
(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 
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 Sponsoring of onderzoeksgeld 
 

 Honorarium of andere (financiële) 
vergoeding 
 
 

 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

  KWF Kankerbestrijding, ZonMw, 
EU, Europees Integratiefonds 
 Salaris AMC en incidentele 
vergoedingen voor extern 
onderwijs e.d. , t.b.v. werkgever 
  
 Nee 
 Nee 
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Kwetsbare groepen (Timmermans et al Eur J Epidemiology 2011) 



 
Percentage rokende zwangeren naar opleidingsniveau (Lanting 2011) 

Roken 

  

  2001 2010 

laag 24 14 

midden 12 8 

hoog 5 2 



Perinatale sterfte naar herkomstgroepering 2007-09 
(CBS Statline) 

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/sterfte-levensverwachting-en-daly-s/sterfte-rond-de-geboorte/zijn-er-verschillen-naar-etniciteit/ 



 
 

  



Kennis 

Kennis screening Downsyndroom:  

niet gelijk 

Fransen, 2009 



Goede zorg ≠ gelijke zorg 



 
   
       Vaardigheden om informatie over gezondheid te 

verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het 

nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen  
(Gezondheidsraad 2011)  

 
 
 
Filmpje ‘Do I look like an idiot?' 

Gezondheidsvaardigheden 

(de Volkskrant, 13 nov. 2013) 

http://www.youtube.com/watch?v=dMAS2S51bM8
http://www.youtube.com/watch?v=dMAS2S51bM8




 
   
       

Gezondheidsvaardigheden  
‘Health literacy’ 

Functionele  - Interactieve - Kritische gezondheidsvaardigheden 
 
Prevalentie laaggeletterdheid 25% 
 
 
 



Ervaringen van patiënten met lage health literacy 

 

 

• Zorgverlener begrijpt mij niet, luistert niet 

• Zorgverlener vraagt niet of ik het begrepen heb 

• Zorgverlener gebruikt moeilijke woorden 

• Patiënt  heeft moeite met vragen stellen 

• Patiënt begrijpt schriftelijke informatie niet en heeft moeite met invullen 
formulieren 

• Patiënt kan de weg niet vinden in het zorgsysteem 

• Patiënt schaamt zich om hulp te vragen 
 

 

http://www.nigz.nl/index.cfm?act=project.details&proj=19


Communicatie met patiënten met lage HL:  
Wat kunt u doen?  

• Bewustwording  

• Leren herkennen  

• Training 
 

 

 

 

 

 

 

Langzaam praten 

De tijd nemen voor het gesprek  

Gewone taal, vermijd jargon  

Beperk hoeveelheid informatie per gesprek 

Focus op kernboodschappen 

Toets het begrip door terug te vragen wat 
uitgelegd is 

Help patiënt vragen te stellen 





 
 

ZonMw ‘Parel’ 

Meten en stimuleren van culturele 

competentie in de zorg 



Taalbarrière  



Lage SES minder bereikt met PCZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsinga et al. Women’s Health Issues 2008  



 
Effectieve preconceptiezorg voor 

vrouwen met lage 
gezondheidsvaardigheden 

 
 

 

Dr. Mirjam Fransen 

     Prof. Dr. Marie-Louise Essink-Bot 

 

     Afdeling Sociale Geneeskunde 

AMC, Universiteit van Amsterdam 

 

 



Vrouwen in achterstandswijken minder kennis 
risicofactoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis van risicofactoren onder Rotterdamse vrouwen (n=631)  

Temel et al. Int Journal of Public Health 2012 



Barrières bij lage SES voor preconceptiezorg 

Lage gezondheidsvaardigheden? 

• Zoeken niet naar hulp of informatie 

• Beschouwen informatie als niet relevant  

• Verband tussen gedrag en zwangerschapsuitkomsten niet duidelijk 

 

“De mensen zullen echt niet van te voren naar de dokter gaan van: ik wil 

zwanger worden, leg maar even uit. Daar sta je niet bij stil. Nee, daar ben 

je toch niet mee bezig.” 

 

Onderzoek naar preconceptiezorg voor autochtone vrouwen met lage SES 

Aalhuizen Tijdschrift voor Verloskunde 2008 



Doelstelling onderzoeksproject 

Bevorderen van de toegankelijkheid en effectiviteit van    

          preconceptiezorg voor vrouwen met een lage SES 

 

• Bereiken van vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden 

met HP4All aanbod en hen motiveren tot deelname 

• Afstemmen van preconceptievoorlichting op vrouwen met 

lage gezondheidsvaardigheden 

 

 
 

 



Fase 1 probleemanalyse 

Onderzoeksvraag: In hoeverre is HP4All aanbod, Zwangerwijzer en 

communicatie van zorgverleners afgestemd op lage GV? 

 



Wat levert het project op? 
Voor wetenschap:  

• Inzicht in rol gezondheidsvaardigheden in toegankelijkheid en 
effectiviteit preconceptiezorg  

• Ontwikkeling effectieve interventies voor lage SES 

 

Voor praktijk: 

• Afgestemd preconceptie aanbod  

• Aangepaste ZwangerWijzer 

• Training voor zorgverleners 

 



Samenwerking 

Netwerk geboortezorg NW Nld 

HP4All 

KNOV 

1ste lijn Amsterdam 

Erfocentrum 

GGD Amsterdam 

Academische werkplaats JGZ 

 

 

 



- Gezondheidsbevordering is het moeilijkst bij groepen 
die het het hardste nodig hebben 

- Niet vrijblijvend 

- Evidence-based tools en training voor zorgverleners 
helpen  

 

Dr. Mirjam Fransen    Prof.Dr. Marie-Louise Essink-Bot 
m.p.fransen@amc.uva.nl  m.l.essink-bot@amc.uva.nl 

 

 

m.l.essink-bot@amc.uva.nl 

 

 

 

  

 

 

 

Aan de slag!  
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