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Inleiding  
In Nederland wordt van burgers verwacht dat zij een zelfstandige en 
verantwoordelijke rol vervullen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Dit 
is het gevolg van verschillende sociale ontwikkelingen, zoals wetswijzigingen om 
de positie van patiënten te versterken, meer aandacht voor patiëntgerichte zorg, 
de druk op het zorgsysteem door de vergrijzende populatie, en hervormingen 
van het Nederlandse zorgsysteem van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd. De 
focus op individuele verantwoordelijkheid met betrekking tot gezondheid en 
zorg, gaat gepaard met een sterk beroep op de gezondheidsvaardigheden van 
mensen. Gezondheidsvaardigheden kunnen gedefinieerd worden als de 
vaardigheden die nodig zijn om informatie omtrent gezondheid en ziekte te 
kunnen verkrijgen, begrijpen, beoordelen en toe te passen. Bijvoorbeeld een 
uitnodiging om deel te nemen aan darmkankerscreening, uitleg van de huisarts 
over de zorg voor een chronische aandoening of berichten in de media over 
gezonde voeding.  
 In de huidige samenleving hebben mensen met hogere 
gezondheidsvaardigheden mogelijk een voordeel ten aanzien van mensen met 
lagere gezondheidsvaardigheden, wanneer het op hun gezondheid aankomt. Dit 
wordt bevestigd door studies die aantonen dat lagere gezondheidsvaardigheden 
gerelateerd zijn aan indicatoren van een slechtere gezondheid, zoals meer moeite 
met het opvolgen van instructies van zorgverleners, meer ziekenhuisopnamen, 
en minder gebruik van preventieve zorg. Gezondheidsvaardigheden is echter een 
relatief nieuw concept en de meeste studies over de determinanten van 
gezondheidsvaardigheden, verwante psychologische processen en 
gezondheidsgerelateerde consequenties zijn uitgevoerd in de VS. Het doel van 
onderhavig onderzoek was inzicht te krijgen in de gezondheidsvaardigheden van 
Nederlandse volwassen in relatie tot sociaaleconomische en demografische 
kenmerken, psychologische factoren, gezondheidsgerelateerd gedrag en 
gezondheid. Gezondheidsgerelateerd gedrag verwijst in dit onderzoek naar 
toegang tot en gebruik van gezondheidszorg, het managen van gezondheid en 
ziekte, en interactie tussen patiënt en zorgverlener. Vooral met betrekking tot 
chronische zorg en preventie (d.w.z., screening en vaccinatie) wordt in 
toenemende mate een beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en autonomie 
van individuen. Daarom is het met name interessant om de rol van 
gezondheidsvaardigheden binnen deze domeinen te onderzoeken.  
 
Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking  
Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre 
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gezondheidsvaardigheden onder Nederlandse volwassenen gerelateerd zijn aan 
sociaaleconomische en demografische kenmerken en aan ervaren gezondheid. 
Dit werd in de eerste plaats onderzocht op basis van data afkomstig van de in 
2012 uitgevoerde European Health Literacy Survey (HLS-EU) (Hoofdstuk 2). Het 
instrument dat ten behoeve van deze survey is ontwikkeld voor het meten van 
gezondheidsvaardigheden, meet ervaren moeite met het kunnen verkrijgen, 
begrijpen, beoordelen en toepassen van gezondheidsgerelateerde informatie. 
Deze informatie heeft betrekking op één van de volgende drie domeinen, te 
weten gezondheidszorg, preventie van ziekte en gezondheidsbevordering. Op 
een schaal lopend van 1 (laagste score) tot 4, scoorden respondenten gemiddelde 
3.1 voor het beoordelen van informatie tot 3.4 voor het begrijpen van informatie, 
over alle domeinen heen. Echter, gezondheidsvaardigheden verschilden tot op 
zekere hoogte per domein: het verkrijgen van informatie werd als moeilijker 
ervaren binnen het domein van gezondheidszorg (gemiddeld 2.6) dan binnen het 
domein van ziektepreventie (gemiddeld 3.4). Individuen met een lager 
opleidingsniveau en een lagere ervaren sociale status ervoeren meer moeite met 
alle vier de vaardigheden dan individuen met een hoger opleidingsniveau en een 
hogere ervaren sociale status. Daarnaast ervoeren mannen meer moeite dan 
vrouwen. Ook was leeftijd negatief geassocieerd met het verkrijgen en het 
begrijpen van informatie, maar niet met het beoordelen en toepassen van 
informatie. De resultaten van deze studie impliceren dat ervaren moeite met 
gezondheidsgerelateerde informatie kan verschillen naar type 
gezondheidsvaardigheid en naar domein. Daarnaast kunnen associaties tussen 
gezondheidsvaardigheden en sociaalconomische en demografische kenmerken in 
sterkte verschillen naar type vaardigheid en naar domein.  
 In een tweede studie werd onderzocht in hoeverre gezondheidsvaardigheden 
een mediërende rol vervullen in de associatie tussen opleidingsniveau aan de ene 
kant en ervaren algemene, fysieke en mentale gezondheid aan de andere kant 
(Hoofdstuk 3). Hiervoor werden data afkomstig van de in 2008 uitgevoerde Adult 
Literacy and Life Skills Survey (ALL) gebruikt, inclusief de Health Activities and 
Literacy Scale (HALS). Op basis van de HALS werden gezondheidsvaardigheden 
geoperationaliseerd als de score op een set vragen om leesvaardigheid en 
probleemoplossend vermogen te meten in the context van gezondheid en zorg. 
Op basis hiervan bleken lagere gezondheidsvaardigheden geassocieerd te zijn met 
opleidingsniveau: hoger opgeleiden hadden hogere gezondheidsvaardigheden. 
Daarnaast liet de studie zien dat mensen met lagere gezondheidsvaardigheden, 
een slechtere ervaren algemene, fysieke en mentale gezondheid hadden in 
vergelijking tot mensen met hogere gezondheidsvaardigheden. Ook gaven 
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mensen met een lager opleidingsniveau aan een slechtere algemene, fysieke en 
mentale gezondheid te ervaren dan mensen met een hoger opleidingsniveau. Een 
mediatie analyse liet zien dat gezondheidsvaardigheden de associatie tussen 
opleidingsniveau en ervaren algemene, fysieke en mentale gezondheid medieert. 
Dit betekent dat een deel van de associatie tussen een lager opleidingsniveau en 
een slechtere ervaren gezondheid, verklaard kan worden door lagere 
gezondheidsvaardigheden. Op basis van beide studies werd geconcludeerd dat 
onder lager opgeleiden, onder mensen met een lagere ervaren sociale status, 
onder ouderen en onder mannen, lagere gezondheidsvaardigheden vaker 
voorkomen. Daarnaast dragen gezondheidsvaardigheden bij aan het verklaren 
van opleidingsniveau gerelateerde variatie in ervaren gezondheid.  
 
Gezondheidsvaardigheden in de context van chronische zorg  
Het doel van het tweede deel van dit proefschrift was inzicht krijgen in hoeverre 
gezondheidsvaardigheden geassocieerd zijn met (psychologische determinanten 
van) gebruik van huisartsenzorg, patiënt-zorgverlener interactie en 
zelfmanagement, in de context van chronische zorg. In de eerste plaats werd 
onderzocht in welke mate gezondheidsvaardigheden gerelateerd zijn aan 
indicatoren van diabetes zelfmanagement en of kennis over diabetes een link is 
tussen gezondheidsvaardigheden en diabetes zelfmanagement (Hoofdstuk 4). Dit 
onderzoek betrof secundaire data-analyse op basis van dwarsdoorsnede 
onderzoek. Dit onderzoek omvatte een steekproef van patiënten met 
overwegend diabetes type 2, welke werden geworven op basis van 
patiëntenregistraties en vragenlijsten, ingevuld in 2010. Ervaren 
gezondheidsvaardigheden werd in dit onderzoek gemeten op basis van de Set of 
Brief Screening Questions (SBSQ). De studie liet zien dat lagere 
gezondheidsvaardigheden geassocieerd waren met hogere HbA1c waarden, 
minder fysieke activiteit en een minder hoge kans op het zelf controleren van 
glucose waarden. Geen significante associaties werden gevonden tussen 
gezondheidsvaardigheden en het zelf registreren van glucose waarden en tussen 
gezondheidsvaardigheden en roken. Met betrekking tot de relatie tussen diabetes 
kennis en zelfmanagement, liet de studie zien dat patiënten met meer kennis 
vaker hun glucosewaarden zelf controleerden en minder vaak rookten dan 
patiënten met minder kennis. Diabetes kennis bleek niet geassocieerd te zijn met 
andere zelfmanagement indicatoren. Een mediatieanalyse liet zien dat diabetes 
kennis de associatie tussen gezondheidsvaardigheden en het zelf controleren van 
glucose waarden lijkt te mediëren, evenals de associatie tussen 
gezondheidsvaardigheden een roken. De resultaten van het onderzoek laten zien
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 dat de associatie tussen gezondheidsvaardigheden en zelfmanagement afhangt 
van de specifieke zelfmanagement taak. Ook suggereren de resultaten dat 
inspanningen om kennis te vergroten onder diabetes patiënten met lagere 
gezondheidsvaardigheden mogelijk niet in alle gevallen zullen leiden tot betere 
gezondheidsuitkomsten. Zowel kennis als gezondheidsvaardigheden lijken 
belangrijk voor zelfmanagement. Interventies gericht op het versterken van 
beiden zullen naar verwachting op meer aspecten van zelfmanagement effect 
sorteren dan interventies gericht op het bevorderen van enkel kennis of 
gezondheidsvaardigheden.  
 In een tweede studie werd onderzocht in hoeverre gezondheidsvaardigheden 
gerelateerd zijn aan ervaren eigen regie over zorg en met het aantal 
huisartsbezoeken op jaarbasis (Hoofdstuk 5). Deze studie was gebaseerd op een 
steekproef van chronisch zieken en gehandicapten. In dit onderzoek werd een 
onderscheid gemaakt tussen functionele, communicatieve/interactieve en 
kritische gezondheidsvaardigheden, op basis van de Functional, Communicative, 
Critical Health Literacy scale (FCCHL). Functionele gezondheidsvaardigheden 
verwijst naar basisvaardigheden in lezen en schrijven. Communicatieve 
gezondheidsvaardigheden verwijst naar complexere (sociale en cognitieve) 
vaardigheden om informatie te verkrijgen en toe te passen. Kritische 
gezondheidsvaardigheden verwijst naar nog complexere (sociale en cognitieve) 
vaardigheden om informatie kritisch te analyseren. Ervaren eigen regie over zorg 
werd geoperationaliseerd als ervaren vermogen om zorg te organiseren, te 
communiceren met zorgverleners en om zelf zorgtaken uit te voeren. De studie 
liet zien dat interactieve gezondheidsvaardigheden in verhouding tot de andere 
twee typen, het sterkst geassocieerd was met ervaren vermogen om eigen regie te 
voeren. Functionele gezondheidsvaardigheden was als enige type geassocieerd 
met het gebruik van huisartsenzorg; patiënten met lagere functionele 
gezondheidsvaardigheden bezochten hun huisarts vaker dan patiënten met 
hogere functionele gezondheidsvaardigheden. De resultaten impliceren dat de 
drie typen gezondheidsvaardigheden mogelijk relevant zijn voor verschillende 
aspecten van zelfmanagement. Op basis van beide studies kan geconcludeerd 
worden dat wanneer mensen met een chronische ziekte meer op zichzelf worden 
aangewezen wat betreft de zorg voor hun ziekte, mensen met lagere 
gezondheidsvaardigheden mogelijk meer ondersteuning nodig zullen hebben.  
 
Gezondheidsvaardigheden in de context van preventie  
Het doel van het derde deel van dit proefschrift was te onderzoeken in hoeverre 
gezondheidsvaardigheden geassocieerd zijn met psychologische determinanten 
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van deelname aan preventieprogramma’s. Specifiek werd onderzocht in hoeverre 
gezondheidsvaardigheden gerelateerd zijn aan geïnformeerde besluitvorming 
met betrekking tot darmkankerscreening en kindervaccinatie. In de eerste plaats 
is  een systematische overzichtsstudie gepresenteerd over de associatie tussen 
gezondheidsvaardigheden en geïnformeerde besluitvorming met betrekking tot 
darmkankerscreening (Hoofdstuk 6). Studies werden geïncludeerd wanneer (een 
aspect van) geïnformeerde besluitvorming onderzocht werd in relatie tot (een 
aspect van) gezondheidsvaardigheden in de context van darmkankerscreening. 
Acht studies voldeden aan de inclusiecriteria. In deze studies werden 
verschillende aspecten van geïnformeerde besluitvorming onderzocht in relatie 
tot gezondheidsvaardigheden. Zeven studies onderzochten kennis over 
darmkankerscreening, vier onderzochten attitudes over darmkankerscreening en 
één onderzocht de perceptie van risico informatie. De studies vonden of geen 
associatie tussen gezondheidsvaardigheden en aspecten van geïnformeerde 
besluitvorming, of een positieve associatie: hogere gezondheidsvaardigheden 
bleken in een aantal studies geassocieerd te zijn met hogere scores op een 
kennistest en een positievere attitude ten aanzien van darmkankerscreening. De 
resultaten wijzen uit dat de associatie tussen gezondheidsvaardigheden en 
geïnformeerde besluitvorming rond darmkankerscreening beperkt is. Door de 
heterogeniteit in operationalisaties van zowel gezondheidsvaardigheden als 
factoren die ten grondslag liggen aan geïnformeerde besluitvorming, is het 
moeilijk om conclusies te verbinden aan de bevindingen van de studies.  
 Naast darmkankerscreening is kindervaccinatie een vorm van preventie. In 
een tweede studie  is onderzocht of ouders met hogere gezondheidsvaardigheden 
verschilden van ouders met lagere gezondheidsvaardigheden wat betreft hun 
voorkeuren voor kenmerken van het rotavirus vaccine (Hoofdstuk 7). De Set of 
Brief Screening Questions (SBSQ) werd gebruikt om gezondheidsvaardigheden te 
meten. De voorkeuren van ouders werden gemeten aan de hand van een discrete 
keuze experiment. In het discrete keuze experiment werden de voorkeuren van 
ouders bevraagd ten aanzien van de beschermingsduur van het vaccine, de 
effectiviteit van het vaccine, de kans op ernstige bijwerkingen, de locatie van 
vaccinatie en het betalen van een eigen bijdrage. De studie liet zien dat 
respondenten met lagere gezondheidsvaardigheden de effectiviteit van het 
vaccine en de kans op ernstige bijwerkingen minder belangrijk en 
beschermingsduur belangrijker vonden dan respondenten met hogere 
gezondheidsvaardigheden. Ook werd gevonden dat ouders met hogere 
gezondheidsvaardigheden minder bereid waren om hun kind tegen het rotavirus 
te laten vaccineren wanneer het vaccine aangeboden zou worden buiten het 
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Rijksvaccinatieprogramma. Dit gold niet voor ouders met lagere gezondheids-
vaardigheden. Wat deze studie heeft laten zien is dat, gegeven dezelfde 
informatie, ouders met lagere gezondheidsvaardigheden andere kenmerken van 
een vaccine belangrijker lijken te vinden dan ouders met hogere 
gezondheidsvaardigheden. Of dit verschil te wijten is aan verschillen in begrip 
van informatie of aan verschillen in preferenties is niet duidelijk. Wel geven deze 
bevindingen aanleiding om aandacht te hebben voor gezondheidsvaardigheden 
wanneer onderzoek verricht wordt naar vaccinatie gedrag en wanneer 
voorlichtingsmaterialen ontwikkeld worden. Op basis van beide studies werd 
geconcludeerd dat meer onderzoek wenselijk is naar de relatie tussen 
gezondheidsvaardigheden en keuzegedrag, omdat het grotendeels onduidelijk 
blijft hoe beide concepten zich tot elkaar verhouden. Het is belangrijk om deze 
relatie nader te onderzoeken, omdat zowel gezondheidsvaardigheden als 
keuzegedrag belangrijke concepten zijn bij het verklaren van verschillen in het 
gebruik van preventieve zorg en voor de ontwikkeling van 
voorlichtingsmaterialen. 
 
Discussie en conclusie 
De studies zoals beschreven in dit proefschrift hebben laten zien dat 
verschillende aspecten van gezondheidsvaardigheden te onderscheiden zijn en 
dat mensen meer moeite kunnen hebben met bepaalde aspecten dan met andere. 
Hierbij speelt de context waarbinnen gezondheidsvaardigheden moeten worden 
toegepast ook een rol; iemand kan hogere gezondheidsvaardigheden hebben met 
betrekking tot gezondheidszorg en lagere wanneer het over preventie gaat. 
Wanneer onderzoekers verschillende aspecten van gezondheidsvaardigheden 
onderzoeken en aspecten op verschillende manieren meten (bijvoorbeeld 
subjectief versus objectief), leidt dit tot variatie in uitkomsten. Namelijk, op basis 
van de uitkomsten van de HLS-EU werd geschat dat ongeveer een derde van de 
Nederlandse populatie problematische tot inadequate gezondheidsvaardigheden 
zou hebben (gebaseerd op de schatting gedaan binnen het HLS-EU project). 
Echter op basis van de ALL bleek ongeveer de helft van de Nederlandse populatie 
naar verwachting lage tot zeer lage gezondheidsvaardigheden te hebben. 
Ongeacht de verschillen in operationalisaties, heeft dit proefschrift laten zien dat 
gezondheidsvaardigheden een unieke bijdrage leveren aan het verklaren van 
verschillen in zelfmanagement, interactie met zorgverleners, preferenties voor 
vaccinatiekenmerken, huisartsbezoek, en ervaren gezondheid. Dit in aanvulling 
op determinanten zoals opleidingsniveau, leeftijd en geslacht.   
 Voor onderzoekers zijn gezondheidsvaardigheden dan ook een waardevolle 
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toevoeging omdat dit concept kan helpen bij het verklaren van verschillen in 
gezondheidsgerelateerd gedrag en gezondheid. In tegenstelling tot factoren als 
sekse, opleidingsniveau en etniciteit, kunnen gezondheidsvaardigheden tot op 
zekere hoogte geleerd worden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van interventies om de rol van Nederlandse burgers ten aanzien 
van hun gezondheid en zorg te versterken of  interventies om verschillen in 
gezondheid te reduceren. Daarnaast bieden gezondheidsvaardigheden een heel 
specifiek doel waar organisaties en zorgverleners op kunnen inspelen. Namelijk, 
in de praktijk komen gezondheidsvaardigheden voort uit een interactie tussen 
individuele vaardigheden en de eisen die gesteld worden door het zorgsysteem. 
Het is daarom van belang dat organisaties of zorgverleners informatie over 
gezondheid en zorg op een voor iedereen toegankelijk en begrijpelijke manier 
aanbieden. Tot slot heeft het onderzoek in dit proefschrift laten zien dat 
gezondheidsvaardigheden ook een meerwaarde hebben voor individuen om de 
regie te kunnen houden over hun gezondheid en zorg.  
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