
Op gezondheidsvaardigheden.nl vind je tips, direct toepasbare
materialen en (digitale) toepassingen.

Goed om te weten:

1. Iedereen mag materialen die gemaakt zijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
indienen, graag zelf!
Dit kan via gezondheidsvaardigheden@pharos.nl. Lees hier welke informatie we graag van je
ontvangen.

2. De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is een netwerk gericht op het delen van kennis.
Dit betekent dat wij geen waardeoordeel hebben. Wij beoordelen de materialen die we op
gezondheidsvaardigheden.nl plaatsen dan ook niet op kwaliteit. We waarderen het als je zelf het
Voorlichtingsmateriaal Beoordelingsinstrument gebruikt.
We streven ernaar om bij elk materiaal zo volledig mogelijk aanvullende informatie te vermelden.
Bijvoorbeeld:

● Wie zijn de makers?
● Kan je contact opnemen met de makers?
● Voor wie is materiaal gemaakt?
● Is het materiaal ontwikkeld met de doelgroep?

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van het materiaal?
Wil je informatie corrigeren en/of aanvullen? Laat het ons weten via
gezondheidsvaardigheden@pharos.nl

3. In het algemeen is het zeer wenselijk dat materialen worden getest bij de doelgroep. Wanneer een
materiaal is getest, zie je dat bij het betreffende materiaal. Zie je dit niet staan? Dan is het materiaal
niet getest bij de doelgroep, of is dit niet bekend bij ons.
Een voorbeeld:

‘Handboek COPD’: www.gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen/handboek-copd

4. gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen is er zodat je direct toepasbare materialen kan vinden.
Niets gevonden? Laat je inspireren wanneer je zelf een materiaal gaat maken.
Kijk ook bij:
gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/materiaal-maken
gezondheidsvaardigheden.nl/aan-de-slag/materiaal-testen

5. Vanuit de Alliantie Gezondheidsvaardigheden kunnen we je geen feedback geven op je materiaal.
We kunnen je wel helpen om eerder ontsloten informatie op onze website met je te delen.
Je kan ook feedback vragen in onze LinkedIn groep.
Het Voorlichtingsmateriaal beoordelingsinstrument (VBI) kan je helpen om te kijken of je materiaal
daadwerkelijk toegankelijk is.
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6. Op onze website delen we voornamelijk kennis, materialen en toepassingen die kosteloos
beschikbaar zijn gemaakt. In sommige gevallen zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de
materialen. In die gevallen wordt dat vermeld op onze website.

We benadrukken dat ons netwerk er is om kennis te delen. Betaalde materialen kunnen we op onze
website delen voor de volledigheid. We kunnen dit niet veelvuldig promoten. We kunnen ervoor
kiezen om een materiaal niet op onze website te plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer hier een kosteloos
alternatief voor bestaat.

We kunnen er altijd voor kiezen om het materiaal te verwijderen van de website. Bijvoorbeeld
wanneer dit verouderd raakt.
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