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Patient

In deze praktijk vinden 
wij het belangrijk om 
elkaar te begrijpen. 

Zeg het als  
u de arts  
niet begrijpt. 

Kijk op www.beterintaal.nu voor informatie!

Wilt u Nederlands leren? 
Deze dokter kan u helpen 
met een taalcursus.

Heeft u moeite met  
lezen en schrijven of  
computeren? 
Zeg het dan. Deze dokter  
kan u helpen met een cursus. 



Arts

Taal is een medicijn
Rotterdam is een stad met bijna 90.000 laaggeletterde  
volwassenen. Deze Rotterdammers komen ook bij u in de praktijk! 
Begin een open gesprek over taal. Geef ruimte zodat uw patiënt 
durft te zeggen dat hij/zij moeite heeft met lezen en schrijven. 

Ook als iemand goed Nederlands 
spreekt kan het zijn dat ze moeite 
hebben met lezen en schrijven. 
Schaamte kan een rol spelen. 

Taal speelt een grote rol bij  
gezondheidsverbetering. Juist een 
zorgverlener heeft een belangrijke
signaleringsfunctie en kan patiënten
helpen naar een gezondere  
leefstijl. Als laaggeletterde  
Rotterdammers hun taalachterstand
verkleinen hebben zij meer gezond-

heidsvaardigheden. Dan vinden 
en begrijpen ze informatie over 
gezondheid beter.

Zorgverleners kunnen  
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. 
Maak hiervoor gebruik van het  
verwijsbriefje in de toolkit of  
verwijs hen naar de website 
www.beterintaal.nu

Op deze website vindt u ook  
informatie over andere cursussen
zoals computerlessen voor ouderen 
of mogelijkheden om te oefenen 
met de taal. Bijvoorbeeld bij de 
bibliotheek of een Huis van de Wijk. 
Help uw patiënt een stap verder! 

Durf als zorgverlener 
te vragen: 

• Kan het zijn dat u wat moeite heeft 
met lezen en schrijven? 

• Vind u het moeilijk om de  
informatie te begrijpen? 

• Wie helpt u bij het invullen  
van formulieren? 

• Weet u dat er gratis  
taalcursussen zijn voor u?  
Ik kan u daarbij helpen.



Patiënt

Astma
Astma is een ontsteking van de longen

Normale
luchtweg

Luchtweg
tijdens een

astma-aanval

Astma-aanval

Normale stand

Lichtelijk geïrriteerd

Ernstig geïrriteerd

SPIER

SLIJMVLIES

ONTSTOKEN
SLIJMVLIES

AANGESPANNEN
SPIER

Belangrijk

 � Astma is een  
ontsteking van  
de longen.

 � Astma-aanval
 � Klachten:  

niezen, jeukende 

ogen, hoesten 

 � Astma-aanval  
komt door virus. 

 � Zelfde virus als 
verkoudheid



Arts

Astma
Astma is een ontsteking van de longen

1 De ontsteking is bij astma blijvend.  
Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de 

longen. Dit kan veel klachten veroorzaken.

2 Bij astma zijn je longen soms erg gevoelig.  
Ze reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen 

van auto’s en parfum. Maar ook op huisstofmijt en 

huisdieren.

3 Door deze prikkels kun je benauwd worden of 
gaan hoesten. Als dit plotseling opkomt, noemen we 

dat een astma-aanval.

Astma-aanval

Bij een astma-aanval kun je klachten  

krijgen. Klachten zijn bijvoorbeeld 

niesbuien, jeukende en gezwollen ogen, 

droge hoest en een verstopte neus.  

Ook kun je je benauwd gaan voelen.

De meeste astma-aanvallen worden 

veroorzaakt door virussen. Dit zijn 

dezelfde virussen als waar je verkouden 

van wordt. 



Patiënt

COPD
Wat is COPD?

longblaasjes

longblaasjes
vloeien samen

vernauwing

Roken beschadigd 
de longen

slijm

long

Belangrijk

 � Stop met roken
 � Meer bewegen,  

bijvoorbeeld  
wandelen

 � Gezond eten
 � Pufje goed  

gebruiken
 � Ga naar een  

taalcursus.  
Vraag de dokter  

om hulp.



Arts

COPD
Wat is COPD?

1 COPD is een ziekte van de longen. Bij COPD werken 

de longen niet goed. De longen hebben longblaasjes.

De longen zijn van binnen met slijmvlies bedekt. 

Dit slijmvlies geeft normaal bescherming. Bij COPD 

is het slijmvlies ontstoken. De ontsteking maakt 

de longblaasjes kapot en kunnen niet meer beter 

worden. COPD kan je niet meer genezen.

2 COPD komt bijna altijd door roken. Stoppen met 

roken is daarom heel belangrijk. Ook veel bewegen 

en gezond eten is belangrijk als je COPD hebt.

 Wat kunt u zelf doen?

COPD wordt niet beter u kunt niet meer 

genezen. Zelf kan u er wel voor zorgen dat 

het minder snel erger wordt:

• Stop met roken. Stoppen is  
moeilijk! Vraag daarom om  
hulp bij het stoppen.

• Beweeg iedere dag een half uur,  
ga bijvoorbeeld wandelen.

• Eet gezond.
• Gebruik pufjes goed
• Ga naar een taalcursus.  

Dan begrijp je de dokter beter.  
Ik kan u helpen. 



Patiënt

Overgewicht

Verminderde longfunctie,
slaapapneu, snurken

Slechte cholesterolwaarden,
vervette lever, galstenen

Verhoogde kans op kanker 
(in de nier en baarmoeder, 

borst, dikke darm)

Depressie, beroerte,
angststoornis

Hart- en vaatziekten

Diabetes type 2 (Suikerziekte)

Verminderde vruchtbaarheid,
continentie- en menstruatie- problemenSlijtage van de gewrichten (artrose)

Belangrijk

 � Overgewicht
 � Obesitas 
 � Te veel vet in het 

lichaam
 � Meer gezond- 

heidsrisico’s 
 � Calorieën
 � Te veel eten en te 

weinig bewegen



Arts

Overgewicht
Bij overgewicht en obesitas is er te veel vet 
in het lichaam opgeslagen. 

1 Mensen met overgewicht hebben meer  

gezondheidsrisico's dan mensen met een gezond 

gewicht. Hoe zwaarder je bent, hoe groter de kans dat 

je problemen krijgt met je gezondheid. Je hebt meer 

kans op diabetes, een verhoogd cholesterolgehalte 

en een verhoogde bloeddruk. Deze ziektes kunnen 

ervoor zorgen dat je een hoger risico hebt op hart-  

en vaatziekten.

2 Overgewicht ontstaat als je meer calorieën  

binnenkrijgt dan je verbruikt. Sommige mensen hebben 

ook erfelijke aanleg dat betekent dat het veel in de fam-

ilie voorkomt. Maar overgewicht komt vaak door te veel 

eten en te weinig bewegen.

LONGEN

LEVER

KANKER

ARTROSE

MENTAAL

HART

DIABETES

VRUCHTBAARHEID



Patiënt

Overgewicht
BMI berekenen:

BMI (kg/m2) Classificering Gezondheidsrisico

< 18,5 Ondergewicht Gezondheidsrisico

20 - 25 Gezond gewicht Gezond

25 - 30 Overgewicht
Nog geen 

verhoogd risico

30 - 35 Obesitas Risico neemt toe

35 - 40 Ernstige obesitas
Verhoogde kans op 
lichamelijke risico’s

40 > Morbide obesitas

Risico op 
gezondheidsproblemen 
en ernstige ziektes door 

overgewicht stijgt aanzienlijk 

Belangrijk

 � Eet gezonder:  
Meer groenten en fruit

 � Meer bewegen, elke 
dag minimaal 1 uur.

 � Ga naar een diëtiste 
 � Ga naar een 

taalcursus.  
Dan begrijp je  

informatie beter en 

wordt je gezonder.  

De dokter kan helpen. 



Arts

Overgewicht
BMI berekenen:

Door BMI weet je of je 

overgewicht gezond is in 

relatie met je lengte.

Bereken samen met de 

patient de BMI en waar 

de BMI is op het plaatje. 

Wat kan je zelf doen:

Als je overgewicht hebt dan is het beter om af te vallen en te

zorgen voor een gezond gewicht. Dit bereik je met een gezonde

leefstijl. Dat betekent met name: gezond eten en veel bewegen.

Door af te vallen verklein je de risico’s op gezondheidsproblemen 

als je overgewicht hebt:

• Eet gezonder: Meer groenten en fruit. 

• Eet meer groente en fruit: 200-250 gram per dag ieder

• Beweeg meer elke dag, minimaal 1 uur per dag.
• Neem contact op met een diëtiste 

• Ga naar een taalcursus. Dan begrijp je informatie 
beter. Dan leer je een eetschema en patroon maken 
voor jezelf. Ik kan je helpen.



Patiënt

Diabetes
Wat is Diabetes?

Alvleesklier
(pancreas)

Hoe werkt insuline?

Bloed

Cellen

Alvleesklier

Bij gezonde mensen 

is voldoende insuline 

beschikbaar om de 

bloedglucose-

waarden te verlagen.

Voeding

Belangrijk

 � Diabetes
 � Suikerziekte
 � Te veel suiker in 

het bloed.
 � Bloedsuiker of 

bloedglucose 
 � Alvleesklier 

(pancreas)
 � Insuline



Arts

Diabetes
Wat is Diabetes?

1 Diabetes is een  
ander woord voor  
suikerziekte.

2 Bij diabetes zit er  
te veel suiker in  
het bloed.

3 Suiker in het bloed  
noemen we ook  
wel bloedsuiker of 
bloedglucose.

Te veel suiker in het bloed 

is slecht voor het lichaam. 

Daarom is insuline een 

hormoon die aangemaakt 

wordt in de alvleesklier. 

Insuline is de sleutel die 

de deuren opent, zodat  

de suikerdeeltjes  

opgenomen worden en 

worden omgezet in  

energie. En hier gaat het 

mis bij diabetes (ook wel 

suikerziekte genoemd).
Alvleesklier
(pancreas)



Patiënt

Diabetes
Er zijn twee soorten diabetes:

DIABETES
TYPE 1

Alvleesklier maakt 
geen insuline aan

Te veel glucose in je bloed

DIABETES
TYPE 2

Alvleesklier maakt minder insuline aan 
& insuline werkt minder goed

Te veel glucose in je bloed

Belangrijk

 � Diabetes
 � Suikerziekte
 � Te veel suiker in 

het bloed.
 � Bloedsuiker of 

bloedglucose 
 � Alvleesklier 

(pancreas)
 � Insuline



Arts

Diabetes
Er zijn twee soorten diabetes:

1 Type 1: Als je dit hebt, dan kan je  
alvleesklier geen insuline meer maken. 

Daarom moet je zelf insuline toedienen 

via injecties. Doe je dit niet? Dan stapelt 

de glucose zich op in je bloed. Dan heb je 

te veel glucose in je bloed. 

2 Type 2: Bij diabetes type 2 reageert je  
lichaam niet meer goed op insuline. 

Het lichaam kan daarom niet goed werken. 

Er blijft dan te veel suiker in je bloed zitten. 

Om je bloedsuikerspiegel goed te houden, 

moet je medicijnen slikken. Ook kan je je 

leefstijl aanpassen met gezond eten en 

beweging.



Patiënt

Diabetes
Een te lage bloedsuiker is een HYPO

Wisselend 
humeur

Bleekheid

Zweten

Duizeligheid Beven

Slecht zien

Honger

Moeheid

Hoofdpijn

Een te hoge bloedsuiker is een HYPER

Moeheid Slaperigheid

Droge tong Vaak plassen

Dorst



Arts

Diabetes
Hypo’s en Hypers.

Het is belangrijk de bloedsuiker goed 

te houden. Maar soms lukt dat niet. 

Soms wordt uw bloedsuiker te laag 

en soms te hoog. Dat is niet gezond. 

Een te lage bloedsuiker is een hypo. 

Een te hoge bloedsuiker is een hyper.

Hypo: Een te lage bloed-

suiker is bij 3.5 of lager dit 

noemen we een hypo

Hyper: Een te hoge bloed-

suiker is bij 9 of hoger dit 

noemen we een hyper.

HYPO HYPER

Moeheid

Droge tong

Dorst

Wisselend 
humeur

Bleekheid

Zweten

Duizeligheid Beven

Slecht zien

Honger

Moeheid

Hoofdpijn

Slaperigheid

Vaak plassen



Patiënt

Diabetes
Gevolgen van  
Diabetes

Wat kunt u zelf doen? Belangrijk

 � Niet roken
 � Gezond eten
 � Bewegen
 � Afvallen
 � Goed slapen 

 � Taalcursus.  
Vraag aan de  

dokter voor  

informatie.



Arts

Diabetes
Gevolgen van Diabetes

1 Slecht zien of  
blind worden

2 Een beroerte, hartaanval
of aderverkalking

3 Dementie, minder
concentratie, slechter 
leren

4 Minder gevoel, wonden 
en soms amputatie

5 De helft van de mannen 
wordt impotent

Wat kunt u zelf doen?

Als u diabetes heeft moet u gezond leven. Een medicijn alleen is niet 

genoeg. Daarom geven wij advies om te bewegen en gezond te eten. 

Een gezonde levensstijl betekent dat je:

• Niet rookt
• Eet volgens de voedingsadviezen van de arts
• Afvalt als je overgewicht hebt
• Minimaal een half uur per dag beweegt
• Iedere dag voldoende slaapt
• Goed en gezond eet
• Naar een taalcursus gaat om makkelijk met de 

dokter te praten en de dokter goed te begrijpen. 
Dan wordt je gezonder! Ik kan je helpen. 



Patiënt

Diabetes
LEEFSTIJL MEDICIJNENCONTROLE BLOEDSUIKER-

SPIEGEL
WELZIJN

Taal cursus

Hart

Gemeten 
bloeddruk & cholesterol

Voeten

Ogen

Nierfunctie

Suikerspiegel

Gemeten 
suikerspiegel (HbA tc)

Suikerpieken*

Suikerdips**

Transpireren**

Gewicht

Klachten
door 
suikerpieken*

Roken

Alcohol gebruik

Klachten
door 
suikerdips**

‘s nachts 
transpireren

Voeding

Vakantie

Seksualiteit

Bewegen

Insuline/spuiten

Bijwerkingen

Vergoedingen

Orale medicatie

Stemming

Sociale omgeving

Levensritme

Lichamelijk

Tabletten

Lichamelijke
toestand,
fysiek

Sociale
omgevings / steun / hulp

Stemmingswisselingen
humeur

Vergoeding
zorgverzekeraar

Structuur /
dagritme

Bewegen / 
conditie

Verblijf
in het
buitenland

Verminderde
sexualiteit

* Klachten door suikerpieken = 
 hyperglykemische klachten (hyperglykemie)
** Klachten door suikerdips = 
 hypoglykemische klachten (hypoglykemie)

Gespreksonderwerpen diabetes mellitus type 2
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Diabetes
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