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HOE IS DE SAMENWERKING ONTSTAAN?
• Deventer Ziekenhuis wil de 

laaggeletterde patiënt 
helpen

• De Bibliotheek wil de 
doelgroep NT 1 bereiken



MISSIE DEVENTER ZIEKENHUIS

Het Deventer Ziekenhuis vindt het 
belangrijk om alert te zijn op 
laaggeletterdheid, omdat het haar 
patiënten helpt om:

•Beter om te kunnen gaan met ziekte en 
gezondheid

•Beter te kunnen communiceren met de 
zorgverlener

•Gelijke en effectieve’ toegang te krijgen 
tot gezondheidszorg

•Bij te dragen aan daling van zorgkosten



Van de 200.000 patiënten in het Deventer 

Ziekenhuis heeft ongeveer 11% moeite met 

lezen en schrijven.

Risico’s:

• Meer opnames door het maken van verkeerde 

gezondheidskeuzes

• Onjuist medicijngebruik door het niet kunnen 

lezen van bijsluiters

• Niet kunnen communiceren met zorgverleners

• Niet kunnen beoordelen van de informatie die 

de patiënt krijgt

• Problemen met het invullen van 

ziekenhuisformulieren, het lezen van brieven 

en folders van het ziekenhuis



MISSIE TAAL WERKT!

Partners verbinden in een krachtige lokale en 
regionale infrastructuur, die in het Overijssel 
van 2025 resulteert in taal- en 
basisvaardige kinderen en volwassenen.’ Op 
naar een basisvaardig Overijssel!

•Extra impuls voor verbinding tussen 
preventief en curatief

•Versterking van de verbinding tussen 
economische en sociale initiatieven

•Versnellen van bestaande projecten en 
kennisdeling

•Samenwerken door cocreatie op lokaal én 
regionaal niveau



SAMENWERKINGSCONVENANT



BEOOGDE EFFECTEN

1. Een voorstel voor de realisatie van een Taal- en 

Digipunt aan het MT en na besluitvorming 

overgegaan kan worden tot realisatie daarvan.

2. Een bredere aanpak in het Deventer 

Ziekenhuis: 

a. Bewustwording en draagvlak creëren 

van het bestaan van laaggeletterdheid 

in het Deventer Ziekenhuis. 

b. Signaleren en aanpakken.

c. Patiënten die moeite hebben met lezen en 

schrijven worden geholpen met een 

passende oplossing. 

3. Het thema verankeren in het ziekenhuis.



PROCESSTAPPEN

Stap 1. Bewustwording creëren 

Stap 2. Signaleren en doorpakken

Stap 3. Borgen



1. BEWUSTWORDING CREËREN 
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WEEK VAN DE ALFABETISERING
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WEEK VAN DE ALFABETISERING
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RESULTAAT STAP 1

•Zorgverleners zijn zich bewust van 
laaggeletterdheid in het Deventer 
Ziekenhuis.

•In het Deventer Ziekenhuis is draagvlak 
om de taalvaardigheden van patiënten 
te verbeteren.



2. SIGNALEREN EN DOORPAKKEN

Protocol zorgverleners
Herkennen en verwijzen

Educatie zorgverleners
Scholingen

Persoonlijke communicatie 
Leren herkennen, gesprek aangaan/
terugvertelmethode

Patiënten educatie  
Verbeteren gezondheidsvaardigheden 
Doorverwijzen en motiveren 
taal digipunt/ taalcoach

Participatie taalambassadeurs – ex laaggeletterden
Patientjourney
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RESULTAAT STAP 2.

•Zorgverleners weten hoe ze 
laaggeletterde patiënten kunnen 
herkennen, hoe ze daarmee om kunnen 
gaan en waar naar kunnen 
doorverwijzen.

•Patiënten worden geholpen 
met een passende oplossing. 

•Er is een Taal- en Digipunt in het 
Deventer Ziekenhuis.
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3. BORGEN

•Zorgen dat de aandacht voor geletterdheid blijft. 

•We stimuleren zo veel mogelijk mensen om de stap naar eigen geletterdheid te 
zetten, en vragen anderen om te helpen.

•Structureel onderdeel maken van het beleid Deventer Ziekenhuis. 
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RESULTAAT STAP 3

•Opgenomen in het beleid van het 
Deventer Ziekenhuis.

•Vast jaarlijks terugkerend thema in de 
Week van de Alfabetisering. 

•Jaarlijkse scholing.



ROL VAN DE BIBLIOTHEEK

•Verbindingen leggen met andere 
partners, zoals Stichting Lezen en 
Schrijven, het GeldFitSpreekuur in 
Deventer.

•Mede organiseren van activiteiten in 
het Deventer Ziekenhuis.

•Beheren van het budget Taal Werkt!


