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Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie
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Gezondheid en kwaliteit van zorg 
voor iedereen in Nederland.
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Senior adviseur/projectleider Pharos
• Bereiken & Betrekken en inclusief co-creëren
• Inclusief onderzoek
• Begrijpelijke informatie en digitale zorg
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Wezenlijk deel van bevolking:
• 1 op 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden 

(29%)
• Laaggeletterdheid (2,5 miljoen)
• 48% heeft moeite met eigen regie over gezondheid, ziekte en zorg
• Slechtere uitkomsten van zorg

Waarom is het voor onderzoek belangrijk om 
kennis over mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden te hebben?

AANTALLEN

m.vanbeusekom@pharos.nl



Ondervertegenwoordiging in onderzoek

Waarom is dit erg? 
> Uitkomsten zijn niet geldig voor de hele groep.
> Onderzoek sluit wellicht niet aan bij wat de mensen
die het meest baat kunnen hebben belangrijk vinden.

m.vanbeusekom@pharos.nl



Fase 1 
Projectidee

Fase 2 
Onderzoeksopzet

Fase 3 
Projectaanvraag 

schrijven

Fase 4 
Werving 

respondenten

Fase 5 
Dataverzameling

Fase 6 
Data-analyse

Fase 7 
Rapportage

Fase 8 
Disseminatie

Voorbereiding

Uitvoering

Implementatie
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Ruimte voor ervaringskennis

Informeren

Adviseren

consulteren

Samenwerken

Zelf beslissen

Optimaliseer invloed door: 
• Van het begin af aan samen te werken
• Dit herhaaldelijk te doen
• Ook samen te beslissen
• Ruimte te maken voor ongevraagd advies

Participatiematrix: www.umcutrecht.nl/nl/participatiematrix m.vanbeusekom@pharos.nl



Samen iets maken
• met de verschillende belanghebbenden

• met creatieve aanpak, en 

• met gedeelde invloed en beslismomenten

Co-creëren 

Gelijkwaardigheid 
Wederkerigheid
Vertrouwen
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Voorbereiding

Wat doe je zelf al om inclusief te zijn?
Welke uitdagingen ervaar je?  



Lossen we het juiste probleem op?

Op basis van het Dubbele Diamant-model, 
Design Council, 2019 m.vanbeusekom@pharos.nl



www.pharos.nl/infosheets/bereiken-en-betrekken-bouwstenen/

m.vanbeusekom@pharos.nl



Zet intermediairs in
• Taalambassadeurs

• Ervaringsdeskundigen & sleutelpersonen

• Via vertegenwoordigers van de doelgroep

• Ambassadeurs

Intermediairs kunnen hulp bieden bij werving, 
informatiebron zijn én een rol in je onderzoek spelen!
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Uitvoering

Wat doe je zelf al om inclusief te zijn?
Welke uitdagingen ervaar je?  



Consumer Quality Index

https://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register/de+cq-index/cqi-
vragenlijsten#CQIHartfalen

INVULINSTRUCTIE 

 

 Het is belangrijk dat de vragen alleen worden ingevuld door de persoon die in de begeleidende brief staat. 

Het is niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven. 

 

 De meeste vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze. Kruisjes die 

buiten de vakjes staan worden door de computer niet gezien.  

 

 Bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Bij deze vragen staat aangegeven dat u meerdere 

vakjes kunt aankruisen. 

 

 Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven. Wilt u dit met blokletters doen in het 

aangewezen vakje. 

 

 Vragen kunnen niet van toepassing zijn omdat u een situatie of onderdeel van de zorg niet heeft 

meegemaakt. Als u een antwoord echt niet weet, kunt u het vakje weet ik niet aankruisen 

 

 Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. U ziet dan een pijltje met een 

opmerking. Deze opmerking geeft aan welke vraag u daarna moet beantwoorden. Dit ziet er als volgt uit:  

   Nee  Ga door naar vraag 3  

 Ja 

 

 Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat later veranderen? Zet het verkeerd ingevulde hokje dan 

tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 

   Nee 

                        () Ja 
 

https://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/toetsingskader+en+register/de+cq-index/cqi-vragenlijsten#CQIHartfalen


Uit eigen keuken...
De volgende vragen gaan over uw meningen, gevoelens en gedachten over het bevolkingsonderzoek 

naar darmkanker. We willen dus graag weten hoe u denkt over zelf deelnemen aan het 

bevolkingsonderzoek. 

 

46. Hieronder staat een lijst met negen uitspraken. Wilt u aangeven wat het beste bij uw mening of 

gevoel past? (vink één antwoord per regel aan) 

 

Voorbeeld:  

Als u vindt dat het bevolkingsonderzoek naar darmkanker goed voor u zou zijn, vinkt u op regel 

a het meest rechtse vakje aan. Als u het minder goed vindt, vinkt u een vakje meer naar links 

aan.  

 

 “Ik vind het bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor mijzelf...” : 

 

 a. Slecht      Goed 

 b. Niet beangstigend      Beangstigend 

 c. Niet geruststellend      Geruststellend 

 d. Niet vanzelfsprekend      Vanzelfsprekend 

 e. Belangrijk      Onbelangrijk 

 f. Dom      Verstandig 

 g. Onwenselijk      Wenselijk 

 h. Onaangenaam      Aangenaam 

 i. Bevorderlijk      Schadelijk 

 j. Niet nuttig      Nuttig 

 



Aandachtspunten respondenten

• Werven op een vindplek waar respondenten sowieso al komen

• Flyers en mondelinge communicatie op maat

• Inclusief beeld

• Persoonlijk uitnodigen

• Informele benadering (sleutelpersonen)

• Checken of iemand tot doelgroep behoort;
indicatie: schoolachtergrond <MBO2 of <10 jaar naar school
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Hoe ontwikkel je geschikt materiaal?
(ontwerpeisen, toetsen, testen)

m.vanbeusekom@pharos.nl



Interactieve, laagdrempelige methodes

Participatory Learning & Action
Co-design

m.vanbeusekom@pharos.nl

www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-
Wellbevinden-nieuwkomerskinderen-Pharos-DEF.pdf



Sneltest vragenlijsten

https://www.pharos.nl/infosheets/duidelijke-vragenlijsten-de-basis-voor-goede-zorg/

https://www.pharos.nl/kennisbank/
vragenlijsten-voor-iedereen-de-
basis-voor-goede-zorg/

m.vanbeusekom@pharos.nl

https://www.pharos.nl/kennisbank/vragenlijsten-voor-iedereen-de-basis-voor-goede-zorg/


Eenvoudige PIF en toestemmingsformulier

www.pharos.nl/kennisbank/eenvoudige-en-begrijpelijke-onderzoeksformulieren-patientinformatieformulier-pif/

www.pharos.nl/kennisbank/eenvoudige-en-begrijpelijke-onderzoeksformulieren-toestemmingsformulier-ic/

m.vanbeusekom@pharos.nl



Sara doet mee aan onderzoek
(een beeldverhaal)

m.vanbeusekom@pharos.nl



Implementatie

Wat doe je zelf al om inclusief te zijn?
Welke uitdagingen ervaar je?  



www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/



Dank voor 

jullie aandacht

Mara van Beusekom, PhD 
m.vanbeusekom@pharos.nl

Op zoek naar advies over samenwerken met mensen om wie 
het gaat, inclusief onderzoek, inclusieve co-creatiemethodes 
of begrijpelijke informatie/digitale zorg? Neem contact op!



m.p.fransen@amsterdamumc.nl

https://nl.linkedin.com/in/mirjam-fransen-5138088

www.gezondheidsvaardigheden.nl

Hoe betrek je mensen die laaggeletterd zijn bij je 
onderzoek? - YouTube

mailto:m.p.fransen@amsterdamumc.nl
https://nl.linkedin.com/in/mirjam-fransen-5138088
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=v8vyBqm34Bw

