vanuit buurt- of gemeenschapszorg: zoals reeds vermeld is het instrument
ontstaan tijdens een alfabetiseringscursus van een Centre Communal
d’Action Sociale.
• Culturele diversiteit: er is bij het ontwerpen van het instrument extra aandacht
besteed aan de keuze van de pictogrammen. Door te werken met kleurcodes
en stickers werd het zo laagdrempelig mogelijk gemaakt, zodat ook mensen
met een andere culturele achtergrond en een andere moedertaal het kunnen
gebruiken. Uit een evaluatie bleek dat de pictogrammen en de taal nog verder
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verfijnd kunnen worden. Men zoekt nu naar financiering om het instrument
verder aan te passen.
• Focus op meest kwetsbaren: het instrument kan door iedereen gebruikt worden,
maar richt zich met name op mensen uit kwetsbare doelgroepen, mensen met
sociale of medische problemen, mensen die hun autonomie dreigen te verliezen.
Men denkt in het bijzonder aan laaggeletterden, anderstaligen, ouderen,
mensen met een mentale handicap, mensen in een stresssituatie, … .
• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: in 2016-2017 is er
geëxperimenteerd met het instrument 13. Verschillende professionals hebben
op vrijwillige basis ‘l’ordonnance visuelle’ gedurende twee à drie maanden
uitgeprobeerd. Op basis van deze gebruikerstesten kon het instrument verder
aangepast worden aan de behoeften van de patiënten. De resultaten geven aan
dat dit instrument voor patiënten een visueel geheugensteuntje is dat hen
helpt hun medicatie veilig in te nemen. Ze worden gestimuleerd tot therapie
trouw. ‘L’ordonnance visuelle’ verhoogt de autonomie van de patiënt.
Voor professionals kan het instrument een therapeutisch hulpmiddel zijn.
Het helpt bij het uitleggen van wat er aan de hand is en wat de behandeling
inhoudt.
Het instrument verbetert de relatie tussen patiënt en professional, omdat
patiënten beter begrijpen wat hun medicamenteuze behandeling inhoudt.
Momenteel zijn er 1.066 instrumenten verspreid. Het gebruik en de ver
spreiding van het instrument staan nog in de kinderschoenen. Men hoopt
het verfijnde instrument heel breed te kunnen verspreiden.
Contactpersoon
Audrey Golluccio, Entraide Pierre Valdo, Cheffe de projet réinstallation.
Ordonnance visuelle is een heel eenvoudig hulpmiddel dat gemaakt werd op
initiatief van mensen in een alfabetiseringscursus die aangaven dat ze vaak moeite
hadden om de behandeling die hun arts hun voorstelde, te begrijpen. Het is een kit
met een schriftje en een set stickers die medische voorschriften op een visuele
manier ‘vertalen’, zodat per medicijn heel duidelijk wordt weergegeven hoe,
wanneer en hoe lang het moet gebruikt worden. Het instrument helpt mensen
om de informatie die ze krijgen, te begrijpen en toe te passen.
Het gebruik en de verspreiding van het instrument staan nog in de kinder
schoenen. Het sensibiliseren van professionals om het instrument te gebruiken
en mee te geven aan hun patiënten verloopt moeizamer dan men verwacht had.
Bovendien zoekt men nog naar financiering om het instrument te verfijnen en
te verspreiden.

13 https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/projet_ordonnance_visuelle_v_oct_2017.pdf
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Bronnen:
• https://www.unccas.org/ordonnance-visuelle-pour-faciliter-l-acces-a-laprevention-et-au-soin#.W0Yl5fZuJyw
• https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/projet_
ordonnance_visuelle_v_oct_2017.pdf
• https://vimeo.com/138313745

4.2. SamenStarten App
4.2.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

SamenStarten-app: app ter ondersteuning van het gesprek
tussen professionals en ouders over de ontwikkeling van
het kind in zijn omgeving.

Initiatiefnemer

Oorspronkelijke impuls uit Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO) van Amsterdam. Thans beheerd door
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Actief sinds

2012

Ambitie

Professionals in de jeugdzorg helpen om aan efficiënter en
effectiever case management te doen.

Financiering

Oorspronkelijk gefinancierd door DMO Amsterdam.
Nu landelijk beheerd en gefinancierd door NCJ.

Scope

Nationaal. Organisaties actief in het brede jeugddomein
in 120 gemeenten.

4.2.2. Interventiemodel
Van professionals in de jeugdgezondheidzorg (JGZ) wordt verwacht dat zij snel en
effectief communiceren met iedere ouder, dat zij direct tot de kern komen van wat
er speelt in een gezin en dat ze de daarbij gewenste ondersteuning bieden.
Om tot de kern van een probleem te komen, was veelvuldig contact nodig tussen ouders
en professionals, bv. tijdens huisbezoeken, voordat duidelijk was wat er speelde in het
gezin, hoe het ging met de ontwikkeling van het kind en waar de hulpvraag lag. Voor een
professional was het lastig om het overzicht te behouden en het hulpaanbod precies op
de vraag van de ouder aan te laten sluiten. Het gebeurde wel eens dat een professional op
huisbezoek ging voor een bepaalde vraag, maar tijdens het huisbezoek bleek dat er
eigenlijk een andere vraag meer op de voorgrond stond. De professional had dan niet
altijd het juiste materiaal bij zich en moest dus een nieuwe afspraak maken. Bovendien
bleek het ook moeilijk om ouders te activeren om zelf aan de slag te gaan met hun
vraag. De SamenStarten app probeert dit alles te verhelpen.
De SamenStarten App is een softwareapplicatie ter ondersteuning van de methodiek
SamenStarten. Kenmerkend voor deze methodiek is de samenwerking tussen partners
in het brede jeugddomein en het gebruik van het DMO-protocol, ontwikkeld door de
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Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit is een gespreksprotocol om risico’s en
problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen te signaleren.
Het protocol beslaat vijf domeinen: welbevinden kind, welbevinden ouder, partner,
sociale steun en obstakels.

© O.A. Blanson Henkemans, TNO

De app draait op een tablet en kan zo eenvoudig worden ingezet tijdens huisbezoeken
en andere extra contactmomenten, vooral met ouders die een vraag hebben over de
ontwikkeling van het kind. De app helpt op drie manieren bij het gesprek tussen
de professional en de ouders:
1. Ouders kunnen iconen kiezen en aangeven welke onderwerpen over hun kind
en gezin nu hun aandacht vragen. Door ouders vrij te laten associëren en
te laten toelichten wat het icoon bij hen oproept, verloopt de communicatie
gemakkelijker. Zo komen ze sneller tot de kern van wat er bij ouders of in
het gezin speelt. Ouders kunnen tevens aangeven hoe sterk bepaalde
emoties zijn die ze ervaren (negatief én positief) over dit onderwerp op
dit moment en wat de gewenste situatie is.
2. Als de hulpvraag en de gewenste situatie duidelijk zijn, helpt de app
vervolgens de professional en de ouders de weg te vinden naar de juiste
ondersteuning in de sociale kaart. Of het nu gaat om voorlichting,
cursussen of specialistische hulp, alle aanbieders in de betreffende wijk
zijn terug te vinden in de app. Deze hulp kiezen de ouders samen met
de professional. Er is dus sprake van een gezamenlijke besluitvorming,
hetgeen de motivatie van ouders versterkt.
3. Door tijdens het huisbezoek een gespreksverslag bij te houden in de app
heeft de professional altijd een archief bij zich. Dit gespreksverslag kan
de professional ook meteen aan de ouders mailen, zodat zij zelf verder
kunnen. De ouders hebben een persoonlijke ouderapp ter beschikking.

Afbeelding 5. SamenStarten-app.

4.2.3. Wat voorafging
De SamenStarten-app werd ontwikkeld door TNO 14 vanaf 2012 binnen het SamenStarten-
programma. De app werd ontwikkeld als extra ondersteuning bij de uitvoering van
14 TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie in Nederland die zich richt op innovaties voor negen domeinen,
waaronder ‘gezond leven’. Het is een toegepast onderzoeksinstituut dat middelen krijgt van de overheid (ongeveer
een derde van het totale budget). Daarnaast halen ze een derde van hun middelen uit contractresearch en een derde
uit het ontwikkelen van kennis die op de korte termijn naar de markt gebracht wordt.
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het DMO-protocol in het gesprek met ouders van jonge kinderen (0-4 jaar). Het DMO-
protocol is ontwikkeld in 2001 door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van
de gemeente Amsterdam.
Na de invoering van het DMOP in gemeente Amsterdam volgde in 2002 een uitbreiding
naar het landelijk gerichte project SamenStarten, geïnitieerd door TNO
en geïnspireerd door het Britse Sure Start. In 2003 werd SamenStarten getest in
de gemeenten Breda, Dieren/Velp en Maastricht. In 2005 besloten deze gemeenten
SamenStarten structureel in te voeren.
Vanaf 2005 is het aantal gemeenten en organisaties dat met SamenStarten werkt,
toegenomen. Momenteel werkt ongeveer een derde van de JGZ-organisaties met
SamenStarten. Dit betekent dat het programma ingezet wordt in ongeveer 120 gemeenten. In 2014 werd het beheer van SamenStarten overgedragen aan het NCJ (Nederlands
Centrum Jeugdgezondheid). Het NCJ ondersteunt SamenStarten-organisaties bij
de implementatie en borging van het programma. Hierbij wordt samengewerkt met
Tan2O en AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling).
TNO ontwikkelt en onderzoekt de SamenStarten-app om gezinnen vanuit de JGZ
te helpen. Dit gebeurt onder andere samen met GGD Amsterdam, GGD Hollands
Noorden, Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidzorg (NCJ), EagleScience en
Pharos. Ook zijn vertegenwoordigers van ouders betrokken (zie verder).
4.2.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
De SamenStarten-app wordt ingezet bij gesprekken tussen ouders en professionals in
de JGZ. De focus ligt dus op de zorgcontext. Aangezien de app wordt gebruikt door
ouders van jonge kinderen en helpt bij problemen over opvoeding en ontwikkeling van
de kinderen, draagt de app ook bij tot preventie. De ouders krijgen via de app een verslag
van het gesprek met de hulpverlener, zodat ze de inhoud van het gesprek beter ont
houden. Ze krijgen ook informatie en voorlichting over hulp in de buurt. Op die
manier verbetert de app de toegang tot kwaliteitsvolle informatie voor ouders en zorgt
hij ervoor dat ze de informatie die ze krijgen beter begrijpen en kunnen gebruiken.
Mapping op het model van Cultures & Santé
De SamenStarten-app grijpt aan op verschillende hefbomen: instellingen heroriënteren
om gezondheidsvaardigheden van hun gebruikers te versterken; gezondheidsvaardig
heden van ouders versterken in hun relatie met professionals; en professionals die
direct met de ouders werken, vormen.
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
De app is in eerste instantie gericht op het gebruik met individuele gezinnen. Doordat het
gebruik van de app is ingebed in een breder communicatieprotocol, kunnen we stellen dat
de app ook de aandacht van de JGZ-organisaties voor gezondheidsvaardigheden aan
wakkert. De professional moet immers minder sturend optreden, de ouders bepalen zelf
waar het gesprek over gaat. Zij houden dus meer de regie. Verslagen van de gesprekken
worden bovendien gedeeld, zodat ouders meer eigenaar worden van het hele proces.
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De app past ook in een beweging naar meer flexibilisering in de Nederlandse gezondheidszorg. Op dit moment is de JGZ relatief geprotocolleerd – de app werd trouwens ook
ontwikkeld binnen een gespreksprotocol. Er wordt één model gehanteerd voor alle
gezinnen: alle gezinnen krijgen op vaste momenten een huisbezoek en worden op
andere vaste momenten uitgenodigd om naar het consultatiebureau te komen. In
sommige gezinnen loopt de ontwikkeling van het kind goed en zijn al die contact
momenten niet nodig. Andere gezinnen hebben net nood aan meer contactmomenten.
Om de zorg meer op maat te maken, wordt gewerkt aan het flexibeler, meer vraag
gestuurd organiseren van de JGZ. De SamenStarten-app kan in deze ontwikkeling
een rol spelen, omdat de ouders enerzijds meer handvatten krijgen om zelf met vragen te
komen en anderzijds ook meer geactiveerd worden om zelf de regie in handen te nemen.
4.2.5. Verhouding tot selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: de SamenStarten-app richt zich op
de eerstelijnszorg.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: in de beginfase heeft TNO zich voor
de ontwikkeling van de app vooral gebaseerd op de ervaring en de kennis
van JGZ-professionals. In latere ontwikkelfasen heeft men steeds meer
geprobeerd om ouders erbij te betrekken en ouders te bevragen door hen
te interviewen, dingen voor te leggen, op ontwerpkeuzes te laten reageren.
Er wordt wel aangegeven dat het niet altijd vlot loopt. Vooral ouders die baat
kunnen hebben bij de app, ouders die vragen hebben over de ontwikkeling
van hun kind, hebben al veel zorgen. Het is vaak moeilijk om hen te motiveren om tijd en energie te investeren door deel te nemen aan onderzoek.
• Culturele diversiteit: de app werd niet ontwikkeld met een bepaalde subgroep
van ouders voor ogen. Hij moet bruikbaar zijn voor alle ouders. Er zitten
wel onderdelen in die men voor bepaalde doelgroepen meer of minder kan
inzetten. Door het gebruik van pictogrammen en visualisaties hoopt men
dat de app toegankelijker is voor mensen die minder goed Nederlands spreken
en lezen. Deze pictogrammen helpen ook om onderwerpen aan te snijden
die gevoelig kunnen liggen. Bij de ontwikkeling van de app heeft men zich
laten adviseren door Pharos over de do’s-and-don’ts bij mensen met een
migratieachtergrond.
• Focus op meest kwetsbaren: tijdens de ontwikkeling van de app werd rekening
gehouden met het feit dat ook laaggeletterde ouders de app moesten kunnen
gebruiken. Er werd daarom gebruikgemaakt van pictogrammen en visuali
saties. Er werd ook samengewerkt met Pharos (expertisecentrum gezond
heidsverschillen) om de app ook toegankelijk te maken voor mensen met
een migratieachtergrond of mensen met een laag opleidingsniveau.
Uit onderzoek blijkt dat de SamenStarten-methodiek en de app gewaardeerd
worden, zowel door ouders met een hoog opleidingsniveau als door ouders
met een laag opleidingsniveau. Bij ouders met een laag opleidingsniveau
bleek de app extra ondersteuning te bieden. De app helpt om structuur
te brengen in het gesprek en dat is vooral een pluspunt bij ouders waar
verschillende problemen spelen.
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• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: zoals reeds vermeld
werd de app ontwikkeld door TNO, een toegepast onderzoeksinstituut,
o.b.v. een aantal theorieën over factoren die van invloed zijn op de ont
wikkeling van een kind. Men kijkt niet alleen naar het kind zelf, maar ook
naar de omgeving, naar de opvoeding. De validiteit en de effectiviteit van
het DMO-protocol, waarbinnen de app gebruikt wordt, werden onderzocht 15.
De resultaten lieten o.a. zien dat het DMO-protocol de kwaliteit van zorg in
de JGZ verhoogt.
Er werd in 2013 onderzoek gedaan naar hoe ouders en professionals de app
ervaren. Hieruit bleek o.a. dat de Samen Starten-app de communicatie tussen
ouders en professionals verbetert en dat de app de eigen kracht van de ouder
versterkt 16. Er loopt momenteel ook een kosten-batenanalyse. Aan de
ingebruikname van de app is een kostprijs verbonden, die in sommige
gevallen gedragen wordt door de JGZ-organisatie zelf en in andere gevallen
door de gemeente waar de organisatie werkt. De professionals die met de app
werken, krijgen een opleiding – en ook hieraan is een kost verbonden.
Daar staat tegenover dat de organisaties die met de app werken met minder
contactmomenten tot hetzelfde resultaat blijken te komen. Wanneer men
een groep ouders bij wie de app gebruikt werd, vergelijkt met een groep bij
wie de app niet gebruikt werd, ziet men dat de vragen van de ouders in
dezelfde mate beantwoord werden, maar bij de appgroep waren daar minder
contactmomenten voor nodig.
Contactpersoon
Dr. Olivier Blankson Henkemans, researcher self-management en eHealth, TNO.
De SamenStarten-app werd ontwikkeld voor gebruik in de jeugdgezondheidszorg.
De app ondersteunt het gesprek tussen professionals en ouders met jonge kinderen.
De toepassing helpt bij het uitklaren van de hulpvraag en het inzoomen op aan
gepaste ondersteuning. Ouders krijgen meer eigenaarschap over het gesprek en de
interactie versterkt ook hun eigen kracht. Ook hulpverleners evalueren het gebruik
van de app positief. Dit is een interessante toepassing waarin de mogelijkheden van
digitale informatieplatformen, de ervaringsdeskundigheid van de zorgvrager en
de professionele bagage van de hulpverlener elkaar versterken. Het resultaat is dat
beschikbare middelen efficiënter worden ingezet en dat de gezondheidsvaardig
heden van de zorgvragende families worden versterkt.

Links en andere informatiebronnen
• https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/prevention-workhealth/gezond-en-veilig-opgroeien/direct-tot-de-kern-met-de-samenstarten-app/
• http://publicaties.zonmw.nl/voor-de-jeugd-dag/samenstarten-app
• https://vimeo.com/105278556

15 https://assets.ncj.nl/docs/b87f9d68-33b9-43b0-903e-9545cbcd4248.pdf
16 https://www.ncj.nl/samenstarten/samenstarten-app/ k
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• https://www.ncj.nl/samenstarten/samenstarten-app/
• https://assets.ncj.nl/docs/b87f9d68-33b9-43b0-903e-9545cbcd4248.pdf
• https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/
project-detail/vernieuwing-uitvoeringspraktijk-jeugdgezondheidszorg/
implementatie-van-de-samenstarten-app-ter-ondersteuning-vanhuisbezoeken-van-jgz-instellingen-in-ned

4.3. AmbuFlex
4.3.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

AmbuFlex: Webgebaseerd systeem dat gebruikmaakt
van Patient Reported Outcomes (PRO) om meer patiënt
gerichte behandelingen te ondersteunen voor patiënten
met chronische ziekten.

Initiatiefnemer

AmbuFlex/VestKronik binnen Aarhus University.
Ambuflex ontwikkelt en ondersteunt AmbuFlex-
oplossingen in ziekenhuizen. VestKronik onderzoekt
de klinische toepassing van PRO.

Actief sinds

2007

Ambitie

Poliklinische capaciteit efficiënter gebruiken. Comfort
van patiënten verbeteren (minder verplaatsingen).

Financiering

AmbuFlex wordt wellicht voor dienstverlening aan zieken
huizen betaald. Mogelijk ook overheidsfinanciering en
onderzoeksgelden (VestKronik).

Scope

Sinds 2016 wordt het project uitgerold over heel Denemarken.

4.3.2. Interventiemodel
AmbuFlex is een webgebaseerd systeem dat flexibele behandelingen voor patiënten
met chronische ziekten die veelvuldig ‘outpatient clinics’ bezoeken, ondersteunt.
Het behandelend team in de deelnemende ziekenhuizen beslist welke patiënten in
aanmerking komen om deel te nemen aan AmbuFlex. De aard van de aandoening en
de kennis van het Deens spelen hierbij een rol.
De patiënt krijgt op regelmatige basis (bv. om de drie maanden) via mail vragenlijsten
toegestuurd. Deze vragenlijsten bevatten vragen over symptomen, welbevinden,
functionele mogelijkheden, … die klinisch relevant zijn. De gegevens die deze vragen
lijst oplevert, worden ‘telePRO’ genoemd, waarbij ‘PRO’ staat voor ‘patient-reported
outcomes’. De klinische beoordeling gebeurt voornamelijk op basis van deze ‘telePRO’.
De patiënt moet dus wel in staat zijn om de vragenlijst in te vullen en het principe
te begrijpen.
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Afbeelding 6. Werking AmbuFlex
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Commons Attribution 4.0 International License.

Een grafiek van de behandeling op basis van de antwoorden van de patiënten is beschikbaar voor het behandelend team via een elektronisch health record systeem. Dit zorgt
ervoor dat het team een overzicht heeft van de behandeling en het biedt een basis voor
besluitvorming (bv. voor de beslissing of een patiënt al dan niet een bezoek aan het
ziekenhuis nodig heeft).

Afbeelding 7. Screenshot van het overzicht dat het behandelend team van een epilepsiepatiënt krijgt.
De gekleurde stippen bovenaan duiden het resultaat aan van het automatische PRO-algoritme
(rood: contact met de patiënt is zeker nodig; geel: contact met de patiënt is mogelijk nodig; groen:
contact met de patiënt is niet nodig). De kleuren van de strepen duiden op de ernst van de symptomen
zoals gerapporteerd door de patiënt.

Het doel van deze manier van werken is te komen tot (1) een betere beoordeling van
de symptomen bij de patiënt, (2) een meer patiëntgerichte zorg en (3) een efficiënter
gebruik van de middelen in de gezondheidszorg.
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92% van de patiënten die deelnemen aan AmbuFlex, vult de vragenlijsten in. 3% van
de patiënten vult de vragenlijst in na een eerste herinnering. De overige 5% van de
patiënten krijgt nogmaals een herinnering. Wanneer ze ook dan de vragenlijst niet
invullen, worden ze opgebeld door de verpleegkundigen van de ‘outpatient clinics’.
Men wil er zeker van zijn dat alle patiënten voldoende goed opgevolgd worden.
4.3.3. Wat voorafging
In 2004 werd door Prof. Dr. Niels Hendrik Hjollund een webplatform ontwikkeld voor
het verzenden van vragenlijsten voor zijn onderzoek naar patient-reported outcomes.
De AmbuFlex/WestChronic unit bestaat sinds 2007. In 2009 werd het eerste AmbuFlex-
project opgestart voor patiënten met hartfalen. De PRO-gegevens van de patiënt worden
gebruikt om de dialoog en de behandeling te ondersteunen. Na de eerste positieve
ervaringen met AmbuFlex, wordt het systeem uitgebreid naar andere aandoeningen.
In 2013 wordt overeenstemming bereikt over een vast budget voor AmbuFlex in
de regio midden-Jutland. Er wordt een stuurgroep opgericht en er wordt beslist dat er
drie nieuwe AmbuFlex-toepassingen per jaar zullen worden ontwikkeld. Sinds 2016
wordt het project uitgerold over het hele land.
Er is momenteel interesse vanuit Noorwegen en Groot-Brittannië om een gelijkaardig
systeem in te voeren, maar er zijn nog geen concrete plannen.
4.3.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
AmbuFlex richt zich op het domein van de zorg, niet op preventie of promotie. Het is
niet primair gericht op het verhogen van de gezondheidsvaardigheden van patiënten,
maar door het systeem te gebruiken verhoogt wel de kennis die patiënten hebben over
hun ziekte. Er werd onderzoek gedaan naar de impact die de deelname aan AmbuFlex
had op de kennis van patiënten over hun ziekte 17. Men formuleerde de hypothese dat
het invullen van de vragenlijst het zelfmanagement van de patiënten zou verhogen,
hun vermogen om om te gaan met hun chronische aandoening. Het onderzoek was
kwalitatief van aard: er werd een 30-tal patiënten geïnterviewd.
Uit de resultaten bleek dat voor ongeveer de helft van de patiënten deelname aan
AmbuFlex inderdaad hun zelfmanagement deed toenemen. Ze vergaarden meer kennis
over hun ziekte en hun symptomen. In de vragenlijst voor patiënten met epilepsie wordt
bv. gevraagd: ‘Voel je je duizelig?’, ‘Heb je moeite om dingen te onthouden?’, ‘Hoelang heb
je geslapen?’. Een aantal patiënten legde de link tussen deze vragen en hun symptomen,
wat ervoor zorgde dat hun gedrag veranderde. Ze begrepen bijvoorbeeld dat meer slapen
ervoor zou kunnen zorgen dat ze minder epilepsieaanvallen zouden krijgen.

17 Mejdahl, C.; Nielsen, B. K.; Hjøllund, N. H. In; Lomborg, K.n. (2016). Use of patient-reported outcomes in outpatient
settings as a means of patient involvement and self-management support: a qualitative study of the patient
perspective. : European Journal for Person Centered Healthcare , Bind 4, Nr. 2, 08.2016, s. 359-367.
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Aangezien het gaat om een relatief klein, kwalitatief onderzoek, is het moeilijk om
hieruit grote conclusies te trekken. Momenteel loopt er een kwantitatieve studie over
hetzelfde onderwerp.
Mapping op het model van Cultures & Santé
AmbuFlex wil de kennis die mensen hebben over hun aandoening vergroten en hun
betrokkenheid bij hun behandeling verhogen, en dit via een systeem waarmee patiënten
gegevens over hun gezondheid kunnen delen met hun zorginstelling. Die instelling
helpt patiënten die minder geletterd zijn, door hun meer ondersteuning te bieden bij
het gebruik van AmbuFlex (zie verder). In die zin zou je kunnen stellen dat AmbuFlex
de gezondheidsvaardigheden van patiënten verbetert door in te zetten op de hefboom
‘instellingen heroriënteren zodat ze gezondheidsvaardigheden versterken van de
mensen die er gebruik van maken en er werken’.
Men is ook van plan om te starten met vormingen voor professionals. Uit onderzoek
bleek immers dat zorgverleners vaak niet goed communiceren met patiënten. Sommige
patiënten vonden dat ze slechts oppervlakkige informatie kregen over hoe de gegevens
uit hun vragenlijsten verwerkt werden. Ze leerden daardoor weinig bij over hun aan
doening. AmbuFlex nam daarom het initiatief om een vorming uit te werken.
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
AmbuFlex is ontwikkeld voor de individuele patiënt. Aanpassingen op organisatie
niveau (vorming van medewerkers in beter communiceren, hulp voor laaggeletterde
patiënten) werden pas in tweede instantie opgestart.
Er is in Denemarken vooralsnog geen beleidskader voor het verhogen van gezondheidsvaardigheden.
4.3.5. Verhouding tot selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: AmbuFlex is geïmplementeerd in
de ambulante gespecialiseerde zorg (tweede lijn).
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: de ontwikkeling van de vragenlijsten
gebeurt vaak in samenspraak met patiënten. Er worden werkgroepen opgericht met zorgverleners, onderzoekers van AmbuFlex en patiënten. In die
werkgroepen wordt besproken welke vragen belangrijk zijn bij de follow-up
van een bepaalde aandoening. In elk project worden ook piloottesten georga
niseerd met patiënten: er worden interviews gedaan waarbij aan patiënten
gevraagd wordt om luidop na te denken terwijl ze de vragenlijst invullen.
Patiënten beslissen vervolgens mee over welke vragen in de vragenlijst
opgenomen worden.
AmbuFlex hecht veel belang aan het empoweren van patiënten. Het onder
zoek naar het verhogen van het zelfmanagement van patiënten werd reeds
vermeld. Er loopt momenteel eveneens een onderzoek naar het verschil
tussen het invullen van vragenlijsten op initiatief van de patiënt zelf, dan
wel op initiatief van de zorginstelling. Men vermoedde dat de betrokkenheid
van patiënten zou toenemen wanneer ze zelf konden beslissen of het al dan
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niet nodig was om een vragenlijst in te vullen en door te sturen naar de
zorginstelling, omdat ze op die manier zelf actiever waren en meer controle
hadden over de opvolging van hun aandoening. De resultaten van deze
kwantitatieve studie worden momenteel verwerkt. Het artikel zou gepu
bliceerd worden in het najaar.
Er is ook een kleinschaligere, kwalitatieve studie gedaan over dit onder
werp 18. Er werden tien patiënten geïnterviewd die zelf mochten beslissen
of het nodig was om een vragenlijst in te vullen en door te sturen. Uit dit
onderzoek bleek dat de patiënten er de voorkeur aan gaven dat de verpleeg
kundige het initiatief nam en besliste wanneer een vragenlijst ingevuld
moest worden, omdat ze vreesden dat ze zouden vergeten om een vragenlijst
in te vullen en hun gegevens door te geven.
• Culturele diversiteit: een aanzienlijk aantal patiënten in ‘outpatient clinics’
komt uit een andere cultuur en spreekt weinig of geen Deens. Men heeft
hiervoor (nog) geen aandacht binnen AmbuFlex. In de toekomst zou men
dit wel willen opnemen.
• Focus op meest kwetsbaren: men is zich meer en meer bewust van het feit dat
er rekening gehouden moet worden met het niveau van geletterdheid van
de patiënt. Onlangs werd een kleine studie uitgevoerd die uitwees dat weinig
geletterde patiënten meer contacten hadden met de ‘outpatient clinics’.
Uit een kwalitatieve studie die bestond uit een (klein) aantal interviews bleek
bovendien dat niet alle patiënten die deelnemen aan AmbuFlex alle vragen
die gesteld worden in de vragenlijst, begrijpen. Men besloot daaruit dat deze
patiënten meer ondersteuning nodig hebben bij het gebruik van AmbuFlex.
Daarom is er een dienst die ‘by proxy’ genoemd wordt: patiënten die niet in
staat zijn om de vragenlijst te lezen en te begrijpen, kunnen een beroep doen
op een zorgverlener of een mantelzorger. Bij patiënten bij wie zorgverleners
twijfelen of ze voldoende geletterd zijn om deel te nemen aan AmbuFlex,
wordt een assessment gedaan. Er wordt gekeken naar hun gezondheids
toestand en naar hoe goed ze Deens lezen en begrijpen. De zorgverlener en
de patiënt beslissen vervolgens samen of de patiënt deelneemt aan AmbuFlex
en of hij hierbij een beroep doet op de ‘by proxy’-dienst.
• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: AmbuFlex werkt aan
de ontwikkeling, evaluatie en ondersteuning van het telePRO-systeem in
Deense ziekenhuizen. De klinische toepassing van PRO wordt onderzocht
in WestChronic, o.l.v. Prof. Dr. Hjollund. Er zijn verschillende doctoraats
projecten en externe onderzoeksprojecten verbonden aan WestChronic.
Voor AmbuFlex werd ingevoerd, hadden de betrokken ziekenhuizen lange
wachtlijsten. Die wachtlijsten zijn nu veel korter, omdat voor ongeveer de
helft van de patiënten die deelneemt aan AmbuFlex geen ziekenhuisbezoek
nodig blijkt. De andere patiënten, die wel een ziekenhuisbezoek nodig
18 Schougaard, L., Mejdahl, C., Petersen, K. H., Jessen, A., de Thurah, A., Sidenius, P., Lomborg, K., Hjøllund, N. H. I. .
(2017). Effect of patient-initiated versus fixed-interval telePRO-based outpatient follow-up: study protocol for
a pragmatic randomised controlled study. BMC Health Services Research, Bind 17, Nr. 1, 83, 26.01.2017.
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hebben, krijgen zo meer tijd en meer aandacht. Ook de werkprocedures zijn
veranderd: de verpleegkundigen hebben een grotere verantwoordelijkheid
gekregen. Zij doen nu een groot deel van de opvolging van de ambulante
patiënten, op basis van AmbuFlex. Hierdoor hebben artsen meer tijd voor
patiënten die naar het ziekenhuis (moeten) komen.
Er zijn momenteel 47 afdelingen die AmbuFlex hebben ingevoerd. Er zijn
51.238 patiënten betrokken in het project (cijfers van februari 2018) 19.
• Ziektespecifieke gezondheidsvaardigheden: Er zijn ondertussen vragenlijsten
ontwikkeld voor een twintigtal aandoeningen en behandelingen: epilepsie,
narcolepsie, slaapapneu, reuma en artritis, nierfalen, prostaatkanker, long
kanker, borstkanker, chemotherapie, astma, COPD, HIV, harttransplantatie,
diabetes, MS, … . Vragenlijsten voor andere aandoeningen en behandelingen
zijn nog in ontwikkeling.
Contactpersoon
Drs. Caroline Trillingsgaard Mejdahl, Aarhus University, Department of Public Health
AmbuFlex is een webgebaseerd systeem dat patiënten met een chronische aan
doening toelaat gegevens over hun gezondheid (symptomen, welbevinden,
functionele mogelijkheden) te delen met hun behandelend team. Het team beslist
op basis van deze gegevens of een bezoek aan het ziekenhuis al dan niet nood
zakelijk is. Het systeem is ondertussen uitgerold over heel Denemarken en
bestaat voor verschillende chronische ziekten.
Bijdragen tot gezondheidsvaardigheden was niet de eerste focus van het project,
maar is wel een indirect effect. Door het systeem te gebruiken, verhogen de kennis
over de aandoening en het zelfmanagement van de patiënt. Men wil AmbuFlex
nog verder uitbreiden en ook meer inzetten op communicatie tussen zorgverleners
en patiënten om zo patiënten nog meer te betrekken bij hun behandeling.

Links en andere informatiebronnen
• http://www.ambuflex.dk
• Use of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures at Group and Patient
Levels: Experiences From the Generic Integrated PRO System, WestChronic.
(Hjollund et al., 2014).
• AmbuFlex: tele-patient-reported outcomes (telePRO) as the basis for follow-up
in chronic and malignant diseases. (Schougaard et al., 2016).

19 http://ambuflex.dk/wp-content/uploads/2018/02/FlyerAmbuflex.pdf
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4.4. The Health Literacy Place (UK, Schotland)
4.4.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

The Health Literacy Place: internetinformatieportaal voor
(para-)medische professionals

Initiatiefnemer

Scottish Government. ‘NHS Education for Scotland’s
Knowledge Services Group’ leidt de ontwikkeling van de
website.

Actief sinds

2015

Ambitie

Professionals informeren over concrete aanpakken en
beschikbare info over een ZG-vriendelijke communicatie.

Financiering

Overheidsfinanciering.

Scope

In principe Schotland, maar consulteerbaar door Engels
sprekenden elders.

4.4.2. Interventiemodel
‘The Health Literacy Place’ is een internetinformatieportaal dat zich uitsluitend richt
tot mensen die werken in de gezondheidszorgsector. ‘The Health Literacy Place’
ondersteunt medewerkers van sociale organisaties en zorgorganisaties in Schotland
bij het samenwerken met patiënten, zorggebruikers en mantelzorgers, om hen te
helpen hun weg te vinden in alle diensten en om informatie te vinden en te begrijpen
over hun gezondheid en hun welbevinden. Het portaal biedt tools en technieken aan,
opleidingsmateriaal en evidence om zorgverleners te helpen werken met patiënten en
burgers aan het opbouwen van kennis, begrip, vaardigheden en vertrouwen in zelfhulp
en om patiënten te ondersteunen in het proces van ‘shared decision-making’.
De website maakt deel uit van het eerste Schotse actieplan voor ‘health literacy’
‘Making it easy’ (2014-16). Dit actieplan benadrukt dat ‘health literacy’ een prioriteit
moet zijn in alle inspanningen om de volksgezondheid te bevorderen en ongelijkheid
op het vlak van gezondheid te verminderen. Een laag niveau van ‘health literacy’ leidt
tot een minder goede gezondheid en tot de verdere verspreiding van ongelijkheid op
het vlak van gezondheid. Het actieplan formuleert de ambitie dat alle Schotten het
nodige niveau van vertrouwen, kennis, begrip en vaardigheden hebben om goed te
leven, welke aandoening ze ook hebben.
‘Making it easy’ focuste op het verbeteren van kennis over en begrip van gezondheids
gerelateerde informatie. De gezondheidszorg werd uitgedaagd om de drempels voor
burgers die hun welbevinden willen verbeteren, weg te werken. Er werd meer bewustzijn
gecreëerd bij de zorgverleners over het verborgen probleem van ‘health literacy’. Ideeën
voor beter georganiseerde diensten en organisaties die aandacht hebben voor ‘health
literacy’ werden uitgetest via een werkprogramma in NHS Tayside.
Het tweede actieplan (‘Making it Easier, 2017-2022) bouwt voort op wat men tot nog toe
geleerd heeft. Men komt dichter bij het wegwerken van drempels. Beter nog: men
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© The Health Literacy Place

probeert te voorkomen dat er drempels opgeworpen worden. Men wil de manier waarop
diensten ontworpen en geleverd worden, verbeteren. In Schotland wil men een voortrekkersrol spelen in dit domein.

Afbeelding 8. Screenshot website Health Literacy Place

De website bestaat uit vier secties:
• Tools en technieken
• Leren en ontwikkelen
• Evidence
• Bibliotheek van hulpbronnen

© The Health Literacy Place

Onder ‘tools en technieken’ worden onder de rubriek ‘techniques’ de vijf sleutel
aanpakken besproken die het actieplan Making it Easy aanbeveelt:
• ‘Teach back’: dit is een methode om na te gaan of de patiënt de informatie die
een professional heeft gegeven, goed begrepen heeft. De professional doet dit
door de patiënt te vragen om te herhalen wat er besproken werd en welk
advies de professional gegeven heeft.

Afbeelding 9. ‘teach back’
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• ‘Chunk and check’: de informatie voor de patiënt wordt best opgedeeld in
kleinere stukken doorheen de consultaties, in plaats van alle informatie
in één keer op het einde van de sessie te geven. De zorgverlener gaat op
het einde van de consultatie na of de informatie goed begrepen werd.
• Gebruik eenvoudige taal: zorgverleners vermijden best jargon en
medische termen.

Afbeelding 10. ‘use simple language’

• Gebruik afbeeldingen: soms helpt grafische ondersteuning om iets uit
te leggen.
• Bied altijd hulp aan bij het invullen van formulieren.
Naast deze technieken is er ook aandacht voor tools om de patiënt aan te moedigen
om vragen te stellen. Een bekend voorbeeld hiervan is ‘Ask Me 3’. Dit is een heel
eenvoudige methode die patiënten helpt om de juiste vragen te stellen wanneer ze
in contact komen met zorgverleners: (1) ‘Wat is mijn belangrijkste probleem?’,
(2) ‘Wat moet ik doen?’ En (3) ‘Waarom is het belangrijk dat ik dit doe?’.
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Afbeelding 11. ‘Ask Me 3’

Er wordt eveneens aandacht gegeven aan communicatiestrategieën. Hier wordt o.a.
aan zorgverleners aangeraden om tijdens consultaties rekening te houden met een
aantal patiëntenkenmerken, zoals leeftijd, cultuur, aandoening, taal, beperkingen.
Er is verder ook informatie over het gebruik van medicatie en het belang van goede
informatieverstrekking hierover, communicatie met patiënten met chronische
aandoeningen, ‘informed consent’ en zelfmanagement.
In de sectie ‘Learning and Development’ vinden zorgverleners verwijzingen naar
opleidingen en trainingen, en ook links naar educatieve materialen en bronnen om
de ontwikkeling van organisaties die aandacht hebben voor ‘health literacy’ te onder
steunen. Er staan ook gevalstudies op de website en er is een blog van mensen uit
Schotland die betrokken zijn bij ‘health literacy’.
In de sectie ‘Evidence’ wordt meer algemene informatie verzameld over het belang van
gezondheidsvaardigheden, algemene aanpakken, specifieke doelgroepen en aandoenin-
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gen. Tot slot is er een ‘Resource Library’ waarin ruim 200 rapporten, artikels, brochures
en video’s zijn opgenomen over gezondheidsvaardigheden.
Vanuit de verschillende secties in de website wordt voortdurend contextsensitief
toegang verleend tot relevante documenten uit deze bibliotheek.
4.4.3. Wat voorafging
De ‘Health Literacy Place’ website www.healthliteracyplace.org.uk werd gelanceerd
in oktober 2015 als de nationale referentie voor informatie over gezondheidsvaardig
heden in Schotland.
4.4.4.Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
‘The Health Literacy Place’ richt zich in de eerste plaats op de uitwisseling van informatie tussen zorgverstrekkers (en andere professionals) en zorgontvangers. De focus
ligt dus op de zorgcontext (eerder dan op preventie en promotie). De sleuteltechnieken
die het portaal naar voren schuift – ‘Teach Back’, ‘Chunck and check’, eenvoudige taal
gebruiken, grafische hulpmiddelen gebruiken, hulp bieden bij invullen van formulieren
– willen ervoor zorgen dat mensen de informatie die ze van verstrekkers sowieso krijgen
goed begrijpen en interpreteren. ‘The Health Literacy Place’ verbetert dus in de eerste
plaats de functionele geletterdheid van mensen in een zorgcontext.
Mapping op het model van Cultures & Santé
‘The Health Literacy Place’ is een vehikel dat aangrijpt op twee hefbomen die door
Cultures & Santé worden naar voren geschoven:
• Instellingen (zorg, OCMW, andere openbare diensten) heroriënteren zodat
ze gezondheidsvaardigheden versterken van de mensen die er gebruik van
maken en die er werken;
• Professionals en vrijwilligers die direct met de bevolking werken, vormen.
Qua setting focust het informatieportaal vanzelfsprekend op de interactie tussen
zorgverstrekker en -ontvanger en de bredere zorgomgeving. Een collectieve en
gemeenschapsvormende aanpak wordt door het portaal niet ondersteund.
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
Het webportaal is in de eerste plaats een punt waar zorgverstrekkers en andere professionals die met patiënten in aanraking komen terechtkunnen voor informatie over
gezondheidsvaardigheden. Het richt zich dus nadrukkelijk op het ‘individuele’ niveau
in het sociaal-ecologische model. De ‘organisatie’-dimensie wordt ook aangesproken
in zoverre dat professionals worden aangemoedigd om ‘health literacy supporters’
te worden in hun eigen organisatie. Op ‘The Health Literacy Place’ worden ook voortgangsrapporten gedeeld over de demonstratieprojecten in NHS Tayside. Daarin komen
ook aspecten van organisatie- en cultuurverandering aan bod 20. Tot slot wordt de insti

20 http://www.healthliteracyplace.org.uk/blog/2017/news/health-literacy-demonstrator-site-headline-report-four/
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tutionele dimensie voor een deel afgedekt door het feit dat het webportaal ook verwijst
naar initiatieven voor gezondheidsvaardigheden elders in Schotland en in de UK.
Strategisch moet de rol van ‘The Health Literacy Place’ gezien worden binnen de scope
van het bredere ‘health literacy action plan’ van de Schotse overheid.
Het informatieportaal is één element uit die strategie dat als expliciete bedoeling heeft
om professionals van praktische informatie te voorzien om gezondheidsvaardigheden
in hun werk te integreren. Zo gezien past het portaal in een ‘faciliteringsstrategie’.
Het neemt de rol op van facilitator omdat het professionals sensibiliseert en kennis
lacunes op het vlak van gezondheidsvaardigheden remedieert. Het platform kan
die rol natuurlijk niet alleen vervullen. Uit de demonstratieprojecten in NHS Tayside
volgt bijvoorbeeld de aanbeveling om training over gezondheidsvaardigheden te
integreren in het standaardcurriculum van verplegend personeel.
4.4.5. Verhouding tot selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: de technieken en instrumenten die
via de portaalsite ter beschikking worden gesteld, zijn toepasbaar in diverse
settings voor zorgverstrekking, inclusief de eerstelijn.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: het informatieportaal is zoals gezegd
in de eerste plaats gericht naar professionals in de zorg. Gebruikers worden
uitgenodigd om relevante informatie en gevalstudies bij te dragen en om
‘health literacy supporter’ te worden in hun organisatie. De ‘Health Literacy
Place’ biedt geen optie aan burgers/patiënten om bij te dragen.
• Culturele diversiteit: op de website wordt aangegeven dat het soms moeilijk is
voor zorgverleners om te beoordelen of de informatie die ze geven goed
begrepen wordt. Men geeft aan dat het daarom belangrijk is dat zorgverleners
goed communiceren. Zoals reeds vermeld, wordt gesteld dat de communicatie
methode die gebruikt wordt, aangepast zou moeten worden aan de patiënt,
rekening houdend met o.a. cultuur en taal. Er wordt ook gewezen op moeilijkheden die kunnen voortkomen uit culturele verschillen (bv. als bepaalde
voedingsmiddelen worden aangeraden voor iemand die uit een cultuur
komt waar die voedingsmiddelen niet aanvaard worden). Er worden tips en
technieken aangereikt om hiermee om te gaan.
• Focus op meest kwetsbaren: in de ‘Evidence’ sectie van het portaal wordt aandacht besteed aan drie kwetsbare doelgroepen: ouderen, kinderen, en mensen
met een leerbeperking. Er wordt verwezen naar relevant onderzoek naar het
niveau van gezondheidsvaardigheden van deze groepen en de impact van
gezondheidsvaardigheden op hun gezondheid.
• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: de opmaak van het
‘Making it Easy’ actieplan werd voorafgegaan door een onderzoek naar
de effectiviteit van interventies voor gezondheidsvaardigheden gericht
enerzijds op professionals en anderzijds op zorgvragers. Men stelde vast
dat er maar weinig onderzoek gebeurd was naar de bijdrage van professionals
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tot gezondheidsvaardigheden. Resultaten onderstreepten het belang van
veranderingen op het vlak van organisatie en cultuur.
• Ziektespecifieke gezondheidsvaardigheden: binnen de ‘Evidence’ sectie van
het portaal wordt aandacht besteed aan het belang van gezondheidsvaardig
heden voor specifieke aandoeningen. Op dit ogenblik is beperkte informatie
beschikbaar over drie typen van aandoeningen: kanker, diabetes en musculoskeletale aandoeningen. Het is de intentie om deze sectie van de website
verder uit te breiden.
Contactpersoon
Jamie Begbie, Senior Policy Officer, Healthcare Quality and Improvement,
Scottisch Government
‘The Health Literacy Place’ is een internetinformatieportaal dat zich uitsluitend
richt tot mensen die werken in de gezondheidszorg. Het webportaal is ontstaan
binnen het eerste Schotse actieplan voor ‘health literacy’ (‘Making it easy’).
Men vindt er informatie over technieken en tools om ‘health literacy’ te verhogen,
informatie over opleidingen voor professionals en educatieve materialen om
organisaties die aandacht hebben voor ‘health literacy’ te ondersteunen.
‘The Health Literacy Place’ tracht ook de koppeling te maken met processen die
zorgverlenende organisaties receptiever kunnen maken voor het belang van
gezondheidsvaardigheden. Niettemin blijft het een relatief statische bron van
informatie. Het is onduidelijk hoeveel de overheid momenteel investeert om
het platform actueel te houden en de functionaliteit ervan uit te breiden.

Links en andere informatiebronnen
• Making it easy. Progress against actions: http://www.gov.scot/
Resource/0052/00521959.pdf.
• Making it easier. A health literacy action plan for Scotland:
http://www.gov.scot/Resource/0052/00528139.pdf
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4.5. Discutons Santé
4.5.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

Discutons Santé: website die de communicatie tussen
patiënten en professionals wil verbeteren, door opleidingen
voor professionals en tools voor patiënten aan te reiken om
afspraken voor te bereiden en hun zorg zelf op te volgen.

Initiatiefnemer

Inhoudelijke impuls vanuit een onderzoeksgroep eerste
lijnszorg; website wordt onderhouden door Capsana, een
organisatie die zich vooral richt naar preventie en promotie.

Actief sinds

2014

Ambitie

Een effectiever proces van uitwisseling tussen zorg
verstrekker en patiënt op gang brengen.

Financiering

Subsidie voor ontwikkeling van de website (500.000 CAD).
Cofinanciering door Capsana.

Scope

Franstalige gemeenschap in Canada.

4.5.2. Interventiemodel
“The aim of Discutons Santé is really to help patients engage in their encounters with their
primary care physicians or nurses or other professionals, and become more active.” 21
DiscutonsSante.ca is een Franstalige website die de communicatie tussen patiënten en
professionals wil verbeteren. Om dit doel te bereiken, biedt de website enerzijds (gratis)
opleidingen aan voor professionals. Anderzijds richt de website zich ook op patiënten
en reikt hun tools aan om afspraken voor te bereiden en hun gezondheidszorg zelf op
te volgen.
Voor professionals uit de eerstelijnszorg (artsen, verpleegkundigen, apothekers) wordt
een opleiding aangeboden om de samenwerking tussen henzelf en patiënten
met een chronische ziekte te verbeteren. Met gaat hierbij uit van het volgende schema:
patiënten met een chronische ziekte die niet levensbedreigend is, worden best benaderd
vanuit een collaboratieve relatie.
De opleiding voor professionals moet hen helpen om:
• de houding van de patiënt ten opzichte van zijn gezondheidsproblemen en
behandelingen in te schatten;
• interventies beter af te stemmen op het begripsniveau en de motivatie van
de patiënt;
• patiënten te helpen om hun vaardigheden om zelf met hun gezondheids
problemen om te gaan, te verhogen.

21 Prof.Dr. Marie-Thérèse Lussier
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De opleiding bestaat uit drie modules, in het Frans afgekort tot ‘CIM’ 22:
• C (convaincre): de patiënt overtuigen van en voorlichten over het
gezondheidsprobleem.
• I (implanter): een behandeling starten en de patiënt ondersteunen bij
de implementering ervan.
• M (maintenir): de patiënt ondersteunen en empoweren om zich te houden
aan de overeengekomen behandeling.

© Met toestemming van Capsana, 2018

Voor patiënten bevat de website eenvoudige en praktische tips om op een effectieve
manier met hun zorgverleners te praten (PIVO, zie verder). Er is een ‘voorbereidingsgids’
(‘Mes rendez-vous’) om bezoeken aan zorgverleners voor te bereiden. Deze gids helpt
patiënten om een lijst te maken met de onderwerpen die ze willen bespreken, na
te denken over hun symptomen en ze accurater te beschrijven, de onderwerpen te
prioritiseren en hun medicatie op te lijsten. Patiënten kunnen dit afprinten en mee
nemen naar hun afspraak. Ten slotte is er ook een ‘gezondheidsboekje’ (‘Mon carnet
de santé’, afbeelding 12) waarin belangrijke informatie over bijvoorbeeld medicatie,
gezondheidsproblemen uit het verleden en huidige gezondheidsproblemen bijge
houden kan worden.

Afbeelding 12. Screenshot ‘mon carnet de santé’

22 In het Engels is deze methodiek bekend als ‘CASE’: Convince, Activate, Support and Empower.
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De PIVO-methodiek (afbeelding 13) wordt gebruikt om patiënten aan te moedigen
om op een effectieve manier met hun zorgverleners te praten en om een actievere rol
te spelen in hun gezondheidszorg. PIVO 23 staat voor:
• P (préparez): bereid je voor op je afspraak.
• I (informez): stel vragen over je gezondheid.
• V (vérifiez): zorg ervoor dat je de informatie goed begrepen hebt.
• O (osez): durf vragen te stellen en durf te praten over je bezorgdheden.

Afbeelding 13. PIVO

De website biedt nog een derde sectie aan: ‘Espace maladies’. Hier wordt ziektespecifieke
informatie gegeven over drie ziekten: kanker, diabetes en hartziekten. Patiënten en hun
omgeving kunnen in de sectie die gewijd is aan kanker bv. informatiegidsen en fiches
vinden, maar ook informatie over de PIVO-methodiek, o.a. aan de hand van een filmpje
van een kankerpatiënte.

23 In het Engels is deze methodiek bekend als ‘PACE’: Prepare, Ask, Check and Express. ‘PACE’ vindt zijn oorsprong
in het programma ‘Talking Health Together’, dat gebaseerd is op onderzoek van Donald J. Cegala, Ph.D., van de
Ohio State University.
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4.5.3. Wat voorafging
De website discutonssante.ca werd ontwikkeld tussen 2012 en 2014. Er werd een subsidie
toegekend (500.000 CAD) voor de conceptualisatie, het ontwerpen van de inhoud van
de site en het creëren van de website. De website werd gelanceerd in oktober 2014.
Het concept van discutonssante.ca is gebaseerd op de Engelstalige website ‘talking
health together’, uit Ontario. Prof. Dr. Marie-Thérèse Lussier 24 en dr. Claude Richard 25
deden onderzoek naar deze website en beslisten een soortgelijke website op te zetten
voor Franstaligen. De Engelstalige website bestaat niet meer. Ze werd gecreëerd door een
farmabedrijf dat op een bepaald moment besliste om de website niet meer te financieren.
Het verdere onderzoek over Discutons Santé gebeurt binnen de ‘Équipe de recherche en
soins de première ligne du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval’.
De website wordt onderhouden door Capsana, een sociaal georiënteerde organisatie die
zich vooral bezighoudt met preventie en gezondheidspromotie bij de brede bevolking.
4.5.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
“DiscutonsSante.ca is a process oriented site, not a content oriented site.” 26

De website richt zich prioritair op de communicatie tussen patiënt en professional.
De focus ligt op de zorgcontext. Door de hulpmiddelen die de website aanbiedt aan
patiënten (PIVO, ‘mes rendez-vous’ en ‘mon carnet de santé’) en de vorming voor
professionals (CIM) zijn patiënten beter in staat informatie te vragen, te begrijpen,
te interpreteren en te gebruiken.
Mapping op het model van Cultures & Santé
Discutons Santé grijpt aan op verschillende hefbomen die Cultures & Santé formuleerde,
nl: informatiedragers en media ontwikkelen die gezondheidsvaardigheden versterken,
professionals en vrijwilligers vormen die direct met de bevolking werken en gezondheidsvaardigheden van mensen versterken in hun relatie met de zorgverstrekker.
In beperkte mate helpt de website ook instellingen (zorg, OCMW, andere openbare
diensten) heroriënteren, zodat ze de gezondheidsvaardigheden versterken van
de mensen die er gebruik van maken.
De website focust op de interactie tussen professional en patiënt. Men richt zich niet op
een gemeenschapsvormende, collectieve aanpak.

24 Professor aan de universiteit van Montreal (département Médecine de famille et Médecine d’urgence) en directrice
van de ‘Équipe de recherche en soins de première ligne du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval’
25 Onderzoeker verbonden aan de ‘Équipe de recherche en soins de première ligne du Centre intégré de santé et
de services sociaux de Laval’.
26 Dr. Claude Richard
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Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
DiscutonsSante.ca is in de eerste plaats bedoeld om patiënten te activeren om zelf hun
gezondheid meer in handen te nemen, om een actievere rol te spelen in hun behandeling. Tegelijkertijd biedt men vorming aan voor professionals om hun te leren op een
betere manier te communiceren met hun patiënten. De website richt zich dus nadrukkelijk op het ‘individuele’ niveau in het sociaal-ecologisch model van McCormack. De
‘organisatie’-dimensie wordt ook aangesproken aangezien een aantal zorginstellingen
met de website aan de slag is gegaan.
4.5.5. Verhouding tot selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: de website richt zich uitdrukkelijk op
de eerstelijnszorg.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: de website wil patiënten en professionals stimuleren om meer samen te werken. De premisse is dat als patiënten
een actievere rol spelen in de interactie met hun arts of verpleegkundige, ze
beter kunnen zorgen voor hun gezondheid in de tijd tussen hun afspraken
met hun arts of verpleegkundige.
• Impuls vanuit buurt- of gemeenschapszorg: Prof. Dr. Lussier en dr. Richard zijn
de drijvende krachten achter de website. Buurt- of gemeenschapszorg is geen
sturende factor. Er wordt samengewerkt met patiëntenorganisaties, maar
deze samenwerking is eerder oppervlakkig. Een patiëntenorganisatie heeft
een link naar discutonssante.ca op haar website. Men is zich ervan bewust dat
dit geen grote impact heeft.
• Focus op de meest kwetsbaren: Capsana, de organisatie die de website beheert,
produceert veel geschreven materiaal over ziektepreventie en gezondheidspromotie. Er zijn geen formele regels waar hun teksten aan moeten
voldoen, maar ze gaan ervan uit dat mensen die twee jaar middelbare school
achter de rug hebben, de teksten moeten kunnen begrijpen. Voor de website
discutonssante.ca, werd er wel meer audio- en videomateriaal toegevoegd,
zodat mensen die niet graag of niet goed lezen, kunnen luisteren naar de
informatie. Toch bestaat de website grotendeels uit (geschreven) tekst. Uit
onderzoek 27 blijkt dat mensen die laag(gezondheids)geletterd zijn de website
niet gebruiken. Men leerde uit dit onderzoek dat men proactiever te werk
moet gaan. Patiënten een flyer meegeven is niet voldoende. Daarom werden
er telefoonboodschappen ontwikkeld: als iemand naar het ziekenhuis belt en
aan de telefoon moet wachten, krijgt hij een boodschap te horen over discutonssante.ca. Daarnaast worden afspraken bevestigd via e-mail, en in die
e-mail wordt een reminder opgenomen dat het belangrijk is om goed voorbereid naar de afspraak te komen en dat de website discutonssante.ca daarbij
kan helpen. Er zijn ook posters in de wachtzalen en er zijn vrijwilligers in de
wachtzalen die patiënten aanbieden om de website te demonsteren.
27 Lussier, Marie-Thérèse & Richard, Claude & Boivin, N & Boustani, É & Hudon, Catherine & Thoer, C & J Levert,
M & Jbilou, Jalila & Diallo, Fatoumata. (2017). Discutons Santé-Let’s Discuss Health: Implementing the Use of a
Website to Help Chronic Disease Patients Prepare their Primary Care Encounters. 10.13140/RG.2.2.33571.35360.
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• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: de website is opgestart
met het Chronic Care Model (Wagner, 1998, zie afbeelding 14) in het achterhoofd. Men wilde zich richten op de onderste laag in dit model: men probeert
de patiënt te informeren en te activeren (via PIVO, ‘Mes rendez-vous’ en ‘Mon
carnet de santé’) enerzijds, en men wil de professional helpen om voorbereid
en proactief te zijn (via CIM) anderzijds.

Afbeelding 14: Chronic Care Model

Bij eerder vermeld onderzoek 28 werd discutonssante.ca geïmplementeerd in
zes ziekenhuizen. Er werd weinig ondersteuning gegeven aan de organisaties
bij deze implementatie, er werd gewoon aan artsen en verpleegkundigen
gevraagd om patiënten warm te maken om de website te gebruiken om zich
voor te bereiden op hun volgende afspraak. Uit de resultaten bleek dat
gemiddeld 16,5% van de patiënten ook effectief de website gebruikte (de cijfers
schommelden afhankelijk van de ondersteuning en de middelen die de
organisaties investeerden in het project). Uit dit onderzoek bleek verder dat
bij de patiënten die de tools op de website gebruikten om hun afspraken voor
te bereiden, de relatie met de professional verbeterde. Het blijft echter een
uitdaging om patiënten te informeren en om hen te betrekken bij het voorbereiden van hun volgende afspraak. De toegevoegde waarde van het gebruik
van een webgebaseerde tool om medische afspraken voor te bereiden is niet
voor alle patiënten duidelijk zichtbaar. Patiënten zouden wel meer geneigd
zijn om een webgebaseerde tool zoals Discutons Santé te gebruiken als hun
zorgverlener hen daartoe zou aanmoedigen. De resultaten van dit onderzoek
28 Lussier, Marie-Thérèse & Richard, Claude & Boivin, N & Boustani, É & Hudon, Catherine & Thoer, C & J Levert,
M & Jbilou, Jalila & Diallo, Fatoumata. (2017). Discutons Santé-Let’s Discuss Health: Implementing the Use of a
Website to Help Chronic Disease Patients Prepare their Primary Care Encounters. 10.13140/RG.2.2.33571.35360.
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bevestigden het belang van de mening van de zorgverlener voor het standpunt
van de patiënt. Het is belangrijk dat professionals een actieve rol spelen en hun
patiënten informeren over het bestaan en het nut van webgebaseerde tools.
Er werden vervolgens focusgroepen georganiseerd met professionals, patiënten en hun omgeving. Hieruit bleek dat patiënten en hun naasten aangaven
dat de tools op de website hen hielpen om hun gedachten te ordenen, om hun
angstniveau te verlagen en om minder schrik te hebben om te vergeten wat de
arts of verpleegkundige gezegd had. Bovendien gaven ze aan dat ze blij waren
dat ze de professionals konden helpen door zelf hun deel van het werk te doen.
De professionals in de focusgroepen gaven aan dat ze het een goed idee vonden
dat patiënten voorbereid naar hun afspraken komen. Ze zagen echter weinig
verschil sinds de implementering van discutonssante.ca, omdat de patiënten
die de website gebruikten ook zonder de tools op de website al goed voorbereid
op hun afspraken verschenen. Het gebruik van de tools op de website veroorzaakte voor de professionals geen problemen, het maakte de afspraken niet
langer, maar ze zagen ook geen toegevoegde waarde. Om toegevoegde waarde
te creëren, zouden ook de patiënten met minder gezondheidsvaardigheden
bereikt moeten worden. Dat is de uitdaging waar discutonssante.ca voor staat.
• Ziektespecifieke gezondheidsvaardigheden: naast algemene secties voor patiënten
en professionals, is er een sectie gewijd aan ziektespecifieke hulpmiddelen.
Tot nog toe is er aandacht voor drie aandoeningen: kanker, diabetes en
hartziektes en beroertes.
Contactpersonen
• Prof. Dr. Marie-Thérèse Lussier : Professor aan de universiteit van Montreal
(département Médecine de famille et Médecine d’urgence) en directrice van
de ‘Équipe de recherche en soins de première ligne du Centre intégré de santé
et de services sociaux de Laval’
• Dr. Claude Richard: Onderzoeker verbonden aan de ‘Équipe de recherche en
soins de première ligne du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval’.
Discutons Santé is een Franstalige website die de communicatie tussen zorgverlener
en patiënt wil verbeteren, enerzijds door patiënten tools aan te reiken zodat zij zich
beter kunnen voorbereiden op een afspraak, anderzijds door vorming en informatie
aan te bieden aan de professionals. De ontwikkelaars zijn zich zeer bewust van het
statische karakter van een webplatform en benadrukken dat ze vooral een instrument willen zijn dat de kwaliteit van het proces van uitwisseling tussen zorgvrager
en -verstrekker verbetert. De uitwerking van die basisambitie laat misschien nog
wat te wensen over. Een bijkomende uitdaging is om laag(zorg)geletterde patiënten
te motiveren om de tools op de website te gebruiken en om professionals te sensibiliseren, zodat zij hun patiënten aanzetten om DiscutonsSante.ca te bezoeken en beter
voorbereid naar afspraken te komen.

Links en andere informatiebronnen
• https://www.newswire.ca/fr/news-releases/discutonssanteca--un-site-novateurpour-aider-patients-et-professionnels-a-mieux-communiquer-515743041.html
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• https://www.youtube.com/watch?v=vuJYdu1nN3Q
(presentatie van Prof. Dr. lussier-Thérèse Lussier)
• Richard, Claude & Lussier, Marie-Thérèse & Galser, Emma & Roberge, Denis.
(2014). Talking Health together: The Impact of an e-Communication
Intervention on Off Target Chronic Disease Patients’ Participation in Primary
Care Encounters. 10.13140/2.1.1212.7040.

4.6. Healthtalk.org
4.6.1 Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

Healthtalk.org: website die toegang geeft tot een database
van persoonlijke en betrouwbare gezondheidsgerelateerde
ervaringen.

Initiatiefnemer

Partnerschap tussen een charity (DIPEx) en de Health
Experiences Research Group (HERG) van de Universiteit
van Oxford.

Actief sinds

2001

Ambitie

Betrouwbare getuigenissen van ervaringsdeskundigen over
het leven met een aandoening ter beschikking stellen.

Financiering

Giften (DIPEx). Mogelijk ook onderzoeksgelden (HERG).

Scope

Oorspronkelijk gericht op het VK. Er wordt nu gewerkt aan
websites zoals healthtalk.org in 13 verschillende landen.
In 2016 bezochten 5 miljoen mensen de website.

4.6.2. Interventiemodel
Healthtalk.org is een website die patiënten, mantelzorgers en professionals wil helpen
en informeren door betrouwbare en persoonlijke gezondheidsgerelateerde ervaringen
te delen. Het is als het ware een database van persoonlijke ervaringen met verschillende
aandoeningen. Meer specifiek probeert de website (1) de vragen en de problemen van
mensen die ziek zijn of een gezondheidsprobleem hebben, te identificeren; (2) ondersteuning en informatie te bieden aan mensen met een (ernstige) aandoening; (3) een
educatieve informatiebron te zijn voor studenten, dokters in opleiding, verpleegkundigen en andere professionals; (4) de relatie tussen patiënt en professional gelijkwaardiger
te maken; en (5) een patient-centered perspectief te bieden aan onderzoekers, managers
en beleidsmakers in de gezondheidszorg.
Healthtalk.org komt voort uit een partnerschap tussen een charity, DIPEx, en
‘The Health Experiences Research Group’ (HERG) van de Universiteit van Oxford
(Nutfield Department of Primary Healthcare Sciences). De website wordt gerund door
DIPEx; het kwalitatieve onderzoek dat op de site gepubliceerd wordt, wordt uitgevoerd
door het HERG-team.
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Onderzoekers van HERG – allemaal degelijk opgeleide sociale wetenschappers met een
achtergrond in sociologie, antropologie, gezondheidsbeleid, psychologie en geschiedenis
– trekken rond in het Verenigd Koninkrijk om mensen met verschillende ervaringen en
achtergronden te interviewen. Voor elke aandoening
worden 40 à 50 mensen geïnterviewd. De onderzoekers vragen aan iedere persoon
om zijn of haar verhaal te vertellen. De belangrijkste thema’s worden uit de interviews
gedistilleerd en vervolgens schrijft de onderzoeker 20 à 30 gedetailleerde samen
vattingen. Er worden video- en audiofragmenten geselecteerd uit de interviews om
de verschillende ervaringen te illustreren. Elk onderzoeksproject wordt ondersteund
door een adviesgroep die samengesteld is uit mensen die betrokken zijn bij de
beschreven aandoening, zorgverleners, academici en medewerkers van liefdadigheids
organisaties. De samenvattingen en de video- en audiofragmenten worden op de website
gepubliceerd per aandoening en per thema. 29

Afbeelding 15. Screenshot video over artritis bij jongeren. In deze video vertelt een patiënt over de impact
van de pijn op zijn dagelijks leven en over de impact van de medicijnen die hij neemt.

Naast de sectie voor patiënten en hun omgeving, bevat de website ook een sectie voor
professionals. Hier kan bijvoorbeeld informatie gevonden worden over ‘shared decision
making’ 30 en worden er ‘teaching resources’ 31 ter beschikking gesteld: video’s voor
opleiding van professionals, video’s voor voorlichting op scholen, … . Daarnaast zijn er
ook ‘trigger films’. Dit zijn video’s waarin patiënten vertellen over hun ervaringen in
de gezondheidszorg. Het doel is om buurtbewoners, patiënten en hun familie en medewerkers van de National Health Service (NHS) samen te laten nadenken over hoe de
ervaringen van patiënten in de gezondheidszorg verbeterd kunnen worden. De films
kunnen ook gebruikt worden als deel van een ‘experience-based co-design (EBCD)’-
proces. Dit is een kwaliteitsvol verbeteringsproces dat de patiënt centraal stelt. 32

29
30
31
32

http://www.healthtalk.org/research/
http://www.healthtalk.org/peoples-experiences/improving-health-care/shared-decision-making/topics
http://www.healthtalk.org/learning-teaching
http://www.healthtalk.org/peoples-experiences/improving-health-care/trigger-films-service-improvement/topics
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4.6.3. Wat voorafging
De eerste website (‘The Database of Personal Experiences of Health and Illness (DIPEx)’)
werd gelanceerd in juli 2001 (http://www.dipex.org). Andrew Herxheimer (klinisch
farmacoloog) en Ann McPherson (huisarts) bedachten het concept van een website als
een soort database van persoonlijke ervaringsverhalen, naar aanleiding van hun eigen
ervaringen (Andrew onderging een knietransplantatie en Ann werd behandeld voor
borstkanker). Ze wilden graag weten hoe andere mensen omgingen met hun aandoening, hoe het écht was om een bepaalde ziekte te hebben en een bepaalde behandeling
te ondergaan.
Omwille van de groeiende internationale aandacht werd in 2013 DIPEx International
opgericht. Er wordt ondertussen gewerkt aan websites zoals healthtalk.org
in 13 verschillende landen. 33
4.6.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
Healthtalk.org verschaft gezondheids- en zorggerelateerde informatie vanuit het
perspectief van de patiënt. Het is in eerste instantie dus gericht op de zorgcontext
– en minder op preventie en promotie. Wanneer mensen een diagnose krijgen, kan dat
verwarrend en beangstigend zijn, vooral wanneer ze weinig afweten van de aandoening
die gediagnosticeerd werd. Vaak gaan ze op dat moment op zoek naar informatie over
de aandoening, over de behandeling en over het effect dat die kan hebben op hun leven.
Deze informatie is beschikbaar op healthtalk.org. De ervaringsverhalen op de website
kunnen helpen om de informatie die patiënten gekregen hebben van hun zorg
verstrekker te vervolledigen, beter te begrijpen, te interpreteren en te kaderen.
Patiënten kunnen dankzij de website de impact van de aandoening beter inschatten
en ze zijn op basis van de ervaringsverhalen van lotgenoten ook beter geïnformeerd
om beslissingen te nemen over medische kwesties.
Mapping op het model van Cultures & Santé
De manier waarop informatie beschikbaar gesteld wordt voor het publiek, is een voorbeeld van de hefboom ‘informatiedragers en media ontwikkelen die gezondheids
vaardigheden versterken’: de onderzoekers van HERG die de informatie verzamelen en
online beschikbaar stellen, willen de informatie verstaanbaar maken en alle medische
of academische terminologie weglaten of uitleggen. De onderzoekers volgden hiervoor
een opleiding en er werd een hulpmiddel ontwikkeld om hen te helpen om te schrijven
voor een niet-medisch geschoold publiek. De informatie wordt verschillende keren
nagekeken vooraleer ze online geplaatst wordt, om zeker te zijn dat de taal waarin de
informatie gegeven wordt, aangepast is aan het publiek. Voor elke studie die gepubliceerd wordt, geven ‘leken’ input en feedback. Er wordt ook gewaakt over de betrouw
baarheid van de informatie. In die zin probeert de website ook de invloed van des
informatie te beperken (in de vorm van de wildgroei van ongereguleerde internetfora).

33 http://www.dipexinternational.org
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In de inspanningen om zorginstellingen beter te organiseren en professionals op
te leiden, vinden we twee andere hefbomen van Cultures & Santé terug:
• Instellingen (zorg, OCMW, andere openbare diensten) heroriënteren zodat ze
gezondheidsvaardigheden versterken van de mensen die er gebruik van
maken en die er werken;
• Professionals en vrijwilligers die direct met de bevolking werken, vormen.
Healthtalk.org legt hierbij niet de nadruk op gezondheidsvaardigheden an sich, maar
streeft er wel naar om instellingen en professionals meer oog te laten hebben voor de
ervaringen en het perspectief van de patiënt.
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
Healthtalk.org werd opgezet als een website waar patiënten ervaringsverhalen van lot
genoten kunnen vinden. Het richt zich dus in de eerste plaats op het individuele niveau.
Mettertijd is men de website ook gaan gebruiken als portaal met materiaal voor onderwijsdoeleinden en is men video’s gaan ontwikkelen die gebruikt worden in verbeteringsprocessen van zorginstellingen. Dit situeert zich eerder op organisatieniveau.
4.6.5. Verhouding tot selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: de ervaringsverhalen die beschikbaar
zijn via de website, zijn verhalen van patiënten in diverse geledingen van de
zorgverstrekking, inclusief de eerstelijn. De inhoud voor professionals,
opleidingsinstellingen en zorginstellingen is overal toepasbaar.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: patiëntenparticipatie is essentieel voor
healthtalk.org, aangezien de website opgebouwd is rond de verhalen van patiënten. Deze worden gerekruteerd via diverse wegen. Er worden bv. patiënten
organisaties, grote Britse zelfhulpgroepen en informatieverstrekkers gecontacteerd. Leden van deze verenigingen worden ook gevraagd om te zetelen
in de adviesgroepen. Patiëntenorganisaties e.d. subsidiëren soms ook onder
zoeken en helpen bij het bekendmaken van de website.
Verder zijn er ook de ‘trigger films’, die gebruikt worden om buurtbewoners,
patiënten, familieleden en medewerkers van de NHS samen te laten nadenken
over hoe de ervaringen van patiënten verbeterd kunnen worden.
• Culturele diversiteit: men probeert om ervaringen te verzamelen van mensen
uit verschillende culturen en met verschillende etnische achtergronden.
De betrokken patiënten zijn vaak blank en gepensioneerd, komen uit de middenklasse en hebben een achtergrond in gezondheidszorg of onderzoek.
Deze mensen hebben tijd, maar ook een bepaald opleidingsniveau en ze
hebben vertrouwen in de onderzoekers. De onderzoekers die meewerken aan
healthtalk.org erkennen dat er meer diversiteit in de betrokken patiënten
groepen moet zijn. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat dit niet eenvoudig te
realiseren is. Creatievere manieren om mensen te rekruteren, vereisen meer
tijd en financiële middelen. Er zijn bovendien geografische beperkingen (er
wordt vooral gewerkt in de regio rond Oxford, een gebied met weinig etnische
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diversiteit) en men wil ook dat patiënten zichzelf kunnen blijven aandienen. 34
• Focus op meest kwetsbaren: men probeert om voor de onderzoeken ook patiënten
te rekruteren die minder geletterd zijn of voor wie Engels niet hun moeder
taal is. Daarom werden er gemakkelijk leesbare versies (met veel beeldmateriaal)
gemaakt van het informatiemateriaal dat gebruikt wordt om patiënten te
rekruteren. Toestemmings- en copyrightformulieren bestaan ook in audio
versies voor slechtzienden en deze formulieren zijn er ook in andere talen.
De interviews kunnen op diverse manieren afgenomen worden om tegemoet
te komen aan kwetsbaardere doelgroepen. Er wordt bijvoorbeeld geïnterviewd
via e-mail, Skype of telefoon voor mensen die een beperkte mobiliteit
hebben, sociaal angstig zijn of andere beperkingen hebben die face-to-face
interviews bemoeilijken.
Ook aan de kant van de gebruikers van de website is er aandacht voor de meest
kwetsbaren. De website is zo toegankelijk mogelijk gemaakt.
• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: de inhoud van de website
wordt geleverd door onderzoekers van de HERG (Health Experience Research
Group) van de Universiteit van Oxford. De onderzoekers streven ernaar over
elke reeks interviews één of twee papers te publiceren in een ‘peer reviewed’
tijdschrift over sociale wetenschappen of in een tijdschrift over algemene
of gespecialiseerde medische onderwerpen. Sinds 2001 werden meer dan
60 artikels gepubliceerd. De onderzoeksgroep beschouwt dit als een belangrijke manier om hun resultaten wereldwijd kenbaar te maken voor zorg
verleners met verschillende achtergronden. Tegelijkertijd willen ze er op
deze manier voor zorgen dat de kwaliteit en de academische geloofwaardigheid van hun onderzoek bewaard blijven.
In 2016 bezochten 5.000.000 mensen de website. 80% van deze bezoekers
vond informatie die ze elders niet konden vinden, 70% voelde zich gerust
gesteld en beter voorbereid, 62% voelde zich aangemoedigd om een actievere
rol op te nemen in zijn behandeling. 35
• Ziektespecifieke gezondheidsvaardigheden: de ervaringsverhalen op de website
worden ingedeeld per aandoening en per thema. Er worden meer dan 100
aandoeningen behandeld.

34 http://www.healthtalk.org/peoples-experiences/medical-research/patient-public-involvement-researchers/
representativeness-and-diversity-people-who-get-involved
35 http://www.healthtalk.org/files/upload/latestimpactreport.pdf
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Contactpersoon
Ruth Sanders, Research Delivery Project Manager, Health Experience Research Group
Healthtalk.org is een website waar patiënten informatie kunnen vinden over hoe het
is om te leven met allerlei aandoeningen. Deze informatie wordt vooral ter beschikking gesteld in de vorm van filmpjes van interviews met patiënten die vertellen over
hun eigen ervaringen.
De interviews worden afgenomen door onderzoekers van de Universiteit van Oxford.
De informatie die zo verzameld wordt, wordt ondertussen ook gebruikt om de
organisatie van zorginstellingen te verbeteren en om professionals in opleiding
vertrouwd te maken met het perspectief van de patiënt.
Uit onderzoek blijkt dat de informatie die beschikbaar is via de website voor patiënten een grote meerwaarde biedt. Patiënten zijn op basis van de ervaringsverhalen op
de website beter in staat om in te schatten welke impact hun aandoening zal hebben
op hun leven en om geïnformeerde beslissingen te nemen over medische kwesties.

Links en andere informatiebronnen
• www.dipexinternational.org

4.7. Migesplus
4.7.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

Migesplus: portaalsite die gezondheidsgerelateerde
informatie centraliseert.

Initiatiefnemer

Zwitserse Rode Kruis (SRK)

Actief sinds

2004

Ambitie

Gezondheidsongelijkheid verminderen door migranten
een betere toegang te geven tot betrouwbare gezondheids
gerelateerde informatie.

Financiering

Overheidssubsidie, cofinanciering door SRK.

Scope

Nationaal, sectorbreed. Per jaar worden 120.000 publicaties
besteld via de site.

4.7.2. Interventiemodel
Migesplus.ch is een portaalsite die opgezet is door het Zwitserse Rode Kruis. De site
ijvert voor gelijke kansen op het vlak van gezondheid. De portaalsite heeft vier secties:
gezondheidsinformatie, migesExpert, migesMedia en gezondheidsorganisaties.
De eerste en de vierde sectie zijn beschikbaar in vier talen (Duits, Engels, Frans,
Italiaans), de andere secties zijn beschikbaar in drie talen (Duits, Frans, Italiaans).
In het eerste deel wordt er gezondheidsgerelateerde informatie gegeven in 56 verschillende talen voor de migrantenbevolking en voor personen die werken met deze doelgroep
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(bemiddelaars, maatschappelijk werkers en professionals uit de gezondheidszorg).
Deze informatie wordt onderverdeeld in een aantal thema’s: verslaving, gezondheids
promotie en ziektepreventie, geestelijke gezondheid, ziektes (cardiovasculaire aan
doeningen, allergieën, epilepsie, rugpijn, reuma, SOA’s en aids, longziektes, dementie,
kanker, diabetes), gezond opgroeien en onderwijs, gezondheidszorg, leven in Zwitserland. Brochures en ander materiaal kunnen gratis gedownload of besteld worden.
Dit deel van de website wordt het vaakst geconsulteerd.

Afbeelding 16. Screenshot van de sectie met gezondheidsgerelateerde informatie.

MigesExpert richt zich op artsen en maatschappelijk werkers en geeft informatie over
migratie en gezondheid. Professionals vinden er informatie over vertalingen en tolken,
omdat betere communicatie leidt tot betere interacties met patiënten en tot een beter
advies en een betere behandeling. Verder wordt er informatie gegeven over het voeren
van gesprekken met patiënten in een migratiecontext. Er worden links gegeven naar
informatie over gezondheid in verschillende talen en er wordt informatie gegeven over
het sociale statuut en de verzekeringen van migranten.
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Afbeelding 17: screenshot van de sectie ‘MigesExpert’

© Rode Kruis

MigesMedia geeft informatie over het gebruik van media om de migrantenbevolking
te bereiken. Er worden voorbeelden gegeven van campagnes en gezondheidsorganisa
ties kunnen zichzelf in deze sectie voorstellen. Organisaties krijgen op die manier
toegang tot een publiek van 120.000 lezers via collectieve media die mensen met een
migratieachtergrond gebruiken. Ze worden ondersteund inzake redactie, vertaling
en aanpassing van de teksten, enz.

Afbeelding 18: screenshot van de sectie ‘MigesMedia’
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In de laatste sectie ten slotte wordt informatie aangeboden voor gezondheidsorganisaties.
Er wordt advies gegeven bij de ontwikkeling, vertaling, productie en verspreiding van
informatie, zodat het materiaal ook door kwetsbare doelgroepen kan gebruikt worden.
Het informatieve materiaal kan geplaatst worden op de website. Er is momenteel
online-informatie beschikbaar van 139 gezondheidsorganisaties in 56 talen. Via deze
informatie krijgen gezondheidsorganisaties toegang tot moeilijk bereikbare doelgroepen.

Afbeelding 19. Screenshot van de sectie met informatie voor gezondheidsorganisaties.

Het webportaal richt zich prioritair tot professionals uit de gezondheids- en vormings
sector en uit de sociale sector. Deze personen nemen een intermediaire rol op en geven
de gezondheidsgerelateerde informatie door aan de mensen met een migratie
achtergrond die de informatie nodig hebben. Het grondconcept van migesplus.ch
onderscheidt dus verschillende types van actoren 36:
• ‘zenders’ (‘SenderInnen’): dit zijn de organisaties die gezondheidsinformatie
beschikbaar stellen en boodschappen willen verspreiden.
• ‘verspreiders’ (‘MultiplikatorInnen’): vanuit het standpunt van de ‘zenders’
zijn dit de eerste aanspreekpunten voor het verspreiden van de informatie.
Dit zijn voornamelijk (overkoepelende) organisaties of verenigingen van
actoren uit verschillende domeinen van gezondheid en maatschappelijk
werk en integratiebevordering.
• ‘intermediaire actoren’ (‘Intermediäre AkteurInnen’): dit zijn individuele
instellingen en actoren uit verschillende domeinen van gezondheid en
maatschappelijk werk die in direct contact staan met de migrantenpopulatie.
• ‘eigenlijke doelgroep’ (‘Zielgruppen’): dit zijn de personen of groepen tot wie
de gezondheidsgerelateerde informatie voornamelijk gericht is.

36 Hügli, Eveline; Rüefli, Christian; Haenni, Malena (2008). Migesplus: Grundlagen für ein Distributionskonzept –
Schlussbericht
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Afbeelding 20. Schematische voorstelling van het grondconcept van migesplus.ch

4.7.3. Wat voorafging
Migesplus.ch is ontstaan in 2004 in de schoot van de strategie “Migration und Gesundheit 2008-2013” van het BAG (Bundesambt für Gesundheit – Federaal Bureau voor
Volksgezondheid). Het BAG ondersteunt de website nog steeds. Migesplus.ch wordt
druk bezocht. Jaarlijks worden 120.000 publicaties via migesplus.ch besteld.
Eerder dit jaar werd het webportaal vernieuwd. De navigatie werd verbeterd, het
thematisch overzicht duidelijker, de zoek- en filterfunctie eenvoudiger en de bestel
procedure gebruiksvriendelijker. Ook het bereik van de dienstverlening werd herwerkt 37.
4.7.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
Migesplus.ch richt zich in de eerste plaats op professionals in de gezondheidszorg die
werken met de kwetsbare migrantenpopulatie. Het gaat hierbij niet alleen om profes
sionals die in een zorgcontext werken. Men heeft eveneens aandacht voor organisaties
die actief zijn in de ziektepreventie en gezondheidspromotie.
Er worden verschillende hulpmiddelen via het portaal verspreid. De nadruk ligt hierbij
op het gebruik van de moedertaal van migranten, eenvoudig taalgebruik, rekening
houden met de culturele achtergrond. Via dit alles wil men ervoor zorgen dat het
doelpubliek de informatie die ze van zorgorganisaties en professionals krijgen goed
begrijpen en interpreteren.

37 https://www.presseportal.ch/de/pm/100002289/100817951
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Mapping op het model van Cultures & Santé
Het is een portaal dat aangrijpt op drie hefbomen die door Cultures & Santé worden
naar voren geschoven:
• Instellingen (zorg, OCMW, andere openbare diensten) heroriënteren zodat ze
gezondheidsvaardigheden versterken van de mensen die er gebruik van
maken en die er werken;
• Professionals en vrijwilligers die direct met de bevolking werken, vormen;
• Informatiedragers en media ontwikkelen die gezondheidsvaardigheden
versterken.
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
Op het webportaal kunnen professionals die werken met de migrantenbevolking terecht
voor hulpmiddelen om gezondheidsinformatie te geven aan de kwetsbare migranten
bevolking. Ze vinden er ook informatie over gespreksvoering e.d. Migranten kunnen
ook direct informatie in hun taal vinden via de website. Het portaal richt zich dus
nadrukkelijk op het individuele niveau in het sociaal-ecologische model van Lauren
McCormack. De organisatiedimensie wordt aangesproken in zoverre dat het portaal
ook organisaties helpt om hun informatiedragers en media voor het doelpubliek
toegankelijk te maken. Migesplus wil ook meer en meer inzetten op vormingen in
organisaties die een diversiteitsbeleid willen uitbouwen of de dienstverlening voor
diverse bevolkingsgroepen willen optimaliseren.
4.7.5. Verhouding tot selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: de focus van het webportaal ligt niet
specifiek op zorgverstrekking. Men richt zich op zorgverstrekking, ziekte
preventie én gezondheidspromotie.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: MigesPlus is een portaalsite die direct
door de doelgroep bereikt kan worden. Men heeft echter gemerkt dat de site
meer gebruikt wordt door ‘tussenpersonen’: door professionals die in de
gezondheidszorg werken met migranten. Precieze cijfers zijn (nog) niet beschikbaar.
• Culturele diversiteit: het portaal is opgezet door het Rode Kruis in het kader van
een overheidsstrategie voor migratie en gezondheid. Het richt zich dan ook
uitsluitend op professionals en organisaties die werken met kwetsbare mensen
met diverse culturele achtergronden.
• Focus op meest kwetsbaren: Het portaal richt zich uitsluitend op (professionals
die werken met) kwetsbare bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond.
Migranten vinden moeilijk hun weg in de Zwitserse gezondheidszorg,
enerzijds omwille van taalproblemen, anderzijds door drempels in de
gezondheidszorg zelf. Men wil hieraan tegemoetkomen door informatief
materiaal te vertalen en visueel materiaal (video’s e.d.) te ontwikkelen, en
tegelijkertijd door de interculturele competenties van professionals aan te
scherpen via vorming en opleiding.
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• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: in 2014 deed het Rode
Kruis een literatuurstudie over migratie en gezondheidsinformatie 38, in
het kader van het nationale programma ‘Migration und Gesundheit’ van het
BAG. Via deze literatuurstudie wilde men onderzoeken hoe het gesteld was
met de wetenschappelijke kennis over gezondheidsinformatie in een migratie
context. Uit deze studie bleek o.a. dat het gebruik van gedrukt informatie
materiaal dat vertaald en aangepast werd voor de doelgroep zeer nuttig is,
vooral voor mensen die geen toegang hebben tot het internet. Verder bleek
ook dat het gebruik van media van migrantengemeenschappen (waarop
MigesMedia gericht is) als zeer zinvol ervaren werd, vooral door die personen
die minder toegang hebben tot andere informatiebronnen.
• Ziektespecifieke gezondheidsvaardigheden: het portaal biedt ziektespecifieke
informatie aan voor een groot aantal ziektes. In de sectie ‘gezondheidsinformatie – ziektes’ kan men met behulp van een filterfunctie over allerlei
ziektes informatie vinden, en dit voor verschillende doelgroepen, in verschillende talen, op verschillende informatiedragers en voor verschillende
gebruikers.
Contactpersoon
Katharina Liewald, projectleidster Migesplus
Migesplus.ch is een portaalsite die zich in de eerste plaats richt op professionals en
organisaties die werken met mensen met een migratieachtergrond. De site hoopt
via hen de informatie over gezondheidsgerelateerde thema’s voor migranten
beschikbaar, verstaanbaar en bruikbaar te maken. Men wil zo de gezondheids
ongelijkheid verminderen.
MigesPlus.ch doet dit door gezondheidsgerelateerde informatie in allerlei talen
beschikbaar te stellen, door professionals informatie te geven over het voeren van
gesprekken met patiënten in een migratiecontext, door informatie te geven over
het gebruik van media om de migrantenbevolking te bereiken en door informatie
aan te bieden aan gezondheidsorganisaties.
Migesplus.ch is een indrukwekkende realisatie en het resultaat van een over de
langere termijn volgehouden visie en investeringen. Ze rust ook op een solide
kennisbasis over de wijze waarop gemeenschappen met een migratieachtergrond
gezondheidsgerelateerde informatie consumeren.

Links en andere informatiebronnen
• migesplus.ch
• https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/
nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/
gesundheitskompetenz-von-benachteiligten-staerken/migesplusgesundheitsinformationen-fuer-migranten.html

38 Kaya, Bülent (2014): Migration et information sur la santé: revue de littérature. Croix-Rouge suisse: Berne.
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4.8. Evivo – Gesund und aktiv leben
4.8.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

Evivo: cursus om mensen met een chronische aandoening
te ondersteunen bij het leiden van een gezond, bewust en
actief leven.

Initiatiefnemer

Evivo Netwerk met 25 leden in drie deelnemende landen
(Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk)

Actief sinds

2014

Ambitie

Het zelfmanagement verbeteren van patiënten met een
chronische aandoening.

Financiering

Tot voor kort financiering door leden van Evivo Netwerk.
Nu cofinanciering door ziekteverzekering gezocht.

Scope

Actieradius van het Evivo Netwerk: 500 à 1.000 deelnemers
per jaar.

4.8.2. Interventiemodel
‘Gesund und aktiv leben’ is een cursus met een begeleidend handboek. Het doel is mensen
met een chronische ziekte of beperkingen en hun omgeving (familie en/of vrienden)
ondersteunen zodat ze een gezond, bewust en actief leven kunnen leiden. De cursus is
gebaseerd op het ‘Chronic Disease Self-Management Program’ van Stanford University 39.
De cursussen worden ingericht onder de naam ‘Evivo Kurse’ door ledenorganisaties
van ‘Evivo Netzwerk’. Het netwerk is een heterogene verzameling van 25 leden,
waarvan het grootste deel (qua aantallen) zich in Zwitserland bevindt. Het gaat om
erg diverse actoren in de gezondheidszorg: ziekenhuizen, de Zwitserse Kankerliga,
regionale thuiszorgorganisaties, regionale en pathologiegerichte zelfhulpgroepen
(bv. Diabètevaud). In Duitsland zijn er twee leden: Selbsthilfe Koordination Bayers en
de Patientenuniversität die ingebed is in de Medizinische Hochschule Hannover.
Ook in Oostenrijk is het aantal leden beperkt.

39 https://www.evivo.ch/web/evivo/kursprogramm
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Afbeelding 21. Screenshot website evivo.ch

In 2015 werden 33 cursussen in de drie landen georganiseerd; in 2016 waren er dat 53 en
in 2017 ging het om 63 opleidingen. Jaarlijks volgen dus 500 à 1.000 mensen de opleiding.
De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten die 2,5 uur duren. Volgende thema’s
worden tijdens die bijeenkomsten behandeld:
• omgaan met pijn;
• een persoonlijk bewegingsprogramma opstellen;
• zich voorbereiden op een afspraak bij een arts of een therapeut;
• evenwichtig, gezond en met plezier eten;
• manieren om creatief met beperkingen om te gaan;
• het zelfvertrouwen in het omgaan met ziekte en beperking versterken;
• zichzelf motiveren;
• leven met medicatie;
• communiceren met familie, vrienden en professionals;
• doelen stellen;
• ontspanningsoefeningen.
Elke cursus wordt begeleid door twee personen, die hiervoor opgeleid werden binnen
de vereniging ‘Evivo Netzwerk’. Minstens één begeleider leeft zelf met een chronische
aandoening. De cobegeleider is vaak iemand die werkt in de medische of de sociale
sector. In 2017 werden 49 begeleiders opgeleid.
In de cursus leert men lotgenoten kennen. Er worden technieken aangeleerd en men
krijgt tips van begeleiders en van de andere deelnemers. Er worden verder praktische
middelen aangereikt, zoals het opstellen van een handelingsplan waarin iedere deel
nemer persoonlijke doelen kan vooropstellen.
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In Zwitserland heeft men de laatste jaren een terugval in het aantal deelnemers gezien.
Men ondervindt moeite om voldoende deelnemers aan te trekken voor de cursussen.
Daarom werkt men sinds dit jaar met een ander businessmodel 40. Voorheen was de
cursus gratis. Nu heeft men de prijs voor de cursus vastgesteld op 480 Zwitserse Frank.
Dit bedrag wordt echter niet (volledig) door de deelnemer zelf betaald. Men heeft een
overeenkomst met een ziekenfonds, dat voor zijn leden 430 Zwitserse Frank moet
terugbetalen. Gesprekken met andere ziekenfondsen lopen nog.
Verder bestaat er een systeem met tegoedbonnen. Leden en partners van het Evivo
netwerk kunnen een aantal tegoedbonnen geven aan hun klanten, zodat die klanten
tegen een sterk verlaagde prijs de cursus kunnen volgen. Dit systeem moet de cursus ook
toegankelijk houden voor sociaal zwakkeren, die met een tegoedbon zelf 100 Zwitserse
Frank in plaats van 480 Zwitserse Frank zullen betalen voor de cursus.
4.8.3. Wat voorafging
De Careum Stichting 41 nam een licentie op het ‘Chronic Disease Self-Management
Program’ van Stanford University en paste dit programma aan voor Duitstalig Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk, en later ook voor Franstalig Zwitserland. Men heeft het
handboek herwerkt en het handboek voor de cursusbegeleiders aangepast.
Daarna is de Careum Stichting op zoek gegaan naar partners die de cursus konden
aanbieden en begeleiders zouden opleiden. In 2014 werd ‘Evivo Netzwerk’ opgericht
door Careum, vijf pionierpartners en vijf nieuwe partnerorganisaties. ‘Evivo Netzwerk’
is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die in drie landen actief is
(Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk). Dit netwerk wil de situatie van patiënten en hun
omgeving verbeteren. Hiervoor willen ze de cursus ‘Gesund und aktiv leben’ inzetten,
naast andere activiteiten. De leden van het netwerk kunnen allemaal zelfstandig
cursussen organiseren en begeleiders opleiden.
In Zwitserland wordt de cursus ‘Gesund und aktiv leben’ onder de merknaam ‘Evivo’
aangeboden, in Duitsland onder de merknaam ‘Insea’. Wij hebben de Zwitserse cursus
gedocumenteerd.
De situatie in Duitsland is anders dan die in Zwitserland. In Duitsland zijn er o.a.
zelfhulpgroepen die de cursus aanbieden, waardoor men veel gemakkelijker deelnemers
vindt. De deelnemersaantallen stijgen er jaar na jaar.
4.8.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
In de Evivocursus wil men patiënten met een chronische aandoening en hun omgeving
informatie en handvatten geven om zo hun zelfmanagement en copingvaardigheden
in het omgaan met hun aandoening te verhogen. In de cursus worden technieken
40 https://www.evivo.ch/web/evivo/news/-/asset_publisher/EQUbLRg680NV/content/evivo-schweiz-ausbau-dankneuem-geschaftsmodell (geconsulteerd op 11 juli 2018)
41 De Careum Stichting is een organisatie die bezig is met vorming, onderzoek, ontwikkeling en netwerking in
de gezondheidszorg.
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aangeleerd, praktische tips gegeven voor een gezondheidsbewust leven, om problemen
beter aan te pakken en om actiever oud te worden. De cursus is dus niet specifiek gericht
op het zorg-, promotie- of preventiedomein. Er wordt informatie gegeven en men leert
patiënten wat ze met die informatie kunnen doen om hun levenskwaliteit te verhogen.
Mapping op het model van Cultures & Santé
De Evivocursus grijpt niet specifiek aan op een van de hefbomen die door Cultures
& Santé gedefinieerd werden. De cursus grijpt aan op het individu en zijn vrienden
of familie, maar niet op de bredere omgeving. Men richt zich niet op alle fasen van
de levensloop.
In de visie van Cultures & Santé zouden hefbomen ook moeten aangrijpen op een waaier
van dagelijkse leefmilieus en settings. Dit doet de cursus slechts in geringe mate.
Cultures & Santé geeft ten slotte ook aan dat hefbomen niet alleen individuele competenties moeten versterken, maar evenzeer de gemeenschap waarin het individu leeft.
Ook dit zien we niet terug in de Evivocursus.
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
Zoals reeds vermeld, richt de Evivocursus zich voornamelijk op het individuele niveau.
Ook het interindividuele niveau wordt gedekt via de sociale steun die deelnemers krijgen
van peers die ook aan de cursus deelnemen.
4.8.5. Verhouding tot selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: de focus van de Evivocursus ligt op
patiënten met een chronische aandoening. Men focust niet specifiek op een
zorgcontext.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: vanaf de pioniersfase werd met
patiëntenorganisaties samengewerkt. Dit was echter niet vanzelfsprekend,
omdat een aantal organisaties in zekere zin concurrenten zijn: bijvoorbeeld de
organisatie voor diabetespatiënten en de reumaliga bieden ook programma’s
aan met een gelijkaardig doel als de Evivocursus 42. Er zijn enkele organisaties,
zoals een patiëntenorganisatie voor mensen met kanker (‘Krebsliga’), die wel
lid zijn van het ‘Evivo Netzwerk’ en dus Evivocursussen aanbieden. In de
Evivocursussen zelf probeert men patiënten een leidende rol te laten
opnemen door minstens één patiënt als medebegeleider van de cursus in te
schakelen.
• Culturele diversiteit: het cursushandboek werd vertaald in het Turks, Spaans
en Italiaans. De cursussen worden in het Duits gegeven, maar het handboek
wordt in deze drie talen ter beschikking gesteld. In de toekomst zou men ook
de cursussen zelf in andere talen willen geven, zoals dat nu al gebeurt in
Duitsland waar men ook cursussen aanbiedt in het Turks en het Russisch.

42 http://www.diabetesschweiz.ch/diabetes/programme/praediabetes/ en https://www.rheumaliga.ch/angebote/
kurse
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Dit is momenteel in Zwitserland nog niet mogelijk, vooral omwille van een
tekort aan financiële middelen.
• Focus op meest kwetsbaren: in de cursus en in het handboek wordt eenvoudige
taal gebruikt. De cursus zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. In de
praktijk ziet men dat de deelnemers aan de cursus overwegend (oudere)
vrouwen zijn uit de sociaaleconomische middenklasse. De aandoeningen
van de deelnemers zijn veelal aandoeningen die bewegingsbeperkingen
veroorzaken. Dat voornamelijk deze doelgroep bereikt werd, heeft te maken
met de aard van de ledenverenigingen van ‘Evivo Netzwerk’.
• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: in 2011 werd een
meta-analyse gemaakt van 23 onderzoeken over ‘Chronic Disease Self-
Management Program (CDSMP)’ 43. De resultaten suggereren dat deelnemen
aan een CDSMP de psychische gezondheidstoestand, self-efficacy en een
aantal gezondheidsgerelateerde gedragingen verbetert. Bovendien bleken
deze verbeteringen nog steeds aanwezig te zijn na 12 maanden. Het ging
weliswaar niet om spectaculaire verbeteringen, maar ze maken een verschil
voor de volksgezondheid als je het cumulatieve effect van deze kleine ver
anderingen in beschouwing neemt. Als deze effecten ook langer aanwezig
blijven, zouden ze ook een significant effect kunnen hebben op de gezond
heidsgerelateerde levenskwaliteit en de fysieke, psychologische en sociale
impact van chronische aandoeningen.
Op populatieniveau zouden cursussen zoals die van Evivo een aanzienlijk
gezondheidseffect kunnen hebben omdat ze relatief goedkoop zijn en
tegelijkertijd breed toepasbaar in verschillende settings en bij verschillende
doelgroepen. Er kan een groot publiek bereikt worden. Deze cursussen geven
mensen met een chronische aandoening de kans om kennis, vaardigheden en
zelfvertrouwen te ontwikkelen, zodat ze op een adequate manier om kunnen
gaan met ziektegerelateerde problemen.
Evivo past in het discours van ‘Gesundheit 2020’ 44. Met deze strategie wil de
Zwitserse regering werken aan levenskwaliteit, kansengelijkheid, kwaliteit
van zorg en transparantie. Patiënten zullen participatief bij hun behandeling
betrokken worden. Onze contactpersoon gaf echter aan dat er op dit vlak nog
niet veel zichtbare vooruitgang is geboekt.
• Ziektespecifieke gezondheidsvaardigheden: de Evivocursus is ziekteoverschrijdend.

43 Brady, TJ, Murphy, L., Beauchesne, D., Bhalakia, A., Chervin, D., Daniels, B., Greenberg, M., House, M., O’Colmain,
B. (2011): Sorting through the evidence for the Arthritis Self-Management program and the Chronic Disease
Self-Management program, Executive Summary of ASMP/CDSMP meta-analyses. Centers for Disease Control
and Prevention.
44 https://www.evivo.ch/documents/2807431/2830417/Deppeler_Michael_Evivo-de.pdf/8ff7f80f-1dac-47db-97db8bde36454883?version=1.13

82

Gezondheidsvaardigheden versterken:
leren van tien innovatieve buitenlandse praktijken

Koning Boudewijnstichting

Deel 4. Tien innovatieve buitenlandse praktijken

Contactpersoon
Bruno Umiker, hoofd van ‘Evivo Netwerk’.
Evivo is een 15 uur durende cursus die mensen met een chronische aandoening
technieken, hulpmiddelen en andere ondersteuning aanreikt om een gezond,
bewust en actief leven te kunnen leiden. De opleiding is gebaseerd op het gerespecteerde ‘Chronic Disease Self-Management Program’ van Stanford University.
Het versterken van gezondheidsvaardigheden ligt hier ingebed in de bredere
ambitie om de zelfredzaamheid te verhogen. Patiënten krijgen een actieve rol als
ervaringsdeskundigen in de opleiding. Het concept is waardevol, maar het is
een hele uitdaging voor het Evivonetwerk om een verspreidings- en ontwikkelings
model met voldoende hefboomkracht te ontwikkelen. Tot op vandaag blijft de
verspreiding in de D-A-CH landen beneden verwachting. Het netwerk heeft recent
het geweer van schouder veranderd en probeert nu meer aansluiting te vinden op
de middelen en netwerken van grotere institutionele actoren. Een bijkomende
uitdaging is het aantrekken van een diverser publiek. Er worden inspanningen
gedaan om de opleiding laagdrempeliger te maken voor kwetsbare groepen
(in casu migranten).

Links en andere informatiebronnen
• www.evivo.ch

Gezondheidsvaardigheden versterken:
leren van tien innovatieve buitenlandse praktijken

83

Deel 4. Tien innovatieve buitenlandse praktijken

4.9. Health Literacy for Everyone
4.9.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

Health Literacy for Everyone: outreachproject om
gezondheidsvaardigheden van migranten te versterken.

Initiatiefnemer

IKEMBA, een interculturele organisatie in Graz die mensen
met een migratieachtergrond ondersteunt.

Actief sinds

2013

Ambitie

De gezondheidsvaardigheden verhogen van personen met
een migratieachtergrond.

Financiering

Subsidie door gemeentebestuur.

Scope

De stad Graz. Project met beperkte scope: 1 deeltijds
outreachmedewerker voor elk van de doelgemeenschappen.

4.9.2. Interventiemodel
‘Health Literacy for Everyone’ is een project van de organisatie Ikemba, gevestigd in Graz
(Oostenrijk). Ikemba is een interculturele organisatie die sociaal zwakkere mensen met
een migratieachtergrond op allerlei vlakken wil ondersteunen.
‘Health literacy for everyone’ wil de gezondheidsvaardigheden van migranten bevorderen. Zo willen ze het handelingsvermogen en de self-efficacy-verwachting verhogen –
centrale determinanten van de individuele beschermende factoren die de gezondheid
verbeteren.
Oorspronkelijk wilde men dit doen door een combinatie van een aanbod dat specifiek
ontworpen is voor migranten (outreachend werken) en maatregelen om het bestaande
aanbod toegankelijker te maken voor de doelgroep.
Onder outreachend werken wordt verstaan: ‘activiteiten op lokaal niveau die contact
leggen met individuen of groepen van specifieke doelgroepen die bestaande
of traditionele gezondheidszorginstellingen niet effectief bereiken 45. Het is een
laagdrempelige, op hulpbronnen gerichte, gemeenschapsgerichte hulpverlening in
de leefomgeving van het doelpubliek. Outreachend werken wordt al langer met succes
gebruikt in Noord-Amerika en in delen van Europa. IKEMBA heeft de werkvorm
jarenlang verder ontwikkeld en toegepast. Ze combineren nu vier vormen van out
reachend werken, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden 46:
1. Het outreachend werk in het ‘detached-outreach-model’ vindt plaats in
de openbare ruimte, bv. in parken of op straat.

45 Amtsblatt der Europäischen Union L165/31. Empfehlung des Rates vom 18.6.2003, geciteerd op de website
ikemba.aut.
46 Dewson, Davis & Casebourne (2006): Maximising the role of outreach in client engagement. A report of research
carried out by the Institute for Employment Studies on behalf the Department for work and Pensions.
Department of Work and Pensions. Research Report No. 326, Norwich, geciteerd op de website ikemba.aut.
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2. In het ‘peripatetic model’ vindt het outreachend werken plaats in de
gebouwen of organisaties van de gemeenschappen, bv. in religieuze centra
of verenigingen.
3. In het ‘domiciliary model’ worden mensen thuis opgezocht.
4. In het ‘satellite model’ wordt een service op een bepaalde locatie opgezet,
onder het motto ‘one-stop-shop’: er worden laagdrempelig advies en
informatie gegeven en mensen worden doorverwezen naar verschillende
gespecialiseerde diensten.
Binnen het project ‘Health Literacy for Everyone’ wordt outreachend gewerkt in
vier gemeenschappen: in de Afrikaanse gemeenschap (landen ten zuiden van de Sahara),
in de Albanese gemeenschap (mensen die Albanees spreken en uit Albanië, Kosovo
en Macedonië komen), in de Roemeense en in de Tsjetsjeense gemeenschap in Graz.
In elke gemeenschap is een outreachend werk(st)er actief. Er worden events en work
shops georganiseerd over gezondheidspromotie en ziektepreventie, met de hulp van één
of meer sleutelpersonen uit de gemeenschap zelf. Van hen wordt verwacht dat ze
het project in de gemeenschappen bekendmaken en dat ze bemiddelen tussen hulpver
leners en mensen uit de respectievelijke gemeenschappen. De outreachend werk(st)ers
bereiken de leden van de doelgroepen via deze events en workshops, maar ze gaan ook
op bezoek bij mensen thuis, om informatie te geven en/of om mensen uit te nodigen
om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten.
Er werden eveneens pogingen ondernomen om de interculturele competenties bij
zorginstellingen en hun werknemers te vergroten. Relatief snel bleek dat, hoewel men
zich in zorginstellingen wel bewust is van het probleem, er toch slechts beperkte
interesse was in concrete maatregelen om interculturele competenties te ontwikkelen
en het aanbod aan te passen aan de behoeften van migranten. Daarom heeft het projectteam beslist om de middelen die hiervoor uitgetrokken waren, toe te wijzen aan outreachend werken (bv. voor begeleidingen en culturele tolken of een EHBO-cursus voor
migranten).
Men wilde ten slotte ook geïnteresseerde migranten de weg wijzen naar mogelijke
beroepen in de gezondheidszorg. Ook deze doelstelling bleek niet haalbaar: men werd
geconfronteerd met institutionele drempels die niet weggewerkt konden worden door
het project. Drempels voor de professionele integratie van mensen met een migratie
achtergrond in de gezondheidszorg waren profielen en opleidingseisen, diploma’s die
in Oostenrijk niet erkend worden, en het gebrek aan talenkennis.
4.9.3. Wat voorafging
Het project ging van start met een pilootfase die liep in 2013-2014. Deze pilootfase werd
gefinancierd door de organisatie voor gezondheidspromotie in Oostenrijk. Nadien nam
het gemeentebestuur de financiering over, met als gevolg dat de financiële middelen
voor het project nu veel beperkter zijn. Momenteel loopt het project nog, maar het aantal
activiteiten werd noodgedwongen teruggeschroefd.
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4.9.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
In het project ‘Health Literacy for All’ wordt op verschillende fronten gewerkt. Er worden
workshops en events georganiseerd in de betrokken gemeenschappen, waar informatie
gegeven wordt (in de moedertaal van de migranten) over ziektepreventie en gezondheids
promotie, en waar ook uitleg gegeven wordt over hoe het Oostenrijkse gezondheids
systeem werkt. Men probeert om alles in een begrijpelijke taal uit te leggen, zodat de
mensen met een migratieachtergrond zelf de gekregen informatie kunnen toepassen.
Empowerment is voor Ikemba heel belangrijk: men wil bereiken dat migranten het
zelfvertrouwen hebben om de informatie die ze nodig hebben te zoeken en om de dingen
te doen die nodig zijn om gezond te zijn.
Outreachende werkers gaan soms ook mee naar afspraken bij artsen of in ziekenhuizen,
om migranten bij te staan in het gesprek met de professionals (bv. als tolk).
‘Health Literacy for Everyone’ bestrijkt zo alle domeinen die Sørensen beschrijft (zorg
– preventie – promotie) en zet in op alle competenties (informatie verschaffen – begrijpen – interpreteren – gebruiken).
Mapping op het model van Cultures & Santé
Bij aanvang van het project was het doel om enerzijds migranten te helpen hun weg
te vinden in de Oostenrijkse gezondheidszorg en hun gezondheidsvaardigheden te
versterken, en anderzijds de interculturele competenties bij zorginstellingen en
professionals te verhogen. In termen van de hefbomen die Cultures & Santé beschreef,
betekent dit dat ze wilden aangrijpen op:
• instellingen heroriënteren zodat ze gezondheidsvaardigheden versterken van
de mensen die er gebruik van maken en die er werken;
• professionals en vrijwilligers die direct met de bevolking werken, vormen.
Het doel was om aan te grijpen op individu én omgeving. In de zorginstellingen bleek er
echter weinig interesse te zijn om de interculturele competenties te vergroten. Het
project heeft zich dan prioritair gericht op de individuen en de gemeenschappen.
Daarbij werd, naast het aanspreken en ondersteunen van individuen, ook een collectieve
aanpak gehanteerd (bv. via het organiseren van workshops).
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
‘Health Literacy for Everyone’ grijpt aan op verschillende niveaus van het sociaal-
ecologisch model: het individuele (via persoonlijke begeleiding en ondersteuning),
het interpersoonlijke (via events en workshops georganiseerd in de gemeenschap).
Men probeert ook op organisatieniveau een impact te hebben, maar zoals reeds aan
gegeven ondervindt men hierbij weerstand. De focus ligt daarom op het individuele
en het interpersoonlijke niveau.
4.9.5. Mapping tegen criteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: outreachend werkers wordt geregeld
gevraagd om te fungeren als begeleider bij contacten met artsen en andere
professionals. ‘Health Literacy for Everyone’ is echter zeker niet uitsluitend

86

Gezondheidsvaardigheden versterken:
leren van tien innovatieve buitenlandse praktijken

Koning Boudewijnstichting

Deel 4. Tien innovatieve buitenlandse praktijken

gefocust op de eerstelijnszorg. Men wil de doelgroep wegwijs maken in de hele
Oostenrijkse gezondheidszorg, en men richt zich eveneens op ziektepreventie
en gezondheidspromotie.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: empowerment van de doelgroep is voor
Ikemba zeer belangrijk. Men probeert via outreachend werk de leden van de
gemeenschap te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan events en
workshops en om hun autonomie, zowel om zich te begeven in de gezondheids
zorg als daarbuiten, te verhogen. De outreachende werkers van Ikemba werken
ook samen met mensen (zogenaamde ‘sleutelpersonen’) uit de gemeenschappen
die het project als doelgroep definieerde. Deze mensen spreken de taal van
de gemeenschap en begrijpen de cultuur van binnenuit. Zij zijn de verbindings
personen tussen de medewerkers van Ikemba en de leden van de gemeenschappen. De sleutelpersonen zijn enerzijds mensen die een bijzondere rol
of functie in de gemeenschappen bekleden (bv. religieuze leiders). Anderzijds
zijn het mensen die een groot netwerk hebben in de gemeenschap en die op
een vrij informele manier informatie in de gemeenschap kunnen doorgeven.
• Culturele diversiteit: ‘Health Literacy for All’ richt zich op vier migranten
gemeenschappen in Graz. Intercultureel werken zit in het hart van het project.
• Focus op meest kwetsbaren: het project richt zich op de kwetsbare, moeilijk te
bereiken, migrantenbevolking. De methode die in het project gebruikt wordt,
outreachend werken, is hiervoor uiterst geschikt. Deze manier van werken
stelt de medewerkers van Ikemba in staat de moeilijk te bereiken doelgroep
aan te spreken in hun moedertaal, in hun gemeenschap of zelfs in hun huis.
• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: aan het einde van
de pilootfase werd het project geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat
outreachend werken een positieve invloed had op de kennis over gezond en
ongezond gedrag. Initieel was er in de gemeenschappen een zekere scepsis
over het project, maar na verloop van tijd kwamen er uit de gemeenschap zelf
vragen om workshops te organiseren over bepaalde thema’s. Daarnaast zijn er
ook aanwijzingen van gedragsveranderingen (bv. op het gebied van gezond
eten, meer bewegen, etc.). Ook de kennis over het gebruik van gezondheids
zorg lijkt toegenomen. Sommige migranten die in eerste instantie begeleiding
nodig hadden (van outreachmedewerkers) bij doktersbezoeken, konden op
het einde van de pilootfase van het project, zelfstandig naar afspraken gaan.
Mensen in de betrokken gemeenschappen werden autonomer, niet alleen
voor hun gezondheidsgerelateerd gedrag, maar bijvoorbeeld ook voor
afspraken bij andere instellingen. Voor een aantal mensen met een migratie
achtergrond, vooral voor zij die weinig Duits spreken, bleef de begeleiding
van outreachend werkers een grote meerwaarde bieden. Een neveneffect van
deze ondersteuning was dat professionals in de gezondheidszorg toch in
zekere mate konden worden gesensibiliseerd. Een ander neveneffect was dat
ook kinderen in de gemeenschap voordeel ondervonden van de toegenomen
gezondheidsvaardigheden (bv. regelmatig tanden poetsen, minder snoep,
etc.). Er blijft wel nood aan meer acties in basisscholen. Het rapport geeft aan
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dat men moet blijven inzetten op een hogere algemene geletterdheid, omdat
dit de basis en de voorwaarde vormt voor hogere gezondheidsvaardigheden.
Bij Ikemba geeft men aan dat men nog betere resultaten zou behalen indien
men meer financiële middelen zou hebben. In de pilootfase had men middelen om één outreachmedewerker per gemeenschap te betalen voor 12 uur per
week. Dit bleek eigenlijk onvoldoende. De medewerkers waren zeer gemotiveerd en geëngageerd, en werkten in de praktijk meer dan 12 uur per week.
Idealiter zou men twee outreachmedewerkers per gemeenschap hebben, een
man en een vrouw, omdat men dan zowel de mannen als de vrouwen in een
gemeenschap kan bereiken. Met meer outreachmedewerkers zou men ook
de ondersteuning en begeleiding kunnen intensifiëren. Ikemba zou ook
graag meer activiteiten organiseren in de gemeenschappen.
• Ziektespecifieke gezondheidsvaardigheden: het project richt zich op gezondheids
vaardigheden in de brede zin van het woord. In de workshops en events die
men organiseert in de gemeenschappen, gaat het soms over specifieke
onderwerpen, zoals geestelijke gezondheid of EHBO. Indien men meer
financiële middelen zou hebben, zou men o.a. meer de scope van gezondheids
thema’s die aan bod komen, willen verruimen.
Contactpersoon
Mag. Dr. Livinus Nwoha, directeur Ikemba.
‘Health Literacy for All’ is een outreachproject van de organisatie Ikemba in een
aantal migrantengemeenschappen in Graz, Oostenrijk. Het doel is de kennis over
gezond gedrag vergroten en gezondheidsvaardigheden bij migranten. Men steunt
daarbij ook op sleutelpersonen in die gemeenschappen om het draagvlak te ver
groten.
Outreachend werken blijkt een manier van werken te zijn die resultaten oplevert
bij deze heel kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen. Tegelijkertijd is out
reachend werken heel (arbeids)intensief en moeilijk schaalbaar. Financiering is
een knelpunt voor Ikemba. De veranderende politieke context in Oostenrijk maakt
deze uitdaging nog acuter. In het project heeft men ook vastgesteld dat medische
professionals zich wel bewust zijn van de knelpunten qua gezondheidsvaardigheden
van migranten, maar moeilijk kunnen overhaald worden om te investeren in het
ontwikkelen van vaardigheden voor cultureel-sensitieve communicatie.

Links en andere informatiebronnen
• Evaluation ‘Health Literacy for Everyone’, april 2015
• Ikemba.at
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4.10. Off the Record Bristol
4.10.1. Samenvattend overzicht
Aard van het initiatief

Off the Record

Initiatiefnemer

Off the Record, een charity.

Actief sinds

1965

Ambitie

Levenskwaliteit van jongeren verbeteren, jongeren
empoweren, geestelijke gezondheid destigmatiseren.

Financiering

Giften (werkingsbudget £1.6m/jaar)

Scope

Bristol (UK) en omgeving. OTR begeleidt jaarlijks
3.000 jongeren en bereikt 15.000 jongeren met zijn
gezondheidspromotieprogramma’s.

4.10.2. Interventiemodel
“OTR is a mental health social movement by and for young people aged 11-25 living in
Bristol and South Gloucestershire.” 47
Off the Record is een charity die diensten aanbiedt om de geestelijke gezondheid van
jongeren te verbeteren. Off the Record richt zich op jongeren van 11 tot 25 jaar in Bristol
en South Gloucestershire. Bijkomend wil OTR een sociale beweging zijn die psychische
problemen wil normaliseren, jongeren aanzet tot ‘gezond gedrag’ en de rechten en
maatschappelijke positie van jonge mensen ondersteunt en verdedigt.
Off the Record is gestart als een organisatie die jongeren begeleidde. Gaandeweg hebben
ze een shift gemaakt van enkel dienstverlenende activiteiten naar een meer preventieve
en gemeenschapsgerichte benadering. Dit gebeurde deels uit noodzaak: ze groeiden zo
sterk en zo snel (1.700% in 8 jaar), dat het onmogelijk werd om voldoende psychologen en
psychotherapeuten in dienst te nemen. Daarnaast was de directie ook echt overtuigd
van de waarde van een andere aanpak. Ze begonnen explicieter en intentioneler te
werken aan de sociale determinanten van gezondheid. Hieronder verstaan ze onder
meer opleiding: jonge mensen uitleggen wat stress doet met je lichaam, uitleg geven over
zelfzorg (slaap, voeding, relaties).
Voor een stuk bestond hun transitie van een dienstverlenende organisatie naar
een meer preventie- en promotiegerichte organisatie uit het verlaten van een trans
actioneel zorgmodel. Ze begonnen jongeren meer te zien als participanten en minder als
cliënten of patiënten. De jongeren maken of organiseren momenteel bijna alle activiteiten over gezondheidspromotie zelf. Bij Off the Record werken ruim 40 werknemers en
60 vrijwilligers. Ze begeleiden jaarlijks 3.000 jongeren therapeutisch en bereiken
15.000 jongeren in hun gezondheidspromotieprogramma’s. De vereniging heeft een

47 Simon Newitt, chief executive, juni 2018
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budget van 1,6 miljoen pond, bijna uitsluitend gefinancierd uit giften en charitatieve
bijdragen.
Off the Record werkt volgens een lidmaatschapsmodel: iedere jongere die op de een of
andere manier met Off the Record in contact komt, wordt automatisch ‘lid’ van de
vereniging. Jongeren kunnen lid blijven tot hun 26ste verjaardag. Als lid kan je direct
intekenen op de activiteit(en) waaraan je wil deelnemen. Een van de voordelen van dit
model is dat Off the Record in groep met de jongeren kan communiceren. Dit model
zorgt er eveneens voor dat ze geen ‘lineaire’ relatie aangaan met jongeren: er is geen
proces dat loopt van verwijzing, over behandeling naar ontslag of doorverwijzing.
Jongeren blijven gewoon lid. Dit werkt gemeenschapsvormend en destigmatiserend.

© Off The Record

Voor jongeren die OTR nog niet kennen is er een relatief eenvoudige website die
bezoekers wegwijs maakt in het aanbod van OTR.

Afbeelding 22: screenshot website Off the Record

Daarnaast kunnen jongeren binnenlopen op de wekelijkse ‘hubs’: ‘drop in’ sessies waar ze
een persoonlijk onderhoud kunnen hebben met OTR-medewerkers. Een tweewekelijkse
nieuwsbrief bevat informatie over wat je kan doen als je je minder goed voelt, hoe je voor
jezelf kan zorgen. OTR is vanzelfsprekend ook heel actief via sociale media (Facebook,
Twitter, YouTube).
Naast individuele psychotherapie en groepstherapie, organiseert Off the Record een
waaier aan activiteiten. Er is bijvoorbeeld het ‘Resilience Lab’: een ‘peer education’
project. Jongeren gaan per twee naar scholen, universiteiten en jongerenorganisaties
en ze begeleiden daar interactieve workshops. Er worden spelletjes, video’s en digitale
middelen gebruikt om te werken over een aantal thema’s: stress, sterktes en remedies,
relaties en het belang van hulp zoeken bij anderen als je je niet goed voelt, tips en
technieken zoals mindfulness. Deze workshops verlopen volgens een vast format.
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Jongeren worden betrokken bij het ontwerp van de workshops en ze worden getraind
in het faciliteren ervan.
Hiernaast zijn er participatieve sociale projecten om geestelijke gezondheidszorg
te destigmatiseren met jongeren die ervaringsdeskundigen zijn. Er is een programma
om jongeren die moeite hebben om toegang te krijgen tot diensten en hulpverlening
omwille van sociale achterstand en discriminatie, te ondersteunen en te versterken.
4.10.3. Wat voorafging
Off the Record werd opgestart in 1965 als een van de eerste diensten voor informatie,
advies en begeleiding van jonge mensen in Groot-Brittannië. De organisatie bestaat dus
ruim vijftig jaar en is een van de langstlevende organisaties van haar soort in het VK.
4.10.4. Bijdrage tot gezondheidsvaardigheden
Mapping op het model van Sørensen
Off the Record is een complex ecosysteem dat bulkt van gezondheidsgerelateerde
informatie. De website en de nieuwsbrief van de organisatie zijn maar het topje van
een ijsberg van een breed palet aan initiatieven en projecten voor therapie, preventie
en gezondheidspromotie. De doelstelling van de organisatie is ten gronde emanci
patorisch. Veerkracht ontstaat uit het vermogen om zorg te dragen voor de eigen
gezondheid. De aanpak is dus ‘strengths-based’ en wil jongeren helpen om op een
oordeelkundige wijze beslissingen te nemen over hun mentale gezondheid.

“For us resilience isn't about toughening up, it is about being preventative of your
own health, having a good sense of what you can endure, looking after yourself
appropriately, reaching out for support in a proactive way, rather than waiting to a point
of crisis before you get some support.” 48

Mapping op het model van Cultures & Santé
OTR sluit zeer nauw aan bij de principes en speerpunten die door C&S werden voor
gesteld, met name:
• de centrale rol van een collectieve aanpak;
• het outreachende werk in de dagelijkse leefmilieus van jongeren
(scholen, universiteiten, verenigingen, jeugdclubs, huisartsenpraktijken, …) 49;
• de focus op sociale determinanten van psychische problemen
(gebrek aan steun in de sociale omgeving, stigmatisering).
Mapping op het sociaal-ecologisch model van McCormack
Off the Record grijpt aan op verschillende niveaus van het sociaal-ecologisch model:
het individuele (microsysteem, via therapeutische begeleiding), het interpersoonlijke
(mesosysteem, via doelgroep-gedreven projecten), en het gemeenschapsgeoriënteerde

48 Simon Newitt, chief executive, juni 2018
49 http://www.otrbristol.org.uk/what-we-do/schools-outreach/
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(macrosysteem, via advocacy 50). OTR heeft ook impact op het organisatorische domein.
Professionals worden uitgenodigd op ‘OTR Information Mornings’, waar ze uitleg
krijgen over geestelijke gezondheid bij jongeren en over het aanbod van Off the Record.
Er worden eveneens opleidingen aangeboden over specifieke domeinen in de geestelijke
gezondheidszorg. In lijn met hun visie en werking, worden de jongeren zelf ook betrokken bij deze opleidingen. Tot slot is er ook een impact op het institutionele domein. In
Groot-Brittannië is er immers meer en meer aandacht voor de manier waarop Off the
Record, en gelijkaardige organisaties, werken. Er wordt nagedacht over het zorgmodel
voor de toekomst. Binnen de NHS wordt gesproken over hoe sociale bewegingen de
gezondheidszorg en maatschappelijke zorg in het land kunnen vormgeven.
Wat de door McCormack voorgestelde typestrategieën betreft, zet OTR wellicht
voornamelijk in op een versterkings- en een faciliteringsstrategie. De facilitering steunt
op het bestrijden van stigmatisering van psychische problemen. De versterking zit
fundamenteel in het veerkracht- en empowermentmodel dat OTR ondersteunt. Het is
een ‘strengths-based’ benadering die de residuele sterkten van jongeren wil aanspreken
om leeftijdsgenoten te helpen hun geestelijke gezondheid te verbeteren en om ‘agents of
change’ te worden in een proces van maatschappelijke verandering.
4.10.5. Verhouding tot selectiecriteria
• Focus op zorgverstrekking in de eerstelijn: OTR biedt een breed palet van
therapeutische diensten onder de noemer ‘1:1 therapies’: counselling, art
en drama therapy, en cognitive behavioural therapy 51. Er wordt ook gebruik
gemaakt van ProReal, een 3D-softwareomgeving die jongeren helpt om hun
gevoelens te articuleren 52.
• Burger- en patiëntenparticipatie centraal: OTR draagt empowerment van de
doelgroep hoog in het vaandel. Off the Record heeft een basisaanbod van
therapeutische begeleiding, maar daarbovenop ondersteunt de organisatie
een levendige collectieve werking die gedreven wordt door jongeren zelf.
OTR biedt infrastructuur en begeleidt en/of faciliteert projecten en processen, maar de inhoud en de focus worden bepaald door de jongeren uit de
gemeenschappen zelf. Elke week komen de jongeren samen in een grote zaal
om te werken aan campagnes voor sociale acties die hen na aan het hart
liggen. Ze leren elkaar kennen en werken samen, en dit werkt preventief
en therapeutisch.
• Impuls vanuit buurt- of gemeenschapszorg: OTR was oorspronkelijk (in 1965) een
initiatief van de ‘Bristol Association of Youth Clubs’ en de ‘Bristol Marriage
and Family Guidance Council’. Deze twee organisaties werkten in jeugdclubs
en scholen en werden zich bewust van het feit dat voor een aanzienlijk aantal
jongeren begeleiding aangewezen was. Aangezien er nog geen dienst bestond
die gratis was en zich specifiek richtte op jongeren, werd Off the Record
(Bristol) opgericht. Vandaag werkt OTR ook nauw samen met de lokale NHS
50 http://www.otrbristol.org.uk/what-we-do/generation-snowstorm/
51 http://www.otrbristol.org.uk/what-we-do/11-therapies/
52 https://www.youtube.com/watch?v=bOnlzDTo-QA
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provider van geestelijke gezondheidszorg zodat de aansluiting met het formele
zorgsysteem zo goed mogelijk verloopt 53.
• Culturele diversiteit: Bristol is de 10e grootste stad in het VK met iets minder
dan 500.000 inwoners. 18% daarvan behoort tot een etnische minderheid.
• Focus op meest kwetsbaren: Inkomen, ongelijkheid, huisvesting, maar ook
etnische origine, zijn belangrijke sociale determinanten voor een minder
goede geestelijke gezondheid. Daarom wil Off the Record doelbewust
kwetsbare jongeren bereiken. Ze gaan zelf naar gemeenschappen en buurten
en proberen contact te krijgen met kwetsbare jongeren, in plaats van te
wachten tot deze jongeren naar hen doorverwezen worden. Er zijn twee
programma’s uitgewerkt die specifiek bedoeld zijn voor kwetsbare jongeren:
het ‘Freedom’ project voor jongeren die worstelen met hun seksuele geaardheid of gender, en het ‘Zazi’ project voor jongeren met een andere culturele
of etnische achtergrond. Beide programma’s zijn gebaseerd op inzichten uit
de gemeenschapspsychologie 54.
• Evidence-ondersteund, impact, theoretische onderbouwing: De manier van werken
van Off the Record is vooral gebaseerd op principes uit de sociale psychologie,
antropologie en gemeenschapspsychologie. Om de impact van hun werking te
meten, worden er gevalideerde meetmethodieken gebruikt. Na elke interactie
met een jongere worden twee dingen gepeild: (1) hun globale geestelijke gezondheid en welbevinden en (2) de relatie met de medewerker van Off the Record.
De medewerkers van Off the Record zullen dus aan het eind van elke sessie aan
iedere jongere vragen of ze nog nuttig werk doen, of het nog steeds gaat over
de onderwerpen waar de jongeren het over willen hebben, e.d. Er gebeurt
daarnaast ook extern universitair onderzoek, bv. een etnografische studie
over het ‘freedom’ project. In dat onderzoek wordt op een meer kwalitatieve
manier nagegaan wat er precies gebeurt in die groep, hoe het werkt.
• Ziektespecifieke gezondheidsvaardigheden: OTR richt zich op een breed palet van
geestelijke problemen voor jongeren.

53 http://www.otrbristol.org.uk/what-we-do/nhs-collaborations/
54 Gemeenschapspsychologie benadrukt principes en strategieën uit de gezondheidssector en de preventieve
geneeskunde om sociale, emotionele en gedragsmatige problemen te voorkomen en om welbevinden en gezondheidspromotie op individueel en op gemeenschapsniveau te bevorderen, in plaats van op een passieve manier te
wachten tot een behandeling kan gestart worden. (bron: Wikipedia)
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Contactpersoon
Karen Black, chief executive.
Off the Record is een charity in Bristol (UK) die de geestelijke gezondheid van
jongeren wil verbeteren. De organisatie is een complex ecosysteem dat bulkt van
gezondheidsgerelateerde informatie. Jongeren krijgen gezondheidsgerelateerde
informatie via de website en de nieuwsbrief. Daarnaast is er een breed palet aan
initiatieven en projecten voor therapie, preventie en promotie. Off the Record is
een emancipatorisch initiatief dat jongeren zelf zo veel mogelijk betrekt bij en
eigenaar maakt van alle projecten die opgestart worden. Jongeren worden gezien
als participanten en minder als cliënten of patiënten.
Off the Record is een bloeiende organisatie die jaarlijks 15.000 jongeren bereikt.

Links en andere informatiebronnen
• https://www.facebook.com/otrbristol/
• http://beta.charitycommission.gov.uk/charity-details/?subid=0&regid=1085351
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Analyse
Hieronder vatten we de belangrijkste elementen van de tien gedocumenteerde praktijken samen
in een overzichtstabel. Daarbij hebben we in grote mate vastgehouden aan dezelfde structuur als
die in de fiches werd gehanteerd.
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Off the Record

The Health
Literacy Place

Healthtalk.org

AmbuFlex

SamenStarten-
app

Doelgroep

Jongeren van 11 tot
25 jaar.

Professionals in de
gezondheidszorg.

Patiënten (100 verschillende aandoeningen),
mantelzorgers en professionals die er contact mee
hebben.

Mensen met een chronische aandoening die vaak
poliklinisch moeten
behandeld worden.

Professionals in de jeugdgezondheidszorg
en de ouders met wie zij
mee in contact komen.

Rol van digitale
hulpmiddelen

Perifeer

Cruciaal

Cruciaal

Cruciaal

Cruciaal

Lectuur doorheen
model van Sorensen
et al.

Zorg, preventie en promotie. Doelstelling is ten
gronde emancipatorisch;
wil jongeren helpen
om oordeel kundige
beslissingen
te nemen over hun geestelijke gezondheid.

Zorgcontext. Patiënten
helpen om zorggerelateerde informatie beter
te begrijpen en te duiden.

Zorgcontext. Focus op
alle competenties (toegang krijgen, begrijpen,
duiden, gebruiken van
informatie).

Zorgcontext. Er zijn aanwijzingen dat AmbuFlex
de kennis van patiënten
over hun aandoening
verhoogt.

Primair gericht op zorgcontext. Ook bijdrage
tot preventie. Focus
op bieden van toegang
en beter begrijpen van
informatie.

Lectuur doorheen
model van Cultures
& Santé

Gezondheidsvaardig
heden versterken vanuit
een outreachende,
collectief-georiënteerde
aanpak. Focus op sociale
determinanten van
psychische problemen.

Professionals vormen.
Instellingen
heroriënteren om
gezondheidsvaardigheden van hun gebruikers
te versterken.

Informatiedragers
ontwikkelen die ZG
versterken. Professionals
vormen. Desinformatie
bestrijden. Eventueel ook
instellingen
heroriënteren ter versterking van gezondheidsvaardigheden van hun
gebruikers.

Verhogen van ZG van
patiënten binnen hun
relatie met hun
zorgverstrekker.
Eventueel ook
heroriënteren van
instellingen ter
versterking van
gezondheidsvaardigheden van hun gebruikers.

Instellingen
heroriënteren ter versterking van gezondheidsvaardigheden van hun
gebruikers; gezondheidsvaardigheden van ouders
versterken in hun relatie
met professionals;
professionals vormen.

Lectuur doorheen
model van
McCormack et al.

Individueel (via
therapeutische
begeleiding),
interpersoonlijk (via
doelgroepgedreven
projecten), community
(via advocacy),
institutioneel (als
rolmodel).

Individueel, organisatie,
institutionele dimensie.

Individuele niveau.
Ambitie om ook
organisatieniveau te
beïnvloeden.

Individueel niveau.

Individueel niveau.
Organisatieniveau.
Institutioneel niveau in
die mate dat de app
bijdraagt tot
flexibilisering van de
zorg.

Mapping op het
continuum
‘afgebakende-
holistische
interventie’

Holistisch: brede
doelgroep, brede set
vaardigheden, grijpt aan
op verschillende niveaus
(micro tot macro).

Eerder afgebakend qua
doelgroep en competenties.

Eerder afgebakend qua
doelgroep, vaardigheden
en interventieniveaus.

Afgebakend.

Eerder afgebakend qua
doelgroep en geviseerde
vaardigheden. Haakt wel
in op meerdere niveaus
van het socio-ecologische
model.

Mapping op het
continuum
‘directe-indirecte’
impact opgezondheidsvaarigheden.

Direct en indirect, functie van het specifieke
project.

Direct, maar via professionals als intermediairen.

Direct.

Indirect (als nevenimpact
van een interventie om
middelen efficiënter in
te zetten).

Direct.

Relevantie voor
eerstelijn

OTR biedt een breed
palet van therapeutische
diensten.

Informatie toepasbaar in
diverse zorgsettings, incl.
eerstelijn.

De inhoud van de website
is relevant voor eerstelijnszorg.

Focus op ambulante
gespecialiseerde zorg
(tweede lijn).

Uitdrukkelijke focus op
eerstelijnszorg.

Rol van burger/
patiënten-
participatie

OTR draagt empowerment en participatie van
de doelgroep erg hoog in
het vaandel.

Geen rol voor patiënten.

De website is opgebouwd
rond verhalen van
patiënten.

Ontwikkeling van
vragenlijsten voor PRO
gebeurt (bij voorkeur)
samen met patiënten.
Initiatief voor invullen
van de vragenlijst kan
liggen bij patiënt of zorginstelling.

Ontwikkeling gedreven
door professionals. Er
werd gepoogd om input
van ouders te integreren.
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Discutons Santé

Health Literacy
for Everyone

Ordonnance
Visuelle

Gesund und
Aktiv leben

MigesPlus

Doelgroep

Brede doelgroep van patiënten (met een minstens
gemiddelde geletterdheid
in de Franse taal) die van
eerste-of tweedelijnszorg
gebruik maken.

Mensen met een
migratie-achtergrond,
momenteel beperkt tot
vier gemeenschappen
in Graz (Afrikaans,
Albanees, Roemeens,
Tsjetsjeens).

Patiënten met een lage
geletterdheid (in de
Franse taal).

Mensen met een
chronische aandoening
(multimorbiditeit).

Gemeenschappen met
een migratie-achtergrond, professionals die
werken met migranten
en kwetsbaren groepen.

Rol van digitale
hulpmiddelen

Cruciaal

Perifeer

Perifeer

Perifeer

Cruciaal

Lectuur doorheen
model van Sorensen
et al.

Zorgcontext. Alle
competenties (toegang
krijgen, begrijpen,
duiden, gebruiken van
informatie).

Dekt alle domeinen (zorg,
preventie, promotie) en
alle competenties (toegang krijgen, begrijpen,
duiden, gebruiken).

Beter zorggerelateerde
informatie begrijpen.

Versterken van
bekwaamheid om geïnformeerde beslissingen
te nemen voor de verbetering van levenskwaliteit.

De uiteindelijke doelgroep helpen zorggerelateerde informatie beter
te begrijpen.

Lectuur doorheen
model van Cultures
& Santé

Ontwikkelen van
informatiedragers die ZG
versterken. Focus op het
vormen van professionals. Verhogen van ZG
van patiënten binnen
hun relatie met hun
zorgverstrekker.

Focus op het verbeteren
van levensomstandigheden van mensen.
Zorggeletterdheid
versterken van mensen
in dagelijkse leefmilieus
door aangrijpen op
individu en omgeving.

Informatiedragers
ontwikkelen;
instellingen
heroriënteren zodat ze de
zorggelet-terdheid van
hun gebruikers
versterken.

ZG versterken (als
onderdeel van
zelfredzaamheid) in het
dagelijkse leefmilieu van
de patiënt.

Informatiedragers
ontwikkelen die ZG
versterken, professionals
vormen.

Lectuur doorheen
model van
McCormack et al.

Individueel niveau.
Organisatieniveau in
zoverre dat de website
ook in een aantal
zorginstellingen werd
geïmplementeerd.

Individueel en
interpersoonlijke niveau.
Ambitie om ook aan te
grijpen op het
organisatieniveau.

Individueel niveau

Individueel niveau

Individueel niveau.
Organisatieniveau.

Mapping op het
continuum
‘afgebakende-
holistische
interventie’

Brede doelgroep en breder set van competenties.
Duidelijk interventieniveau.

Holistische focus op
brede set van gezondheidsvaardigheden maar
afgebakende doelgroep
en interventieniveau.

Afgebakend.

Eerder holistisch qua
doelgroep en set van
vaardigheden, maar
beperkte scope van
interventieniveau.

Afgebakende maar
diverse doelgroep. Duidelijke focus op beperkte
set van vaardigheden en
interventieniveaus.

Mapping op het
continuum
‘directe-indirecte’
impact opgezondheidsvaarigheden.

Direct.

Direct.

Direct.

Direct, als onderdeel
van een bredere set van
zelfmanagements-vaardigheden.

Direct, via professionals
en gezondheidsorganisaties als intermediairen.

Relevantie voor
eerstelijn

Uitdrukkelijke focus op
eerstelijnszorg.

Belangrijke setting,
maar het project beperkt
zich niet alleen tot de
eerstelijn.

Focus op zorgcontext en
nadrukkelijk van nut in
eerstelijnszorg.

Niet nadrukkelijk. De
cursus bevat elementen
die in een zorgcontext
kunnen aan bod komen.

Zorgverstrekking, preventie en promotie.

Rol van burger/
patiënten-
participatie

De website wil patiënten
een actievere rol geven in
hun interactie met hun
zorgverstrekker.

Project steunt op bijdrage
van outreachmedewerkers (van de lokale
gemeenschap) en lokale
sleutelpersonen uit de
gemeenschap.

Het instrument werd
ontwikkeld op initiatief
van en samen met het
doelpubliek.

Patiënten nemen
een leidende rol in de
uitrol van de cursus als
mede-docent.

Geen rol voor patiënten.

Gezondheidsvaardigheden versterken:
leren van tien innovatieve buitenlandse praktijken

97

Deel 5. Analyse

98

Off the Record

The Health
Literacy Place

Healthtalk.org

AmbuFlex

SamenStarten-
app

Rol van buurt-/
gemeenschaps-zorg

OTR werkt samen met de
lokale NHS provider van
GGZ zodat de aansluiting
met het formele zorgsysteem zo goed mogelijk
verloopt.

Geen nadrukkelijke
impuls vanuit buurt-of
gemeenschaps-zorg.

Geen nadrukkelijke
impuls vanuit buurt-of
gemeenschaps-zorg.

Geen nadrukkelijke
impuls vanuit buurt-of
gemeenschaps-zorg.

Geen nadrukkelijke
impuls vanuit buurt-of
gemeenschaps-zorg.

Culturele diversiteit
van de doelgroep

18% van de bevolking in
Bristol behoort tot een
etnische minderheid.

Er wordt oppervlakkig
aandacht besteed aan
de eisen van cultureel
diverse omgevingen.

Men tracht om ervaringen te verzamelen van
mensen uit verschillende culturen en met
verschillende etnische
achtergronden.

Geen specifieke aandacht
voor mensen met een
verschillende culturele
achtergrond.

Inspanningen om het
instrument zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Focus op meest
kwetsbaren

Twee programma’s
richten zich specifiek
naar kwetsbare jongeren
(omwille van culturele,
etnische achtergrond of
seksuele geaardheid).

Neen.

De website is zo gebruiksvriendelijk mogelijk.
Men probeert voor de
ervaringsverhalen ook
patiënten te rekruteren
die minder geletterd zijn
of voor wie Engels niet de
moedertaal is.

Voor patiënten die
laaggeletterd zijn (in
de Deense taal) kan een
dienst ‘by proxy’ ingeschakeld worden.

Niet in de eerste plaats,
al biedt de app extra
ondersteuning voor
laagopgeleide ouders.

Kennisbasis

Gebruik van gevalideerde meettechnieken
om impact te meten. Ad
hoc koppeling met ad hoc
academisch onderzoek.

Weinig onderzoek
gebeurd naar de bijdrage
van professionals tot ZG.

De inhoud van de website
wordt aangeleverd en
bewaakt door onderzoekers van HERG (Oxford
Uni).

Sterk onderzoeksgedreven qua ontwikkeling en
evaluatie. VestKronik
onderzoekt de klinische
toepassing van PRO.

App werd ontwikkeld
door TNO. Inspiratie voor het project
SamenStarten kwam
oorspronkelijk uit VK
(Sure Start).

Ziektespecifieke
dimensie

Aandacht voor een brede
waaier van psychische
noden.

Er wordt oppervlakkig
aandacht besteed aan
drie types van aandoening: kanker, diabetes
en musculoskeletale
aandoeningen.

Er zijn ervaringsverhalen over meer dan 100
verschillende aandoeningen.

Er zijn vragenlijsten voor
een 20-tal aandoeningen.

Neen.
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Discutons Santé

Health Literacy
for Everyone

Ordonnance
Visuelle

Gesund und
Aktiv leben

MigesPlus

Rol van buurt-/
gemeenschaps-zorg

Geen nadrukkelijke
impuls vanuit buurt-of
gemeenschaps-zorg.

Geen nadrukkelijke
impuls vanuit buurt-of
gemeenschaps-zorg.

Het instrument
is ontstaan in een
alfabetiseringscursus
van een CCAS. Entraide
Pierre Valdo richt zich
op onthaal, huisvesting en integratie van
migranten.

Tot het EVIVO-netwerk
behoren oa. regionale
ziekenhuizen en
thuiszorgorganisaties
(SPITEX) die de cursus
kunnen aanbieden.

Geen nadrukkelijke
impuls vanuit buurt-of
gemeenschaps-zorg.

Culturele diversiteit
van de doelgroep

Geen specifieke aandacht
voor mensen met een
verschillende culturele
achtergrond.

Momenteel uitgerold in
vier gemeenschappen.
In principe uitbreidbaar
naar andere gemeenschappen.

Geen specifieke aandacht
hiervoor maar het
instrument werd zo
laagdrempelig mogelijk
gemaakt.

Handboek werd vertaald
in drie talen (Turks,
Spaans, Italiaans).

Informatie aangeboden
in 56 talen.

Focus op meest
kwetsbaren

Neen. Noodzaak om
hier meer aandacht
aan te besteden wordt
onderkend.

Ja.

Ja.

Nee. In het Evivo-netwerk zoekt men wel
naar mogelijkheden
om de opleiding aan te
passen zodat die meer
strookt met de noden van
migranten.

Ja.

Kennisbasis

Sterk onderzoeksmatig
onderbouwd; geïnspireerd op het Chronic Care
Model.

Het project wordt geïnspireerd door evidence
rond de effectiviteit van
outreachend werken. De
pilootfase werd grondig
geëvalueerd door een
externe partij.

Beperkt; enkele praktische experimenten met
vrijwilligers zorgverstrekkers en apothekers.

Gebaseerd op het in Stanford University ontwikkelde Chronic Disease
Self-Management
Program. Implementatie
in D-A-CH wordt jaarlijks
geëvalueerd.

Beperkte interne capaciteit om aan onderzoek
te doen. Ad hoc samenwerking met Uni Bern.
Regelmatige evaluatie.

Ziektespecifieke
dimensie

Ziektespecifieke info
over kanker, diabetes en
hart-en vaatziekten.

Neen.

Neen.

Chronische aandoeningen.

Ziektespecifieke
informatie over tal van
aandoeningen.

De overzichtstabel geeft goed de diversiteit van de gedocumenteerde cases weer.
We bespreken hieronder een aantal gemeenschappelijke kenmerken en verschillen.
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5.2. Gemeenschappelijke kenmerken en verschillen
• Niet alle besproken instrumenten en initiatieven positioneren zich in
eerste instantie als een interventie om gezondheidsvaardigheden te
verbeteren, maar zien een positief effect op dat vlak als een belangrijke
bonus. Bij AmbuFlex en SamenStarten ontstond de initiële impuls eerder
uit een wens om schaarse middelen in de zorg beter in te zetten. In een latere
fase ontstond meer aandacht voor de dimensie gezondheidsvaardigheden.
Gesund und Aktiv leben en Off the Record zijn gericht op de versterking van
een bredere set van competenties tot zelfmanagement (respectievelijk in het
omgaan met een chronische aandoening en psychische problemen) waar
gezondheidsvaardigheden een element van is.
• Instrumenten die wel in de eerste plaats gericht zijn op het versterken
van ‛health literacy ,, maken daarom niet gebruik van die specifieke
taal. Alleen The Health Literacy Place and Health Literacy for All doen dat 55.
• Het voorzien van betrouwbare gezondheidsgerelateerde info op een
toegankelijke manier voor een doelgroep is een rode draad doorheen
alle praktijken. Er is eventueel één uitzondering. Die betreft AmbuFlex waar
patiënten, in respons op een vragenlijst, zélf de informatiestroom genereren
(die dan het statuut krijgt van Patient Reported Outcomes) en door dit proces
van reflectie zich meer bewust worden van belangrijke elementen van hun
aandoening en de wijze waarop ze daar mee omgaan.
• Hoewel het kanaliseren van een informatiestroom (die aan bepaalde
kwaliteitscriteria voldoet) een vast bestanddeel is van de gedocumenteerde initiatieven lopen de ambities ervan toch erg uit elkaar.
L’Ordonnance Visuelle zit aan één eind van het spectrum. Het is een een
voudig instrument dat een kritisch stuk informatie op een toegankelijke
manier wil aanbieden aan een moeilijk bereikbare doelgroep. Off the Record
opereert het meest systemisch. Therapeutische interventies, het ontwikkelen
van ‘life skills’, en advocacy lopen er helemaal in elkaar over. Health Literacy
for Everyone vertoont daar met zijn outreachende benadering veel gelijkenis
mee. In feite gaat het om een project van gemeenschapsversterking en samen
levingsopbouw met als speerpunt gezondheid. De andere initiatieven kunnen
ergens tussen deze twee polen gepositioneerd worden.
• Doelgroepen van de informatiestroom zijn zowel zorgvragers als zorg
aanbieders. The Health Literacy Place is het enige instrument dat zich
uitsluitend richt naar professionals. HealthTalk.org, Off the Record, de
EVIVO-cursus, en Health Literacy for Everyone zijn primair gericht naar
de zorgontvangers en spreken in de marge ook de verstrekkers aan.
55 Bij de Duitstalige initiatieven speelt de semantische dimensie ook mee in het begrijpen van de positionering van
de praktijken. In het Duits wordt ‘health literacy’ immers vertaald als ‘Gesundheitskompetenz’ terwijl in het Frans
of Nederlands met gezondheidscompetenties wordt verwezen naar een bredere set van vaardigheden. Gesund und
Aktiv Leven is gericht op het versterken van competenties.
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Een aantal instrumenten spreekt nadrukkelijk de twee groepen tegelijk aan
maar compartimentaliseert het informatieaanbod: MigesPlus, Discutons
Santé (hoewel deze laatste de expliciete ambitie heeft om geen contentwebsite
te zijn maar een instrument dat een proces van uitwisseling wil ondersteunen).
SamenStarten en L’Ordonnance Visuelle bieden een leidraad om een gesprek
tussen vrager en aanbieder te structureren, vereenvoudigen en verdiepen.
• Wat de initiatiefnemers betreft, onderscheiden we vier types: actoren
uit het maatschappelijk middenveld (Off the Record, Health Literacy
for Everyone, Ordonnance Visuelle, Gesund und Aktiv leben, MigesPlus),
overheid (The Health Literacy Place), zorgverstrekkers (SamenStarten),
en kennisinstellingen (HealthTalk.org, AmbuFlex, Discutons Santé).
De initiatieven die vanuit kennisinstellingen ontstonden, worden geïmplementeerd en verspreid met partners uit het middenveld of met een commer
ciële partner (in het geval van AmbuFlex). In deze verzameling zijn geen
praktijken opgenomen waarin patiëntenorganisaties en ziekteverzekeringen
een sturende rol spelen. Ook de link met partijen in buurt- of gemeenschapszorg is niet nadrukkelijk aanwezig in deze verzameling praktijken.
• De financieringsbronnen verschillen naar aard en duurzaamheid.
Professioneel gerunde filantropische organisaties (Off the Record,
Healthtalk.org) kunnen via giften een relatief betrouwbare stroom van
inkomsten opbouwen. Kennisinstellingen kunnen onderzoeksfondsen
aantrekken voor een pilootfase, maar moeten daarna aansluiten op partners
die via dienstverlening, subsidie of giften continuïteit kunnen waarborgen.
Directe overheidsfinanciering of financiering via subsidies is belangrijk
voor vier van de tien praktijken. Grote organisaties zoals het Rode Kruis
(in het geval van MigesPlus) hebben het daar gemakkelijker mee dan kleine
structuren. In een aantal gevallen is de financiering precair want ad hoc en
te weinig. Dat geldt voor Health Literacy for Everyone en Ordonnance
Visuelle en in zekere mate ook voor de opleiding van het EVIVO-netwerk
(die recent een verandering hebben ingezet naar een ander en hopelijk
robuuster financieringsmodel).
• Het geografisch bereik van de initiatieven loopt uiteen van een relatief
lokale (stedelijke) radius (Off the Record, Health Literacy for Everyone) naar
een nationale en zelfs internationale schaal (in het geval van Healthtalk.
org). Praktijken die zich centreren op het gebruik van een algemeen toegan
kelijk webplatform (Health Literacy Place, Healthtalk.org, Discutons Santé,
MigesPlus) hebben een bereik dat potentieel veel groter is dan de geviseerde
doelgroep. In principe kan iedereen die de taal machtig is zijn voordeel doen
met (een goed deel van) de geboden informatie. We kunnen ons ook voor
stellen dat ontwikkelingen die technologisch gedreven zijn, gemakkelijker
overheidsfinanciering kunnen vinden (omdat de kans bestaat dat daar een
economische spin-off mee kan geassocieerd worden). Low-tech aanpakken
zoals de outreachende benadering van IKEMBA en de Ordonnance Visuelle
liggen wat dat betreft minder goed in de markt.

Gezondheidsvaardigheden versterken:
leren van tien innovatieve buitenlandse praktijken

101

Deel 5. Analyse

• Patiënten spelen een actieve rol in verschillende praktijken, maar die
rol kan uiteenlopen. Hun bijdrage kan tot de essentie van de interventie
behoren, zoals in het geval van Off the Record, Healthtalk.org en op papier
ook van Discutons Santé. Ze kunnen geconsulteerd worden bij de ontwikkeling
van het instrument (Ordonnance Visuelle, AmbuFlex, SamenStarten). In de
Gesund und Aktiv leben cursus nemen ervaringsdeskundigen deel aan de toepassing. In informatieplatformen zoals de Health Literacy Place en MigesPlus
hebben patiënten voor zover we konden nagaan geen bijdrage geleverd.
• Niet alle praktijken hebben oog voor de culturele diversiteit van de
doelgroep. In een aantal gevallen heeft men daaraan willen tegemoetkomen
door het instrument zo laagdrempelig mogelijk te maken (Ordonnance
Visuelle, SamenStarten). Aanpakken die hier nadrukkelijk willen mee
omgaan lopen wel tegen hindernissen aan: het vermenigvuldigen van een
instrument in verschillende talen is duur (MigesPlus heeft daarom het
geweer van schouder veranderd. Het platform bestond oorspronkelijk in
acht talen, maar dat was niet vol te houden). Ook is het vaak lastig om
patiënten of ervaringsdeskundigen van culturele minderheden te rekru
teren om een actieve rol te spelen in de (ontwikkeling van de) interventie
(cfr. Healthtalk.org, ook Health Literacy for All).
• Een aantal praktijken richt zich nadrukkelijk op heel kwetsbare groepen
in de samenleving, met name asielzoekers of mensen met een migratieachtergrond (MigesPlus, Health Literacy for All, Ordonnance Visuelle),
of kwetsbare jongeren (Off the Record). In het Evivonetwerk zoeken ze naar
mogelijkheden om de opleiding aan te passen zodat die meer strookt met
de noden van migranten.
• Over het algemeen zijn de gedocumenteerde praktijken erg evidence
gedreven. Dat is zeker het geval wanneer de impuls vanuit een kennis
instelling komt (AmbuFlex, Discutons Santé, HealthTalk.org) of wanneer
de praktijk geënt is op een model dat binnen het onderzoek is ontwikkeld
(Gesund und Aktiv leben). In andere gevallen wordt ad hoc samengewerkt met
academische partners of heeft de organisatie zelf capaciteit om (beperkt)
literatuuronderzoek uit te voeren (SamenStarten, MigesPlus, Off the Record).
In de meeste gevallen wordt de impact van de interventies serieus geëvalueerd,
hetzij intern of door derden. De Ordonnance Visuelle is wellicht de praktijk
met de dunste kennisbasis.
• In heel wat instrumenten zit in min of meerdere mate een ziekte
specifieke dimensie. Dat kan nadrukkelijk zijn (zoals in Healthtalk.org,
of AmbuFlex) of eerder oppervlakkig (zoals in de Health Literacy Place,
Discutons Santé en ook MigesPlus). Er is geen praktijk die specifiek gericht
is op één specifieke aandoening.
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1

Tussen personen met een zorgbehoefte en de gezondheidszorg wordt voortdurend informatie uitgewisseld. Elke uitwisseling houdt mogelijkheden in zich om
gezondheidsvaardigheden te verbeteren. Organisaties die hiermee aan de slag willen,
kunnen inpikken op elke schakel in de informatieketting (toegang tot informatie
verschaffen, begrijpen, interpreteren, beslissen). Ze kunnen interventies richten op de
individuele vaardigheden en mogelijkheden van de zorgvrager (microniveau), op de
processen en systemen in het zorgaanbod (mesoniveau) en op het overkoepelende
beleidskader (macroniveau). Organisaties die gezondheidsvaardigheden willen versterken, kunnen dat doen vanuit een holistische visie, of ze kunnen er één puzzelstuk
uitlichten en verbeteren. Een holistisch interventiemodel is doorgaans moeilijker te
communiceren, vraagt meer van medewerkers, is lastiger op impact te toetsen, en leidt
meestal tot een complex netwerk van samenwerkingsverbanden. Pragmatische afgebakende ingrepen zijn gemakkelijker toe te passen en leiden sneller tot resultaat, maar
blijven qua scope en impact doorgaans beperkter. Maar beide strategieën kunnen
gezondheidsvaardigheden significant versterken (zie ook de bespreking en matrix in
sectie 1.5.4).
> Leerpunt 1 Processen van informatie-uitwisseling zijn alomtegenwoordig in
de zorg. Baken zorgvuldig af waar je wil aangrijpen – op het micro- meso- en/of
macroniveau – om gezondheidsvaardigheden te versterken. Maak deze keuze
op het snijpunt van de behoeften van de doelgroep waar je mee vertrouwd ben,
de beschikbare middelen van de organisatie en de beschikbare competenties.

2

De gezondheidszorg zit vandaag in een belangrijke transitie, met een niet-aflatende zoektocht naar steeds meer efficiëntie. Druk op publieke middelen is daar
zeker niet vreemd aan. Initiatieven die in de eerste plaats ontstaan zijn uit een impuls
om kosten te besparen of om beschikbare middelen beter in te zetten, kunnen aanzienlijke dividenden op het vlak van gezondheidsvaardigheden opleveren. De SamenStarten app bijvoorbeeld had mee als bedoeling het aantal contacten tussen zorgverlener en
gezin te beperken, maar uiteindelijk versterkt de app de eigen kracht van de ouders.
Wie gezondheidsvaardigheden wil versterken, hoeft interventies dus niet altijd
‘from scratch’ te bedenken, maar kan op zoek gaan naar (indirecte) positieve spin-offs
in bestaande initiatieven en die versterken. Dat heeft als bijkomend voordeel dat het
netwerk en de financiële middelen van gevestigde actoren in de zorg aangesproken
kunnen worden.
> Leerpunt 2 Gebruik het warm water in plaats van het uit te vinden: zoek
het potentieel om gezondheidsvaardigheden te verbeteren in de inspanningen
om zorgprocessen efficiënter te maken. Mobiliseer daarvoor de middelen van
gevestigde actoren in de zorg.

3

Het internet kan een belangrijk hulpmiddel zijn om gezondheidsinformatie te
verspreiden, direct naar eindgebruikers of via intermediairen. Webgebaseerde
platformen hebben grote operationele voordelen: ze zijn gebruiksvriendelijk, ze hebben
een lage ontwikkelingskost en een groot bereik. Ze bieden bovendien tactische voordelen.
Door hun technische uitstraling en de belofte van mogelijke economische spin-offs
trekken ze sneller financiering aan. Maar de ontwikkelingskost loopt snel op als wetenschappelijk onderzoek nodig is om de aangeboden informatie te genereren of te valideren.
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Een website up-to-date houden vraagt eveneens middelen. Dat zien we bij The Health
Literacy Place dat na een sterke start wat aan dynamiek schijnt in te boeten. En zoals
het voorbeeld van MigesPlus aantoont, kan het erg kostelijk worden om een complexe
website toegankelijk te houden in de taal van verschillende etnische minderheden. Tot
slot moeten professionals een opleiding krijgen voor digitale platformen die specifieke
zorgprocessen ondersteunen, zoals SamenStarten. Ook daaraan zijn kosten verbonden.
> Leerpunt 3 Digitale apps en platformen zijn niet weg te denken uit de gezondheidszorg. Ze bieden belangrijke tactische en operationele voordelen. Breng wel
de langetermijnkosten in rekening om een performant digitaal platform uit te
bouwen dat de gezondheidsvaardigheden echt versterkt.

4

Kwetsbare doelgroepen vinden zelden vanzelf de weg, ook niet naar de
gezondheidsinformatie die ze nodig hebben om voor zichzelf goede keuzes
te maken. Digitale hulpmiddelen kunnen hier vaak ook geen verandering in brengen.
Traditionele outreachende methodes om de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare
en moeilijk bereikbare groepen te versterken hebben dus zeker een plaats. Ze blijven
onmisbaar om het kennisniveau, het zelfvertrouwen en het handelingsvermogen
te verhogen. Ikemba bijvoorbeeld koos met het project Health Literacy for All voor
workshops en informatie over ziektepreventie en gezondheidspromotie in de moedertaal van de gemeenschap om uit te leggen hoe het Oostenrijkse gezondheidssysteem
werkt. Maar deze benadering is heel intensief en vraagt veel van hulpverleners. Het
opschalen vraagt aangepaste financiële middelen, een langetermijnvisie en geduldige
capaciteitsopbouw om voldoende breed en aangepast aan de noden van specifieke
doelgroepen te kunnen toepassen. Outreachende activiteiten hebben ook baat bij
vertrouwde kanalen om gezondheidsgerelateerde informatie te communiceren – in
de vorm van lokale sleutelpersonen of gemeenschaps- specifieke media.
> Leerpunt 4 Ondersteun outreachende benaderingen die gedreven worden door
professionals en steunen op lokale sleutelpersonen. Houd er rekening mee dat het
opschalen ervan en het toesnijden op de behoeften van specifieke doelgroepen veel
vergt van personeel en financiële middelen.

5

De relatie tussen patiënten en professionals is dynamisch en levendig. De
statische aanpak van webgebaseerde platformen staat soms haaks op deze realiteit,
door informatie onder te brengen in aparte hokjes bestemd voor specifieke doelgroepen.
Webplatforms kunnen daarom die relatie nooit vervangen, maar ze kunnen ze wel
ondersteunen. De SamenStarten app is een voorbeeld van een praktijk waarin een
digitaal platform de persoon-tot-persooninteractie tussen ouders en professionals
verdiept. De app structureert het gesprek in situ maar laat daarbij veel initiatief aan
de hulpvrager en helpt ook om gezamenlijk tot afspraken te komen. Dat leidt tot een
grotere tevredenheid bij ouders en een grotere efficiëntie van de ingezette personele
middelen.
> Leerpunt 5 Tracht de voordelen te benutten van hybride oplossingen die de
voordelen van digitale platformen koppelen aan de ervaringsdeskundigheid van
de hulpvrager en de vakkennis en het beoordelingsvermogen van professionals
op het terrein.
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6

Het is eenvoudiger om financiering te vinden om een instrument te ontwikkelen dan om het te verspreiden. Dat zien we bijvoorbeeld bij ‘Ordonnance
Visuelle’, een kit met een schriftje en een set van stickertjes die tot bij de zorgverlener of
mantelzorger moet geraken om samen met de patiënt te gebruiken. Dat blijkt minder
evident te zijn dan verwacht. Om instrumenten efficiënt te verspreiden moet de doelgroep gesensibiliseerd en opgeleid worden. De kosten hiervoor kunnen oplopen tot
een veelvoud van de ontwikkelingskost.
> Leerpunt 6 Voorzie in de begroting van een ontwikkelingstraject van bij de
aanvang voldoende middelen om instrumenten te verspreiden. De doelgroep voor
het gebruik ervan sensibiliseren kan onder meer door een aangepaste opleiding
aan te bieden, in heldere gebruikscenario’s te voorzien en door te zorgen dat
het aansluit bij bestaande instrumenten (met andere woorden: verzeker de
interoperabiliteit).

7

In een belangrijk deel van de besproken praktijken wordt bij de ontwikkeling,
implementatie en opvolging gesteund op een serieuze kennisbasis. In sommige
gevallen kwam de impuls voor de ontwikkeling van een nieuw instrument nadrukkelijk vanuit een onderzoeksinstelling. Voor andere innovatieve praktijken wordt samengewerkt met een kennispartner als leverancier van informatie, co-ontwikkelaar,
klankbord of evaluator. Het integreren van een onderzoeksmatige component kan
belangrijke gevolgen hebben voor de ontwikkeltijd- en kost maar biedt anderzijds
belangrijke voordelen op het vlak van effectiviteit en toegang tot financiering.
> Leerpunt 7 Probeer in de mate van het mogelijke aan te sluiten op een wetenschappelijk gevalideerde kennisbasis. Spreek interne onderzoekscapaciteit aan of
werk samen met een kennispartner. Dit kan de positieve impact versterken van
de nieuwe toepassing op gezondheidsvaardigheden, sensibiliserend werken voor
de doelgroep en het vertrouwen wekken van financierende partijen.

8

Het is niet evident om oplossingen op maat van mensen met een migratieachtergrond te maken. Taal is vaak een eerste hindernis. Ook culturele gevoelig
heden spelen een rol. Medische professionals beseffen wel dat mensen met een migratieachtergrond gezondheidsinformatie niet altijd krijgen, begrijpen of kunnen interpreteren. Maar de volgende stap – interculturele competenties aanscherpen en het aanbod
afstemmen op behoeften van migranten – volgt niet altijd. De aandacht voor gezondheidsvaardigheden wordt daarom best al meegenomen in de basisopleiding van professionals. Die verdieping van een patiëntgerichte professionele cultuur kan via navorming
en aangepaste organisationele structuren en processen bestendigd worden.
> Leerpunt 8 Integreer gezondheidsvaardigheden bij professionals in de basis
opleiding en bestendig deze cultuurverandering via navorming en aangepaste
structuren en processen in de organisaties waarin ze werken.
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