
Introductie

Taal is een medicijn!

Beste Zorgverlener, 
 Er is een direct verband tussen taalvaardigheid en gezondheid. Voor Rotterdammers die  
minder taalvaardig zijn en beperkte digitale vaardigheden hebben, is het moeilijk om 
informatie over gezondheid te begrijpen. In onze stad hebben ca. 90.000 volwassen 
Rotterdammers moeite met lezen en schrijven en/of digitale vaardigheden. Dit betekent dat  
1 op de 5 volwassen Rotterdammer laaggeletterd is. Zij komen ook bij u in de zorgpraktijk!

Laaggeletterden maken vaker gebruik van de spoedeisende 

hulp, ondergaan vaker een ziekenhuisopname, maken 

minder gebruik van preventieve zorg en hebben meer kans 

op chronische aandoeningen. Zij brengen vaker een bezoek 

aan de huisarts of specialist en door de lage taalvaardigheid 

hebben zij beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Laaggeletterdheid heeft ook invloed  op de mate hoe 

therapietrouw een patiënt is. Zij nemen minder adequaat 

 hun medicatie in, begrijpen slechter labels van medicijnen 

en hebben minder  kennis van hun gezondheidsconditie. 

Het verbeteren van de gezondheids vaardigheden en 

taalvaardigheden van laaggeletterden is belangrijk.  

Daar hebben we u bij nodig!

Wat levert een betere 
taalvaardigheid op?
 • het makkelijker vinden van én begrijpen van  

   informatie over gezondheid en gezondheids- 

   risico’s;

• een gezondere levensstijl;

• een minder groot beroep op de zorg;

• een therapietrouwere patient die minder  

   medicatiefouten begaat;

• meer regie over eigen leven;

• verbetering van de algemene gezondheid;

• minder chronische aandoeningen en  

   psychische klachten.

Wat kunt u doen? 
Taal speelt een grote rol bij gezondheidsverbetering. Juist 

een zorgverlener heeft een belangrijke signaleringsfunctie 

en kan patiënten helpen naar een gezondere leefstijl. 

Zorgverleners kunnen tijdig taalproblemen herkennen, 

 dit bespreekbaar maken en patiënten doorverwijzen. Wij 

hebben uw hulp nodig bij het bereiken van laaggeletterde 

Rotterdammers! U kunt helpen door hen door te verwijzen 

naar de gratis taalcursussen van de gemeente. 

Taal is een medicijn!
Medicatie beperkt zich niet tot middelen die ingenomen 

worden om ziekten te bestrijden. Ook taal is een medicijn. 

Daarmee bedoelen wij dat iemand zijn gezondheid 

kan verbeteren door het taalniveau te verbeteren. 

Taalvaardig heden en gezondheidsvaardigheden liggen 

namelijk niet vast. Er is ruimte om deze te bevorderen, 

en daarvoor is taal het medicijn! In de Toolkit Taal is een 

medicijn vindt u praktische materialen om in uw zorgpraktijk 

te gebruiken.  Er is informatie over laaggeletterdheid 

en tips over wat u als zorgverlener  kunt doen om 

laaggeletterde Rotterdammers te helpen. Bijvoorbeeld door 

laaggeletterdheid bespreekbaar te maken in uw praktijk en 

door te verwijzen naar taalcursussen. 

Heeft u vragen?
Neem contact op met Nevin Muratoglu, beleidsadviseur  

Taal en Gezondheid  bij de gemeente Rotterdam. 

Mail: n.muratoglu@rotterdam.nl  

Tel:  06 22 06 27 74


