
 
Locatie: 
Universiteit Utrecht, de Drift 21, 
Utrecht (routebeschrijving)

Tijden:
12.15 – 13.00  
Inloop, drift 21 zaal 0.32 
13.00 – 14.00 
Plenaire opening zaal 0.32
14.15 – 14.40
Doorpraten in kleine groepjes
14.45 – 15.30 
Sessieronde 1 
15.30 - 15.45  
korte pauze 
15.45 - 16.30  
Sessieronde 2
16.30 – 17.15  
Plenaire afsluiting en netwerkborrel 
de Eetkamer (Drift 27) 

Netwerkbijeenkomst
Programma 7 november 2019  

Geletterd > Gezondheidsvaardig > Gezond (3xG) 
Programma:
Goede zorg en preventie, zijn die toegankelijk voor iedereen?*  
Partner Tessa van Charldorp onderzocht wat de belangrijkste uitdagingen zijn rondom 
ziekenhuiscommunicatie in de toekomst. Eén van die uitdagingen is communiceren met 
patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 
Ze bespreekt deze uitdagingen en verschillende oplossingen; samen praten we in 
kleine groepjes door over wat dit kan betekenen voor jouw werkpraktijk.  

Daarna heb je de mogelijkheid om twee sessies bij te wonen:  
Praktijkvoorbeeld: maak je cursus geschikt voor iedereen 
Materiaal ontwikkelen: de Beweegcirkel 
Partner aan het woord: de (toekomstige) zorgprofessional en  
gezondheidsvaardigheden
Integrale aanpak: ‘Voel je goed!’ Feiten en verhalen
Praktijkvoorbeeld: ‘Gezond Zwanger!’ Ervaringen met patiënteneducatie voor kwets-
bare zwangeren 
Download alle informatie over de verschillende sessies.  

Aanmelden: 
www.gezondheidsvaardigheden.nl/aanmelden-netwerkbijeenkomst

Dit is een gezamenlijke bijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en 
de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Zowel partners als andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

*Achtergrond:
Eén op de drie volwassenen in Nederland heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite met het vinden, 
begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg. Geletterdheid speelt een belangrijke rol binnen gezond-
heidsvaardigheden. Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten: 
een minder goede gezondheid en een grotere kans op vroegtijdig overlijden.
Tijdens deze netwerkbijeenkomst komen we samen om te werken aan de oplossing van dit probleem. 
Deze oplossing komt van twee kanten: het verbeteren van gezondheidsvaardigheden én het toegankelijker en 
eenvoudiger maken van zorg en gezondheidsinformatie.

http://gezondheidsvaardigheden.nl
https://www.uu.nl/drift-21
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/programmas/alliantie-gezondheid-en-geletterdheid/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/partners/tessa-van-charldorp/
https://gezondheidsvaardigheden.nl/assets/7d7a34e573/Programma-netwerkbijeenkomst-3xG-7-november-2019.pdf
https://gezondheidsvaardigheden.nl/aanmelden-netwerkbijeenkomst

