
EERSTELIJN

‘Door te kijken door de ogen van minder taal- en gezondheidsvaardige mensen, 
werden we ons bewust van onze blinde vlekken.’ ‘Opvallend wat de uitkomsten 
zijn als je patiënten zelf de website laat beoordelen. Daar sta je niet voldoende 
bij stil.’ En: ‘Het project was een positieve kennismaking met de cliëntenraad. 
De waarde van de raad mag intern nog wel wat meer voor het voetlicht komen.’ 
Zomaar enkele reacties van cliëntenraden en medewerkers van eerstelijnsorga-
nisaties die begin dit jaar meededen aan de proeftuin over toegankelijke zorg en 
medezeggenschap van Pharos en het LSR.

Voor de deelnemende cliëntenraden was opko-
men voor de belangen, wensen en behoeftes van 
specifieke groepen mensen in de achterban een 
belangrijke motivatie om mee te doen. De raadsle-
den werden hierin gesteund door de bestuurders 
van hun eerstelijnsorganisatie. De achterban van 
veel eerstelijnsorganisaties is divers. De cliënten-
raden zien dat ze met name de mensen met een 
andere culturele achtergrond, laaggeletterden en 
mensen met beperkte digitale vaardigheden nog 
onvoldoende weten te bereiken. Dit zijn vaak men-
sen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Waarom een rol voor de cliëntenraad?
De cliëntenraad is bij uitstek het orgaan om zich 
sterk te maken voor een betere toegankelijkheid 
van de zorg voor mensen met beperkte gezond-
heidsvaardigheden. Een derde van de volwas-
senen heeft moeite met het vinden, begrijpen en 
toepassen van informatie over gezondheid. Dit 
zijn patiënten van wie de stem minder doorklinkt 
in medezeggenschap en voor wie de toegankelijk-
heid van de zorg minder vanzelfsprekend en goed 
geregeld is. Het thema gezondheidsvaardigheden 
biedt kersverse cliëntenraden in de eerstelijnszorg 
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daarnaast een kans om zichzelf te profileren bin-
nen de organisatie. Voor cliëntenraden in de eerste 
lijn die al langer in functie zijn, biedt een inhoudelijk 
thema als dit de mogelijkheid om de medezeggen-
schap (verder) te verbeteren, de samenwerking 
met de organisatie te verstevigen en het contact 
met de achterban nader vorm te geven.

De toegankelijkheid van de zorg is ook een onder-
werp dat de organisatie zeer aangaat. Het gaat im-
mers om (een aanzienlijk deel van) haar patiënten. 
Dit gedeelde belang is een goede aanleiding om 
als cliëntenraad en organisatie intensiever samen 
op te trekken.

De proeftuinen
In de proeftuinen waren de cliëntenraden betrokken 
bij een zogenoemde Praktijkcheck waarbij men-
sen met beperkte gezondheidsvaardigheden de 
website, het patiëntervaringsonderzoek en formu-
lieren toetsten op begrijpelijkheid. Ook vulden de 
cliëntenraden samen met medewerkers van de eer-
stelijnsorganisatie een Sneltest Gezondheidsvaar-
dige organisatie in. Deze test brengt in beeld hoe 
gemakkelijk de organisatie het patiënten met alle 
niveaus van gezondheidsvaardigheden maakt om 
informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen. 
Tot slot wisselden Pharos, het LSR, de raadsleden 
en de medewerkers ook kennis uit over achterban-
contact en de meerwaarde van medezeggenschap.

De drie proeftuinen maakten de raden en de 
organisaties vooral bewust van de urgentie van het 
onderwerp en gaven inzicht in de toegankelijkheid 
van de eigen organisatie. Ook boden de tools en 
de gesprekken de cliëntenraden handvatten en de 
kans om intensiever samen op te trekken met o.a. 
de bestuurder, locatiemanagers, beleidsmedewer-
kers en communicatiemedewerkers.

Bewustwording is een belangrijke eerste stap in 
het proces naar inclusieve medezeggenschap en 
toegankelijke zorg voor alle patiënten. Als je een-
maal door een andere bril hebt gekeken, dan besef 
je dat je eigen aannames blinde vlekken kunnen 
bevatten. Het inzicht dat je patiënten zelf aan het 
woord moet laten, beklijft. 

Eyeopeners 
Intensief met het thema aan de slag gaan leverde 
de cliëntenraden een aantal eyeopeners op die 
ze direct in actie konden omzetten: zogenoemde 
quickwins. Cliëntenraadsleden keken mee terwijl 
patiënten en taalambassadeurs (ervaringsdes-
kundigen) de begrijpelijkheid van de website en 
de uitnodigingsbrief voor het patiëntervaringson-
derzoek toetsten. De raadsleden ervoeren zo uit 
de eerste hand dat begrijpelijke taal voor mensen 
essentieel is en hoe woorden en afbeeldingen heel 
anders begrepen kunnen worden dan gedacht. 
De begrijpelijkheid van de teksten bleek lager 
dan vooraf ingeschat. Maar er werd ook meteen 
duidelijk welke aanpassingen er nodig waren. Zo 
werd het woord triagist vervangen, de uitleg bij een 
digitale knop vereenvoudigd en de volgorde van 
teksten veranderd.

De sneltest maakte duidelijk dat er tussen cliën-
tenraden en organisaties verschil in perspectief en 
kennis is. Een cliëntenraad kijkt vanuit het patiën-
tenperspectief. De organisatie heeft meerdere 
perspectieven om rekening mee te houden, zoals 
het financiële perspectief en het medewerkers- en 
bedrijfsperspectief. In de proeftuinen bleken deze 
verschillen in perspectieven juist erg waardevol. 
Een verschil in kennis was er ook: de cliëntenraden 
bleken veel minder op de hoogte van activiteiten 
rond gezondheidsvaardigheden dan gedacht. 
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Achterbancontact vraagt om een doelgerichte aan-
pak, bleek uit de proeftuinen. Ook met het oog op 
de beperkte tijd van raadsleden. Wat is je vraag? 
Wie wil je precies benaderen? Nadenken over hoe 
je in gesprek komt en zelf naar locaties toegaan is 
belangrijk. Een manager beschreef de eerste winst 
op dit vlak als volgt: ‘De uitwisseling over achter-
bancontact gaf onze organisatie en cliëntenraad 
de gelegenheid stil te staan bij wat je kunt doen om 
contact te maken met patiënten. Fijn dat dit nu op 
de agenda staat.’ Wat betreft de samenwerking met 
de eerstelijnsorganisaties ontstond er een sterker 
besef van wat in essentie de rol en de meerwaarde 
van de cliëntenraad is. 

Toekomst
Voor de toekomst zijn er genoeg ideeën om de 
toegankelijkheid van zorg en medezeggenschap te 
verbeteren. Zoals het werken aan de diversiteit van 
de cliëntenraad zelf. Bij voorkeur is een cliënten-
raad een afspiegeling van de achterban met leden 
afkomstig uit verschillende wijken en met verschil-
lende achtergronden. Een ander zinvol actiepunt 
is toegankelijkheid onderdeel maken van de jaar-
cyclus, door te toetsen of beleidsvoornemens en 
bestedingen in het jaarplan en de begroting bijdra-
gen aan de toegankelijkheid. 

Daarnaast kan de raad meedenken over de opzet 
van het patiëntervaringsonderzoek of ongevraagd 
advies uitbrengen. Bijvoorbeeld over het aanstellen 
van een communicatieadviseur of het scholingspro-
gramma van medewerkers. Of, een heel concrete 
suggestie van een deelnemende cliëntenraad, een 
meeleesgroep in het leven roepen met verschil-
lende patiënten die jaarlijks nieuw communicatie-
materiaal toetst op begrijpelijkheid.

Handreiking
Kortom, als cliëntenraad kunt u samen met de 
eerstelijnsorganisatie de toegankelijkheid verbe-
teren voor een grote groep mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Én daarmee medezeg-
genschap op de kaart zetten en verder vormgeven. 
Pharos en het LSR verwerkten de kennis en tools 
uit de proeftuinen in de handreiking Samen voor 
toegankelijke zorg, zodat ook andere cliëntenraden 
een vliegende start kunnen maken met dit onder-
werp. U downloadt de handreiking kosteloos op 
hetlsr.nl.

Een vliegende start voor een toegankelijke zorg

Geleerde lessen uit de proeftuinen
• Wees bij de start van een project helder over weder-

zijdse verwachtingen en doelen.
• Betrek zoveel mogelijk cliëntenraadsleden bij een 

project over gezondheidsvaardigheden en toegan-
kelijke zorg. Dit vergroot het draagvlak, de kennis en 
dus ook de kans op succesvolle medezeggenschap.

• Focus op één individuele huisartsen- of tandartsen-
praktijk, huisartsenpost of gezondheidscentrum bin-
nen de organisatie. Een cliëntenraad opereert vaak 
op centraal niveau. De keuze voor een specifieke 
praktijk houdt een project concreet en behapbaar.

• Aan de slag met achterbancontact? Stel dan eerst 
een plan op: verwoord wie je doelgroep is en wat je 
wilt bereiken.

• Houd rekening met de capaciteit van de cliëntenraad 
(in tijd en kennis). Verdeel de taken binnen de raad 
en maak goede afspraken met de organisatie.
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