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Samenvatting 
 
Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te 

verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. 

Deze definitie staat centraal in dit onderzoek, waarbij in het bijzonder de relatie tussen algemene 

woordenschat en medische woordenschat onder de loep is genomen. 

 127 personen, allen patiënt in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, hebben 

deelgenomen aan dit onderzoek. De algemene woordenschat van de proefpersonen werd gemeten 

middels een CITO woordenschattoets; de medische woordenschat werd gemeten middels een nieuw 

meetinstrument dat in Nederland geïntroduceerd is: de SAHLDA, een technisch lezen toets (de 

SAHLU) met een begripscomponent (de SAHLA). 

 De verwachting was dat algemene woordenschat en medische woordenschat een sterk 

verband met elkaar zouden hebben en dat het verband tussen de SAHLA en SAHLU zwak zou zijn. 

Beide verwachtingen zijn tegengesproken. De algemene woordenschat blijkt weinig overlap te 

hebben met medische woordenschat, zo blijkt uit de correlaties en de factoranalyse, terwijl SAHLA 

en SAHLU juist wel nauw met elkaar samenhangen. Een algemene woordenschat dient dus niet als 

geschikt meetinstrument om gezondheidsvaardigheden te meten. 
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1. Inleiding  
 
De pijn in uw knie blijft maar terugkeren. U zou graag willen weten wat u hier aan kunt doen en 

besluit informatie te verzamelen. Maar hoe pakt u dit aan? Duikt u het web op en gaat u met behulp 

van Google informatie vergaren of besluit u even een folder te halen bij de fysiotherapeut? Wellicht 

denkt u dat een afspraak met de dokter het beste is, maar dat is wel de meest tijdrovende optie.  

 Het is duidelijk dat er verschillende opties zijn om informatie te verkrijgen die duidelijkheid 

geven over de gezondheidssituatie. Het  verkrijgen van informatie is één van de onderdelen van de 

definitie van ‘gezondheidsvaardigheden.’ Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van 

individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het nemen 

van gezondheidsgerelateerde beslissingen (Fransen et al. 2011a).  

 127 proefpersonen, allen patiënt op de poli Interne Geneeskunde in het Academisch Medisch 

Centrum Amsterdam, hebben deelgenomen aan dit onderzoek naar gezondheidsvaardigheden. Met 

behulp van de ‘SAHLDA’, een nieuw Nederlands meetinstrument met een uitspraak- en 

begripscomponent (respectievelijk ‘SAHLU’ en ‘SAHLA’), en een vragenlijst over het verwerken van 

medische informatie, de Health Literacy Survey (HLS), werd er een grof beeld geschetst van de 

medische kennis en woordenschat van elk proefpersoon. Daarnaast vulde elke deelnemer een CITO 

woordenschattoets in; die toets geeft een indicatie van de ‘normale’ woordenschat. 

 

Onderzoek naar gezondheidsvaardigheden is relatief nieuw en kent de nodige beperkingen, waar dit 

onderzoek later op terug zal komen. Het belang van gezondheidsvaardigheden mag echter niet 

onderschat worden. Mensen met inadequate vaardigheden hebben vaker een mindere gezondheid 

dan mensen met adequate gezondheidsvaardigheden. Zo hebben mensen met inadequate 

gezondheidsvaardigheden vaker last van ziektes, die qua ernst variëren. De sterfkans van ouderen 

met inadequate vaardigheden ligt anderhalf tot tweemaal hoger dan die van adequaat geletterden. 

Als iemand weinig gezondheidsvaardigheden bezit, dan zal dat ook merkbaar zijn in de ziektekosten, 

die vaak onnodig gemaakt worden (Fransen et al. 2011a).  

 Het maatschappelijk belang van onderzoek naar gezondheidsvaardigheden is dus groot, maar 

goede meetinstrumenten om tot representatieve resultaten te komen, zijn schaars. De meeste 

instrumenten die gezondheidsvaardigheden trachten te meten, zijn slechts geschikt als ‘screentest’ 

en geven een oppervlakkig en onvolledig beeld van de gezondheidsvaardigheden. Desalniettemin zijn 

dergelijke tests wel in staat om inadequaat geletterden aan te wijzen. Een voorbeeld van een 

screentest is de Rapid Estate of Adult Literacy (REALM): een technisch lezen test waarbij 

proefpersonen te maken krijgen met  medische termen. Mensen die niet in staat zijn om voldoende 

woorden correct uit te spreken, zijn zeer waarschijnlijk ook onbekend met de betekenis van het 
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woord. Men is dan inadequaat geletterd en bezit derhalve onvoldoende gezondheidsvaardigheden 

om tot verstandige besluiten met betrekking tot de  gezondheid te komen. 

 De vraag rijst of het ook zo is dat mensen die de termen wel goed uit kunnen spreken, ook 

bekend zijn met de betekenis van het woord. De Short Assesment of Health Literacy for Spanish-

speaking Adults (SAHLSA) is een instrument die deze vraag probeert te beantwoorden. Naast het 

technisch lezen van een medische term, moesten de proefpersonen de term ook koppelen aan een 

nauw verwant woord. Een Nederlands equivalent van dit instrument (de SAHLDA) is ook voor dit 

onderzoek gebruikt.  
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2. Theoretisch kader 

 

Het meten van gezondheidsvaardigheden is niet eenvoudig. De definitie van Fransen et al. (2011a), 

die gangbaar is in het onderzoeksveld, herbergt de nodige begrippen die gemeten moeten worden 

om tot een representatief beeld van de vaardigheden van een patiënt te komen. Dit is een proces 

waar erg veel tijd in gaat zitten; derhalve zijn er een aantal meetinstrumenten gecreëerd die snel 

afgenomen kunnen worden en een indicatie van de gezondheidsvaardigheden kan geven. Eén van 

die instrumenten is de Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM) (Davis et al. 1993). 

Tijdens deze test dienen de proefpersonen een aantal medische termen uit te spreken. Bij een juiste 

uitspraak ontvangt de proefpersoon een punt op het scoreformulier; na afloop van de test worden 

de punten opgeteld en het totaal geeft een ruwe indicatie van de gezondheidsvaardigheden.   

 De REALM correleerde sterk met de Slosson Oral Reading Test (SORT) en de Peabody 

Individual Achievement Test-Revised (PIAT-R), twee standaard (technisch) leestesten. Het maakt dus 

niet uit welke woorden de proefpersoon te zien krijgt: het verband tussen de algemene 

woordenschat en de medische woordenschat is immers sterk. Wellicht geldt dat ook voor de 

begripscomponent: wanneer de proefpersoon een goede/slechte algemene woordenschat heeft, 

scoort de proefpersoon ook goed/slecht op de begripscomponent.  

 Het meetinstrument begon oorspronkelijk met een lijst van 125 woorden die veel te vinden 

zijn in medische folders, posters en dossiers. Terry Davis en collega’s brachten die lijst echter terug 

tot 66 woorden en ontdekten dat de REALM sterk correleerde met andere leesvaardigheidtests. Ze 

deelden de proefpersonen naar het Amerikaans schoolsysteem in: een score van 0 tot en met 18 

staat gelijk aan groep vijf in Nederland en lager. Dit levert vanzelfsprekend problemen op met de 

gezondheidsgeletterdheid. Een score van 19 tot en met 44 staat gelijk aan het niveau variërend van 

groep zes tot en met acht. Deze mensen hebben teksten nodig die weinig gezondheidsvaardigheden 

vereisen. Proefpersonen die tussen 45 en 61 scoren, hebben hetzelfde niveau als een brug- of 

tweedeklasser op het middelbare onderwijs en zullen waarschijnlijk moeite hebben met 

educatiemateriaal. Mensen met een score hoger dan 61, zullen doorgaans adequaat geletterd zijn. 

 Ook de gereviseerde REALM had een sterk verband met de SORT en de PIAT-R en had 

daarnaast ook een sterk verband met de Wide Range Achievement Test-Revised (WRAT-R), die in de 

medische wereld vaak wordt gebruikt.  

 De grootste beperking van de REALM is eenvoudig aan te wijzen: de test meet slechts de 

bekendheid met de uitspraak van een woord en achterhaalt niet of de proefpersoon de betekenis 

ook kent. Ook wordt er niet getoetst of de proefpersoon gezondheidsgerelateerde informatie kan 

achterhalen en kan toepassen. De REALM is daarentegen wel snel af te nemen en is relatie goed in 
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staat om  mensen aan te wijzen die moeite hebben met (technisch) lezen. De REALM is dus vooral 

nuttig om mensen te ‘screenen.’ 

 Daarnaast is de REALM niet gebaseerd op een theoretisch kader, maar is het meetinstrument 

ontstaan door simpelweg een aantal woorden uit medische materialen te selecteren die in de ogen 

van de auteurs geschikt waren (Jordan et al. 2010). Het is dus enigszins nattevingerwerk. Ditzelfde 

kritiekpunt geldt voor het vaststellen van het ‘cut-off point’: het punt waarbij men stelt dat de 

proefpersoon inadequaat geletterd is. Er is geen empirische evidentie aanwezig die een duidelijk 

punt aan kan wijzen waar inadequate gezondheidsvaardigheden in meer of mindere mate aanwezig 

is. Het meten van gezondheidsvaardigheden wordt op verschillende manieren en met verschillende 

meetinstrumenten gedaan; er is weinig consistentie en aan veel meetinstrumenten schort het een en 

ander. Mede dankzij het gebrek aan consistentie bij het meten van gezondheidsvaardigheden, 

ontbreekt een ‘gouden standaard.’ 

 De REALM is in menig onderzoek gebruikt. Ibrahim et al. (2008) onderzochten in het Verenigd 

Koninkrijk of de REALM correleerde met een andere geletterdheidtest: The Basis Skills Assesment 

Initial Test (BSAIT). De correlatie tussen de REALM en de BSAIT bleek relatief sterk, wat pleit voor de 

REALM als screeninstrument. Daarnaast werden proefpersoonvariabelen meegenomen: het al dan 

niet vaak lezen van een boek, de leeftijd waarop men het onderwijs verliet, het hebben van een baan 

en een baan waarbij men relatief veel leest, bleken allemaal significant invloed te hebben op de 

gezondheidsvaardigheden. Proefpersonen die vaak (een boek) lazen en langer op school zaten, 

scoorden hoger dan mensen die niet vaak lazen en eerder het onderwijs verlieten. Ook mensen met 

een baan bleken over betere gezondheidsvaardigheden te beschikken dan mensen zonder baan.  

 

 Onderzoek naar de gezondheidsvaardigheden van de Nederlandse bevolking is relatief 

schaars en staat nog in de kinderschoenen. Exacte cijfers over de gezondheidsvaardigheden 

ontbreken. Een internationaal onderzoek naar geletterdheid (International Adult Literacy Survey, 

IALS) laat echter wel zien dat 11% van de Nederlandse bevolking  op het laagste gebied van 

prozageletterdheid zit. Dit komt ongeveer neer op anderhalf miljoen Nederlanders. Ook op het 

gebied van documentgeletterdheid en kwantitatieve geletterdheid (beide  10%) blijkt een aanzienlijk 

deel van de Nederlandse bevolking zich op het laagste gebied te bevinden. Wanneer geletterdheid 

en gezondheidsvaardigheden nauw aan elkaar verbonden zijn, mag aangenomen worden dat een 

grote groep Nederlanders over onvoldoende gezondheidsvaardigheden beschikt. 

 In één van de weinige onderzoeken die uitgevoerd zijn in Nederland, werd onder meer een 

vertaalde versie van  de REALM (de REALM-D) gebruikt om de gezondheidsvaardigheden te toetsen 

(Fransen et al. 2011b). Van de 284 proefpersonen bleken er 66 (19%) onvoldoende 

gezondheidsvaardigheden te bezitten. Liefst 23% behaalde de maximale score van 66 punten. De 
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gemiddelde score was 61.9. Hiermee was de test wat aan de makkelijke kant.  Het vertalen van de 

REALM naar het Nederlands bleek een lastige opgave omdat de woorden slechts gedeeltelijk de 

meest voorkomende woorden in de Nederlandse medische informatievoorziening representeren.     

 Het is echter mogelijk om een goed vertaalde REALM te construeren en het 

moeilijkheidsniveau op te krikken. Lee et al. (2006) laten dit zien aan de hand van de Short 

Assesment of Health Literacy for Spanish-speaking Adults (SAHLSA). Naast technisch lezen van vijftig 

woorden dienden de proefpersonen ook nog een verwant  woord te koppelen aan het voorgelezen 

woord, waardoor begrijpen van het woord ook een onderdeel van de test is. De proefpersoon kreeg 

elke keer drie keuzeopties: naast de twee woorden, was er ook nog een ‘don’t know’ optie die de 

gokkans minimaliseerde. De REALM bleek geen onderscheid te kunnen maken tussen adequaat en 

inadequaat geletterden, maar de SAHLSA kon dat wel.   

 Lee et al. (2010) lieten zien dat de SAHLSA echter nog scherper en korter kon. Ze 

ontwikkelden de SAHL-S&E; een Spaanse en Engelse versie die aan de hand van de item response 

theory van vijftig items naar achttien werd ingekort. Vooral de Engelse SAHL-versie correleerde sterk 

met de REALM. Proefpersonen die in het Engels een woord goed uitspreken, kunnen doorgaans dus 

ook de juiste betekenis aanwijzen. Dit effect is minder aannemelijk voor de Spaanse SAHL versie, 

vanwege de relatief eenvoudige structuur van de Spaanse taal, dus het is goed mogelijk dat de relatie 

tussen de juiste uitspraak en het herkennen van de juiste betekenis taalafhankelijk is. De fonetische 

structuur van het Spaans wijkt immers af van dat van het Engels; in het Spaans is het relatief 

makkelijker om als inadequaat geletterde onbekende woorden uit te spreken. De SAHL-S&E is vooral 

geschikt om mensen met inadequate gezondheidsvaardigheden te identificeren en discrimineert 

minder goed voor mensen met hogere scores.  
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3. Probleemstelling en hypothesen 

 

Medische woordenschat is vanzelfsprekend een apart gebied, met woorden die in het alledaags 

taalgebruik niet altijd even frequent voorkomen, zoals ‘dialyse’, ‘palliatief’ en ‘ventrikel’. 

Proefpersonen zullen daarom tegen totaal onbekende woorden aanlopen, waarvan zij de uitspraak 

en/of betekenis niet kennen. In mindere mate zal dit gelden voor een ‘algemene’ 

woordenschattoets, waar woorden die niet specifiek tot een vakgebied horen de revue passeren. Dit 

onderzoek richt zich op de vraag wat de relatie is tussen de twee gebieden.  

Volgens David Baker (2006) is er een verband tussen de algemene woordenschat en de 

medische woordenschat. Gezondheidsvaardigheden komen volgens Baker onder meer tot stand 

dankzij voorkennis. Onder voorkennis verstaat Baker ‘de kennis op het moment voordat 

gezondheidsgerelateerde stimuli geraadpleegd worden.’ Voorkennis wordt gevormd door 

vocabulaire en conceptuele kennis, bijvoorbeeld de kennis van ziektes en hoe die ziektes het 

menselijk lichaam kunnen beschadigen. Vocabulaire is wel anders dan het technisch voorlezen van 

woorden, al hangen ze volgens Baker wel nauw samen omdat nieuwe woorden vaak door middel van 

lezen tot de vocabulaire doordringen.  

 Goed technisch lezen maakt het dus mogelijk om de vocabulaire uit te breiden en 

conceptuele kennis te vergaren. Het omgekeerde is eveneens waar, stelt Baker. Vocabulaire en 

conceptuele kennis kunnen het technisch lezen van onbekende woorden vergemakkelijken. Het is 

dus makkelijker om woorden voor te lezen die qua fonetische structuur lijken op woorden uit de 

eigen vocabulaire en waar al enige conceptuele kennis over aanwezig is. Twee personen die even 

goed technisch kunnen lezen, kunnen op gezondheidsgerelateerde stimuli toch verschillend scoren 

dankzij het verschil in vocabulaire en voorkennis.  

 Het idee dat de algemene woordenschat invloed heeft op de medische woordenschat, wordt 

door Fransen et al. (2011a) tegengesproken. Volgens hen zijn gezondheidsvaardigheden specifiek. 

Een persoon kan binnen een bepaalde context adequaat geletterd zijn, bijvoorbeeld in de financiële 

wereld, maar kan op een ander gebied, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, juist inadequaat geletterd 

zijn (Fransen et al. 2011a). Een hoge score voor ‘algemene’ woordenschat, hoeft dus niet per 

definitie te betekenen dat dezelfde persoon ook een hoge score voor gezondheidsvaardigheden  zal 

behalen. Algemene woordenschat en medische woordenschat zijn immers twee verschillende 

contexten. Het is dus ook mogelijk dat iemand een matige algemene woordenschat heeft, maar door 

talloze ziekenhuisbezoeken veel medische woordenschat heeft opgedaan.  

 Fransen et al. (2011a) sluiten zich daarnaast aan bij Don Nutbeam (2000), die stelt dat 

gezondheidsvaardigheden hiërarchisch geclassificeerd kunnen worden in de volgende drie gebieden 

(Fransen et al. 2011a): 
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- 1. Functionele geletterdheid omvat basisvaardigheden in lezen en schrijven om effectief in 

het dagelijks leven te kunnen functioneren; 

- 2. Communicatieve of interactieve geletterdheid betreft meer gevorderde geletterdheid, 

cognitieve vaardigheden en sociale vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan 

dagelijkse activiteiten, informatie te verkrijgen en betekenis te ontlenen aan verschillende 

vormen van communicatie, en om nieuwe informatie toe te passen op veranderende 

omstandigheden; 

- 3. Kritische geletterdheid verwijst naar meer gevorderde cognitieve vaardigheden die samen 

met sociale vaardigheden worden toegepast om informatie kritisch te analyseren en te 

gebruiken om meer controle uit te oefenen op belangrijke levensgebeurtenissen. 

 

Veruit de meeste onderzoeken toetsen (een deel van) functionele geletterdheid; zo ook dit 

onderzoek dat op het technisch lezen en begrijpen van medische woorden gericht is en deels onder 

de noemen van functionele geletterdheid valt. Ishikawa et al. (2008) creëerden een schaal met vijf 

vragen om  de functionele geletterdheid te reflecteren. De proefpersonen,  moesten op een 

vierpuntsschaal aangeven of stimuli afkomstig van ziekenhuizen en/of de farmaceutische industrie 

een leesbaar lettertype heeft, veel onbekende woorden heeft, of het inhoudelijk goed te begrijpen is, 

of ze veel tijd nodig hebben om alles te begrijpen en of ze iemand nodig hebben die komt helpen om 

de informatie technisch te lezen. Elke variabele had een score van ruim boven de drie punten; 

mensen concluderen dus zelf al dat ze moeite hebben om de informatie tot zich te nemen en te 

begrijpen.   

 Het onderzoek bevestigde wel het idee dat gezondheidsgeletterdheid niet los gezien kan 

worden van voorkennis (en, volgens Baker (2006), dus ook vocabulaire). Proefpersonen die relatief 

veel kennis over diabetes bezitten, hadden significant minder moeite met gezondheidsgerelateerde 

informatie dan proefpersonen die relatief weinig kennis hebben over diabetes.   

 De relatie tussen algemene woordenschat en medische woordenschat is dus niet zonneklaar. 

Het is derhalve relevant om te onderzoeken wat de verhouding is tussen de twee domeinen: zijn ze 

inwisselbaar of zijn het echt twee domeinspecifieke gebieden? Indien het eerste scenario van 

toepassing is, is het mogelijk overbodig om meetinstrumenten te ontwikkelen die zich specifiek 

richten op medische woordenschat. Een (CITO) woordenschattoets volstaat dan immers om 

gezondheidsgeletterdheid (weliswaar oppervlakkig) te meten. Wanneer het tweede scenario de 

waarheid blijkt te zijn, is dit onderzoek relevant omdat die uitkomst aantoont dat de twee gebieden 

duidelijk niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden en omdat dit onderzoek een nieuw 

Nederlandstalig meetinstrument introduceert die zich wel richt op uitspraak en herkenning van 
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woorden uit het medische domein. Dit onderzoek zal zich dus richten op de relatie tussen algemene 

en medische woordenschat en doet dat aan de hand van de volgende hoofdvraag: 

 

 Wat is de relatie tussen ‘algemene’ woordenschat en ‘medische’ woordenschat? 

 

Hypothesen 

 

Concreet worden de volgende twee uitkomsten verwacht: 

1. De CITO woordenschattoets zal een sterker verband vertonen met de begripscomponent  van de 

SAHLDA (de SAHLA) dan met de uitspraakcomponent (de SAHLU). De woordenschattoets test immers 

begrip, hetgeen de SAHLA ook doet. De SAHLA is dus het woordenschatonderdeel van de SAHLDA; 

derhalve wordt er een duidelijk verband tussen deze variabelen verwacht. 

2. De correlatie tussen technisch lezen (de SAHLU)  en begrip (SAHLA) ligt naar verwachting lager: de 

betekenis van het woord kennen, betekent niet dat de uitspraak van het woord ook bekend is. 

 

Om deze hypothese te toetsen, worden de CITO woordenschattoets, de SAHLU en SAHLA in 

verschillende versies opgedeeld om te onderzoeken hoe dat de onderlinge correlaties weet te 

beïnvloeden. Om te testen of de correlatieverschillen tussen bijvoorbeeld woordenschat en 

SAHLU/SAHLA significant zijn, wordt de ‘comparing correlation coefficients’ werksheet van stat-

help.com gebruikt en meer specifiek de ‘comparing two dependent correlation measured on the 

same subjects’ sheet.  

Daarnaast is er gebruik gemaakt van paralleltests om de interne betrouwbaarheid van de 

tests vast te stellen, maar vooral om op de paralleltests een factoranalyse te draaien. Hierdoor kan er 

onderzocht worden of dezelfde factoren de variantie bepalen van zowel de SAHLDA als de CITO 

woordenschat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4. Methoden 

 

Alle proefpersonen zijn patiënten die op de afdeling Interne Geneeskunde van het AMC Amsterdam 

onder behandeling zijn. Proefpersonen werden aanvankelijk in de wachtkamer aangesproken en hen 

werd gevraagd of ze na hun afspraak met de arts nog een twintig- tot dertigtal minuten de tijd 

hadden om deel te nemen aan het onderzoek. 

Dit stramien werd al snel doorbroken omdat veel potentiële proefpersonen aangaven niet zo 

veel tijd te hebben. Daarom werd de proefpersonen gevraagd om tijdens het wachten reeds de 

vragenlijst (te vinden in Bijlage A1, pagina 25), de HLS en de woordenschattoets in te vullen en na 

afloop van hun gesprek de SAHLDA te voltooien.  De wachttijd bedroeg doorgaans minimaal een 

kwartier tot twintig minuten en in die tijd hadden de meeste proefpersonen de vragenlijst, HLS en 

CITO woordenschat ingevuld. Het afnemen van de SAHLDA duurde slechts enkele minuten; op deze 

manier was het onderzoek minder tijdrovend voor de proefpersonen. 

 

De SAHLDA is tot stand gekomen door Nederlandse medische woorden te zoeken die qua frequentie 

overeenkomen met een soortgelijk Engels corpus. Oorspronkelijk startte de SAHLDA met 127 items, 

maar na een pre-test (onder dertig proefpersonen) is dit aantal teruggebracht tot 95. Items die nooit 

een fout antwoord opleverden, zijn geschrapt; items die relatief eenvoudig waren, zijn moeilijker 

gemaakt door de associatiewoorden te veranderen. Om de frequentieverdeling ten opzichte van de 

Engelse versie recht te trekken, werden een aantal zeer frequente woorden (‘diagnose’, ‘stress’, 

‘kanker’, ‘griep’ en ‘schouder’) nog aan het geheel toegevoegd. Aan de correcte uitspraak van 

‘delirium’ en ‘psoriasis’ is gesleuteld: voor beide woorden is er één extra uitspraak ook goed 

gerekend.  

 Deze woorden zijn in vier groepen onderverdeeld: 20 woorden gaan over specialisaties en 

behandelingen, 15 over lichaamsfuncties en gezondheidsgedrag, 25 over anatomie en 35 over ziektes 

en verschijnselen.  

 Bij binnenkomst werd aan de proefpersoon uitgelegd waar het onderzoek voor dient en werd 

hem/haar uitgelegd hoe de afname van de SAHLDA zou plaatsvinden. Ook werd hen gevraagd de 

afname op dictafoon opgenomen mocht worden. De proefpersoon diende eerst het grote dikgedrukt 

uit de map voor te lezen (het SAHLU onderdeel) om vervolgens een keuze te maken uit één van de 

andere woorden die volgens de proefpersoon de duidelijkste associatie heeft met het dikgedrukte 

woord (het SAHLA onderdeel). De lijst met gebruikte uitspraak- en associatiewoorden voor de 

SAHLDA is te vinden in Bijlage A4 (pagina 41). 
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Ook aan de HLS-vragenlijst is gesleuteld. De vertaling van de HLS liet wat te wensen over; 

proefpersonen hadden moeite met het begrijpen van een aantal vragen en er is nog eens goed naar 

de vertaling gekeken. Met name aan de stijl zijn de nodige wijzigingen aangebracht. De gebruikte 

vragen voor de HLS zijn te vinden in Bijlage A2  (pagina 29). 

 De CITO woordenschattoets is geleverd door het CITO; hier is niet meer aan gesleuteld. De 

CITO woordenschattoets is te vinden in Bijlage A3 (pagina 30). 
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5. Resultaten 

 

127 proefpersonen hebben deelgenomen aan het onderzoek. 65 van hen zijn man en 61 vrouw; één 

persoon heeft zijn of haar geslacht niet ingevuld. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen is 50 

jaar. De jongste deelnemer is 21; de oudste 85. 107 proefpersonen zijn in Nederland geboren, 6 in 

Suriname en 14 mensen elders. 15 mensen zijn laagopgeleid (geen opleiding, basisonderwijs en lager 

beroepsonderwijs), 54 mensen zijn middelbaar opgeleid (voorbereidend middelbaar 

beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen onderwijs) en 56 mensen 

zijn hoogopgeleid (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). 

 

SAHLDA 

Gemiddeld hebben de proefpersonen op de SAHLU, het technisch lezen onderdeel, 83 van de 90 

items goed (SD = 9.22), met een minimum van 38 en een maximum van 90. Uiteindelijk zijn van de 95 

items 5 items geschrapt. Die 5 items (‘stress’, ‘griep’, ‘wortelkanaal’, ‘ledematen’ en ‘calorie’) werden 

door ieder proefpersoon juist uitgesproken. Liefst 12 personen (9%) maakten geen fout; 13 mensen 

maakten slechts één fout (10%). De medische woorden waren dus voor een groot deel van de 

proefpersonen geen probleem om uit te spreken. De betrouwbaarheid van de SAHLU is hoog 

(Cronbach’s α=.94). 

Ook het associëren (het SAHLA onderdeel) blijkt voor het gros van de proefpersonen geen 

probleem: gemiddeld kiest men 83 van de 91 keer het goede woord (SD = 10.24), met een minimum 

van 28 en een maximum van 91. Van de 95 items zijn er opnieuw een aantal geschrapt. Deze 4 items 

(‘stress’, ‘migraine’, ‘symptoom’ en ‘placenta’) werden door ieder proefpersoon goed geassocieerd. 3 

proefpersonen (2%)  maakten geen enkele fout; 13 proefpersonen (10%) maakten slechts één fout. 

Ook het associëren was dus aan de relatief eenvoudige kant. De betrouwbaarheid van de SAHLA is 

hoog (Cronbach’s α=.93). 

 

CITO 

Op de CITO woordenschattoets scoren de proefpersonen gemiddeld 43 items goed (SD = 9.38), met 

een minimum van 14 en een maximum van 48. De items 4 en 29 zijn geschrapt. Item 4 bleek 

onbetrouwbaar en leverde veel klachten op; op item 29 maakte niemand een fout. De 

oorspronkelijke lijst van 50 items werd dus teruggebracht naar 48. 33 proefpersonen (26%) waren 

foutloos, 27 mensen (21%) maakten slechts één fout. De woordenschattoets was dus een doorgaans 

vrij eenvoudige taak voor de proefpersonen en heeft een plafondeffect. De betrouwbaarheid van de 

CITO woordenschattoets is hoog (Cronbach’s α=.87). 
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Correlaties 

 SAHLU SAHLA WS 

SAHLU  .826** .657** 

SAHLA   .572** 

Tabel 1 Correlaties totaalscores SAHLU, SAHLA en WS (** Significant (p < .01)) 

Tabel 1 laat de correlaties zien tussen de drie deeltoetsen. Het blijkt dat de woordenschattoets 

sterker correleert met de SAHLU dan met de SAHLA, wat niet in lijn met de hypothese is. Deze 

correlatie is ook significant (Z = 2.11, p = <.05), zo wijst de comparing correlations coefficients test op 

stat-help.com uit. Op de totaalscores van de tests is de correlatie tussen woordenschat en SAHLU dus 

significant hoger dan woordenschat en SAHLA.  

 Het verband tussen SAHLU en SAHLA is ook erg sterk; mogelijker zijn uitspreken en 

associëren dus twee deelgebieden die veel raakvlakken met elkaar hebben, hetgeen de tweede 

hypothese tegenspreekt. 

 

De drie tests zijn echter aan de gemakkelijke kant. Om de hoge scores deels te ontwijken en de test 

gevoeliger te maken, is er in elke toets gesneden: 45 items uit de SAHLU, 44 uit de SAHLA en 25 uit 

de CITO woordenschat bleven over. Deze items vormden de moeilijkste helft van de totaaltoets, 

oftewel de items waarop gemiddeld gezien het laagst gescoord is. In Bijlage A5 (pagina 44) zijn de 

items te vinden die tot deze testversie behoren. 

 

SAHLDA_M 

De gemiddelde score op de gereviseerde SAHLU (45 items) is 38 (SD = 6.50), met een minimum van 

11 en een maximum van 45. De betrouwbaarheid is nog steeds hoog (Cronbach’s α=.91). 

 Op de nieuwe SAHLA (45 items) is de gemiddelde score 37 (SD = 7.09), met een minimum van 

9 en een maximum van 45. De betrouwbaarheid blijft eveneens hoog (Cronbach’s α=.88). 

 

CITO 

Op de resterende 25 items van de CITO, scoorden de proefpersonen gemiddeld 23 vragen goed (SD = 

3.16), met een minimum van 9 en een maximum van 25. De test blijft betrouwbaar (Cronbach’s 

α=.81). 
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Correlaties 

 SAHLU_M SAHLA_M WS_M 

SAHLU_M  .770** .567** 

SAHLA_M   .525** 

Tabel 2 Correlaties tussen de testen met de moeilijkste helft van de items (** Significant (p < .01)) 

In tabel 2 zijn de correlaties tussen de drie vernieuwde tests zichtbaar. De verschillen in correlaties 

tussen CITO_M en SAHLU_M/SAHLA_M zijn volgens de comparing correlation coefficients test niet 

significant: de hypothese dat de woordenschattoets nauwer samenhangt met de SAHLA dan met de 

SAHLU, geldt voor deze test dus eveneens niet. 

 De SAHLU_M en de SAHLA_M correleren in deze testversie onderling minder sterk dan in de 

totaalversie met alle items: dit valt echter te verklaren doordat niet alle items die in de SAHLU_M 

zitten, ook in de SAHLA_M voorkomen, wat bij de totaalscores vanzelfsprekend wel het geval is. Een 

lastig uitspraakitem is immers niet per definitie gelijk ook een lastig associatie-item, waardoor er 

verschillende in de testversies ontstaan. 28 items komen zowel in de moeilijke versie van de SAHLU 

als de SAHLA voor. 

 

Om de test nog gevoeliger te maken en te onderzoeken hoe dit de correlaties weet te beïnvloeden, 

zijn de items uit de drie toetsen geselecteerd die gemiddeld gezien door minder dan 90% van de 

proefpersonen goed beantwoord zijn. In Bijlage A6 (pagina 45) is te vinden welke items tot deze 

groep behoren.  

 

SAHLDA_90 

Op de 24 SAHLU items scoorden de proefpersonen gemiddeld 19 goede antwoorden (SD = 4.38), met 

een minimum van 5 en een maximum van 24. De betrouwbaarheid blijft hoog (Cronbach’s α=.85).  

 Op de 30 SAHLA items scoorde de proefpersonen gemiddeld 24 goede antwoorden (SD = 

5.33), met een minimum van 6 en een maximum van 30. De betrouwbaarheid ligt hoog (Cronbach’s 

α=.86). 

 

CITO_90 

Op de 8 resterende woordenschatitems scoorden de proefpersonen gemiddeld 7 goede antwoorden,  

met een minimum van 2 en een maximum van 8. De test is dankzij het geringe aantal items minder  

betrouwbaar geworden (Cronbach’s α=.60). 
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Correlaties 

 SAHLU_90 SAHLA_90 WS_90 

SAHLU_90  .745** .468** 

SAHLA_90   .497** 

Tabel 3 Correlaties tussen de testen met een goedscore onder de 90% (** Significant (p < .01)) 

Opnieuw zijn de correlatieverschillen tussen woordenschat en SAHLA/SAHLU niet significant, zo wijst 

de comparing correlation coefficient test uit. Het verband tussen de SAHLU en SAHLA blijft 

daarentegen wel consequent sterk. Kortom: er lijkt vanuit het oogpunt van de CITO 

woordenschattoets geen significant verschil te bestaan tussen uitspraak en associatie. Elf items zitten 

zowel in de ‘90% versie’ van de SAHLU als de SAHLA. 

 

Op basis van deze drie verschillende testscores, zijn de resultaten duidelijk in tegenspraak met de 

hypothese. De woordenschattoets correleert nimmer significant hoger met de SAHLA dan met de 

SAHLU, terwijl SAHLU en SAHLA wel veel samenhang vertonen. Voorlopig wijst alles op het feit dat 

algemene woordenschat niet in staat is om medische woordenschat adequaat te meten; de CITO 

woordenschattoets lijkt dus niet in staat om een representatief beeld te geven van iemands 

gezondheidsgeletterdheid. 

 

Vervolgens is er op een andere manier gekeken naar de relatie tussen de SAHLDA en de CITO 

woordenschat. Een factoranalyse is overwogen, maar met 190 variabelen zijn er veel te weinig 

proefpersonen om tot representatieve uitspraken te komen. Uiteindelijk zijn er van de tests 

parallelversies gemaakt. Paralleltests zijn geschikt om de interne betrouwbaarheid van een test vast 

te stellen. Wellicht wijkt de betrouwbaarheid van de CITO woordenschattoets af van de SAHLDA en 

valt een deel van de correlaties door dat feit te verklaren.   

Elke test is in twee delen opgedeeld die qua moeilijkheid erg dicht bij elkaar liggen. Van de 

totalen zijn de gemiddeldes van laag naar hoog gesorteerd: het eerste en laatste gemiddelde (dus 

een zeer moeilijk en een zeer eenvoudig item) gingen naar versie één, het tweede en een-na-laatste 

item naar versie twee, enzovoorts. Ook de items die door elk proefpersoon foutloos werden 

beantwoord, zijn meegenomen; die items worden wat betreft moeilijkheid immers over twee testen 

verspreid. Op deze manier werd het plafondeffect ook ontweken en kon onderzocht worden of de 

tests ook op deze manier betrouwbaar zijn en of de woordenschattoets nu op een andere manier 

samenhangt met de SAHLDA. In Bijlage A7 (pagina 46) is te vinden welke items tot welke versie van 

de test behoren. 
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SAHLDA 1/2 

Op de eerste versie van de SAHLU (48 items) is de gemiddelde score 44 (SD = 4.68) met een minimum 

van 20 en een maximum van 48. De betrouwbaarheid van de eerste versie is hoog (Cronbach’s 

α=.88). 

 Op de tweede versie van de SAHLU (47 items) is de gemiddelde score eveneens 44 (SD = 

4.73), met een minimum van 23 en een maximum van 47. De betrouwbaarheid is hoog (Cronbach’s 

α=.89). 

 De eerste versie van de SAHLA (48 items) noteert een gemiddelde score van 43 (SD = 5.62), 

met een minimum van 15 en een maximum van 48. De betrouwbaarheid is hoog (Cronbach’s α=.87). 

 Versie twee van de SAHLA (47 items) noteert een gemiddelde van 43 (SD = 4.91), met een 

minimum van 17 en een maximum van 47. De betrouwbaarheid is ook voor de tweede versie hoog 

(Cronbach’s α=.87). 

 

CITO 1/2 

Op de eerste versie van de CITO woordenschattoets (24 items) is de gemiddelde score 23 (SD = 2.30), 

met een minimum van 9 en een maximum van 24. De betrouwbaarheid is hoog (Cronbach’s α=.79). 

 Op de tweede versie van de CITO woordenschattoets is de gemiddelde score 22 (SD = 2.54), 

met een minimum van 9 en een maximum van 24. De betrouwbaarheid is hoog (Cronbach’s α=.80). 

 

De verwachting is dat de twee versies van dezelfde test (bijvoorbeeld de SAHLU_1/2) hoog met 

elkaar correleren, in ieder geval hoger dan met versies van bijvoorbeeld de SAHLA. De twee 

testversies  van de SAHLDA en CITO woordenschat pogen immers hetzelfde construct te meten. 

 

Correlaties 

 SAHLU_1 SAHLU_2 SAHLA_1 SAHLA_2 WS_1 WS_2 

SAHLU_1  .935** .793** .783** .533** .480** 

SAHLU_2   .806** .790** .573** .587** 

SAHLA_1    .911** .539** .582** 

SAHLA_2     .512** .581** 

WS_1      .792** 

Tabel 4 Correlaties tussen de verschillende testversies (** Significant (p < .01)) 

In tabel 4 komt duidelijk naar voren dat de tests onderling betrouwbaar zijn en dat de verwachtingen 

inderdaad ingelost worden: de eerste versie heeft altijd een sterk verband met de tweede versie en 

vice versa. Dit geldt in het bijzonder voor de SAHLU en SAHLA versies; voor de WS versies is het 
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onderlinge verband relatief gezien enigszins minder, maar nog steeds aan de hoge kant. De CITO 

woordenschat is in ieder geval niet hoogst onbetrouwbaar. 

 

Factoranalyse 

De factoranalyse over de zes testversies is wel uitvoerbaar: het aantal variabelen is beperkt, 

waardoor er ook genoeg proefpersonen zijn om tot betrouwbare uitspraken gekomen. Aan de hand 

van Discovering Statistics Using SPSS (2006) is de factoranalyse uitgevoerd. Er is in SPSS gebruik 

gemaakt van een ‘Varimax Rotation’ in combinatie met ‘Maximum Likelihood.’ Hieruit kwam dat er 

twee factoren zijn die 82% van de variantie over de zes testversies verklaren: de eerste factor doet 

dat voor 68%; de tweede voor 14%. 

 

 Factor 

1 2 

SAHLU_1 .665 .376 

SAHLU_2 .619 .428 

SAHLA_1 .848 .311 

SAHLA_2 .908 .256 

WS_1 .321 .886 

WS_2 .317 .774 

Tabel 5 Geroteerde factor matrix: Maximum Likelihood met Varimax rotatie en Kaiser Normalization. Twee factors zijn 
onttrokken. 

In Tabel 5 wordt opnieuw een bevestiging gegeven dat de CITO woordenschattoets niet hetzelfde is 

als de SAHLDA. De eerste onttrokken factor verklaart voor een groot deel de variantie van de SAHLU-

versies en vooral van de SAHLA-versies, maar slechts een klein deel van de woordenschatversies. 

Voor de woordenschatversies is de tweede onttrokken factor bepalender, hetgeen dus aantoont dat 

de woordenschat en SAHLDA domeinspecifieke gebieden zijn en niet zomaar ingewisseld kunnen 

worden. 

 

Invloed HLS 

Het is interessant om te onderzoeken of de HLS een indicatie kan geven van de scores die volgen op 

de SAHLDA en  woordenschattoetsen. Tabel 6 laat echter zien dat dit niet het geval is. 
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 HLS SAHLU SAHLA WS 

HLS  .255* .094 .031 

Tabel 6 Correlaties HLS met SAHL-versies en WS (* Significant (p = < 0.05)) 

Er is een matig verband met de SAHLU; het zeer zwakke verband met de SAHLA en WS is daarnaast 

niet significant. De HLS is dus geen goede voorspeller voor de scores op de overige drie tests. 

 

Opleidingseffect 

Tot slot is nog onderzocht wat de invloed is van het opleidingseffect dat is opgetreden bij de 

woordenschattoets. Laagopgeleiden scoren gemiddeld 40 vragen goed, terwijl het verschil tussen 

middelbaar en hoogopgeleiden te verwaarlozen is: slechts bij afronding scoren de hoger opgeleiden 

één vraag meer goed dan de middelbaar opgeleiden. Voor de verdere analyses zijn dus alleen laag en 

middelbaar opgeleiden meegenomen.  

 

Op de totaalscores is er geen significant correlatieverschil tussen woordenschat en 

SAHLU/SAHLA, zo blijkt uit de comparing correlation coefficents test. De correlatie tussen SAHLU en 

SAHLA is wel hoog (r =.853, p = <.01). Op de moeilijke versie is datzelfde beeld opnieuw te 

herkennen: geen significant correlatieverschil wat betreft de correlaties woordenschat en 

SAHLU/SAHLA, maar de SAHL-versies onderling hebben wel een sterk verband (r =.820, p = <.01). Ook 

de versie met items die gemiddeld onder de 90% scoorden, wijkt niet van dit patroon af: een 

significant verschil wat betreft correlatie tussen woordenschat en SAHLU/SAHLA, kan niet gevonden 

worden, maar SAHLU en SAHLA hebben een sterk verband (r = .781, p = <.01).  
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6. Conclusie 

 

De hypothese dat de CITO woordenschattoets een sterker verband heeft met de SAHLA dan met de 

SAHLU, is duidelijk tegengesproken.  Op de totaalscores, zonder de items die door ieder 

proefpersoon goed beantwoord zijn, is het verband tussen woordenschattoets en SAHLU significant 

hoger dan woordenschattoets en SAHLA. Het idee van Baker (2006) dat er een verband is tussen 

algemene en medische woordenschat, wordt door dit onderzoek tegengesproken. Het ondersteunt 

de visie van Fransen et al. (2011a), die stellen dat de twee gebieden wel degelijk domeingebonden 

zijn. 

 Om het verband tussen SAHLDA en woordenschattoets nauwer te bekijken, zijn de drie tests 

moeilijker gemaakt om te onderzoeken of dat de verhoudingen zou weten te veranderen. Van elke 

test werd de moeilijkste helft items geselecteerd, maar de hypothese werd nog steeds 

tegengesproken. Er bleek geen significant verschil wat betreft correlatie tussen woordenschat en 

SAHLU/SAHLA. Dit patroon werd niet doorbroken toen de test voor een tweede maal gevoeliger 

werd gemaakt: in deze testversie bleven alleen de items over die gemiddeld een goedscore onder de 

90% hadden. Opnieuw werd er geen significant correlatieverschil gevonden tussen woordenschat en 

SAHLU/SAHLA.   

Opvallend is wel dat het verband tussen SAHLU en SAHLA in elke testversie erg sterk is. 

Uitspreken (SAHLU) en associëren (SAHLA) blijken dus nauw aan elkaar verwant. Ook de tweede 

hypothese, die veronderstelde dat de correlatie tussen SAHLU en SAHLA niet hoog zou zijn omdat dat 

twee aparte onderdelen zijn, dient derhalve duidelijk verworpen te worden. De correlaties tussen die 

twee onderdelen zijn immers constant hoog. SAHLU en SAHLA lijken dus twee tests te zijn met een 

duidelijke mate van samenhang. 

 

Dat de woordenschattoets geen betrouwbare indicator is voor de scores op de SAHLDA, werd 

bewezen met de factoranalyse. Voor de SAHLDA was er één onttrokken factor die een groot deel van 

de variantie verklaarde, maar diezelfde factor verklaarde slechts een klein deel van de 

woordenschattoets. Een tweede onttrokken factor verklaarde voor de woordenschattoets veel meer 

en voor de SAHLDA veel minder, hetgeen aantoont dat woordenschat en SAHLDA geenszins 

hetzelfde zijn.  

 Deze conclusie werd ook niet tegengesproken toen het opleidingseffect van de 

woordenschattoets geëlimineerd werd.  Het patroon was vrijwel identiek: op de totaalscores werd er 

zonder opleidingseffect echter geen significant correlatieverschil tussen woordenschat en 

SAHLU/SAHLA gevonden; hetzelfde geldt voor de testversies met de moeilijkste items en de items 
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met een gemiddelde goedscore van onder de 90%. Het verband tussen SAHLU en SAHLA bleef in elke 

testversie wel consequent hoog.  

Een paralleltest heeft de interne betrouwbaarheid van elke test weten te bevestigen. Van 

elke test werd twee versies gemaakt die qua moeilijkheid vrijwel identiek waren. De verwachting dat 

versie één hoog correleert met versie twee, werd ingelost op zowel de SAHLDA als 

woordenschattoets.  

 

Al met al is duidelijk geworden dat de twee hypotheses tegengesproken worden door de data. In 

geen van de verschillende testversies is er een significant sterker verband tussen woordenschat en 

SAHLA dan tussen woordenschat en SAHLU, terwijl SAHLU en SAHLA wel consequent een sterke mate 

van samenhang vertonen. De conclusie dat de CITO woordenschattoets geen nauwkeurige indicator 

is voor de score op de SAHLDA, is dus gerechtvaardigd. Om gezondheidsvaardigheden te meten, 

volstaat slechts een CITO woordenschattoets niet, maar dient een ‘veldgebonden’ test gebruikt te 

worden. Een gewone taaltest dient dus niet als maat van gezondheidsvaardigheden.  
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7. Discussie 

 

De drie gebruikte tests bleken aan de relatief eenvoudige kant voor de proefpersonen. Dit komt 

mede door het feit dat middelbaar en hoger opgeleiden oververtegenwoordigd zijn in het onderzoek. 

Het gebrek aan lageropgeleiden, slechts vijftien in totaal, heeft de gemiddelde score doen stijgen. 

Lageropgeleiden scoorden op elke test lager dan middelbaar en hoger opgeleiden, maar door een 

niet al te rechte verdeling, hebben deze feiten nauwelijks doorgewerkt in de gemiddeldes.  

 Het feit dat zes verschillende studenten de SAHLDA afnamen hebben gecoördineerd, tast de 

validiteit van de scores enigszins aan. Hoe het SAHLU woord uitgesproken moest worden, was bij 

iedereen bekend, maar er zijn voldoende grensgevallen waarbij het niet volledig duidelijk was of de 

proefpersoon het woord wel of niet goed uitsprak. De ene student zal dit wel goedkeuren, terwijl de 

ander dit weer niet doet. Hierdoor is de beoordeling niet volledig consequent. 

 Vervolgonderzoek zou zich eerst moeten richten op het construeren van tests die moeilijker 

en gevoeliger zijn. Dat kan door bijvoorbeeld een aantal van de moeilijkste items uit de SAHLA en 

SAHLU condities te selecteren; daar zijn er voldoende van. Ook het toevoegen van minder frequente 

woorden zou de moeilijkheidsgraad vermoedelijk doen stijgen.  Het feit dat dit onderzoek startte met 

een nog niet eerder getest Nederlandstalig meetinstrument, is uiteindelijk de voornaamste reden dat 

de scores zo hoog uitvallen. Voor verder Nederlands onderzoek is dit onderzoek daarmee wel direct 

een nuttig referentiepunt.  

 Vanzelfsprekend moet ook de CITO woordenschattoets vervangen worden door een 

moeilijker alternatief. De huidige toets werd zeer goed gemaakt en had een plafondeffect, wat te 

allen tijde vermeden dient te worden. Mogelijkerwijs doet dat de verhoudingen tussen 

woordenschat en SAHLDA veranderen.  

 

Benadrukt moet worden dat in dit onderzoek slechts indicaties van gezondheidsvaardigheden van de 

proefpersoon gegeven worden. Er is alleen onderzocht of mensen bepaalde medische informatie 

juist uit kunnen spreken en kunnen begrijpen, maar zaken als informatie verkrijgen en toepassen zijn 

buiten beschouwing gelaten, terwijl deze variabelen wel tot de definitie behoren. Het betrouwbaar 

vaststellen van gezondheidsvaardigheden zal een veel langere test vereisen en ook een intensievere 

belasting van de proefpersoon. 
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ONDERDEEL A: ACHTERGROND GEGEVENS 

 
1. Wat is uw geboortedatum?  
 
 
 
2. Wat is uw geslacht? 
 Man  
 Vrouw  
 
3. In welk land bent u geboren?  
 Nederland   
 Suriname  
 Turkije  
 Marokko 
 Anders, nl. 
 
 
 
4. In welk land is uw vader geboren? 
 Nederland 
 Suriname  
 Turkije  
 Marokko 
 Anders, nl. 
 
 
 
5. In welk land is uw moeder geboren?  
 Nederland 
 Suriname  
 Turkije  
 Marokko 
 Anders, nl. 
 
 
 
6. Welke situatie is op dit moment het meest op u van toepassing? 
 Ik woon samen met een partner / echtgenoot 
 Ik woon samen met een partner/ echtgenoot en kinderen 
 Ik heb een relatie, maar woon niet samen 
 Ik heb een relatie, maar woon niet samen, wel met kinderen 
 Ik ben alleenstaand 
 Ik ben alleenstaand met kinderen 
 Ik woon bij mijn ouders 
 Anders, nl…  
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7. Welke talen spreekt u thuis en met uw vrienden/ kennissen? 

 Nederlands  ga verder naar vraag 9 
 Surinaams 
 Turks 
 Marokkaans  
 Antilliaans  
 Anders, namelijk: 

 
 
 
8. Als u uw [……..] en uw Nederlands vergelijkt, welke taal spreekt u dan beter? 

 Mijn[moedertaal invullen] is veel beter 
 Mijn [moedertaal invullen]is beter  
 Beide talen even goed 
 Mijn Nederlands is beter 
 Mijn Nederlands is veel beter 

 
9. Wat is de hoogste opleiding die u met een diploma heeft afgesloten? 

 Geen opleiding 
 Lager onderwijs (basisonderwijs) 
 Lager beroepsonderwijs (LTS, LHNO, huishoudschool, LEAO, lager land- en    
tuinbouwonderwijs, etc.) 
 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO, VMBO-T) 
 Middelbaar algemeen onderwijs (LAVO, ULO, MULO/MAVO, 3-jarige HBS, etc.) 
 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, MTS, MEAO, praktijkdiploma Boekhouden, 
kleuterkweekschool, etc.) 
 Voortgezet algemeen onderwijs (HBS, MMS, lyceum, atheneum, gymnasium, HAVO, AMS, 
VWO, etc.) 
 Hoger beroepsonderwijs (HBO, HTS, HEAO, sociale academie, HHNO, lerarenopleiding, 
etc.) 
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit, drs./ir./mr., etc.)  
 
 Anders, namelijk:  

 
 
 
10. Welke omschrijving past het best bij u?  

 Ik heb betaald werk 
 Ik ben werkloos (geregistreerd bij het Gewestelijk Arbeidsbureau) 
 Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, WAZ) 
 Ik ben gepensioneerd/vervroegd met pensioen (AOW, VUT, etc.) 
 Ik ben huisman/huisvrouw 
 Ik ben student 
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ONDERDEEL B: GEZONDHEID 
 
11. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?   
  Zeer goed 
  Goed 
  Gaat wel 
  Slecht  
  Zeer slecht 
 
 
12. Wat is uw lengte?  ________ centimeter 
 
 
 
13. Wat is uw gewicht?          ________ kilogram 
 
 
14. Heeft u het afgelopen jaar last gehad van: 
 

 Hoge bloeddruk 
 Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA 
 Problemen met maag, lever, darm, nieren 
 Diabetes (type 1 en2) 
 Hartaandoeningen, hartinfarct, hartaanval 
 Depressie (zo ernstig dat hiervoor behandeld is) 

  Gewrichten (slijtage, artrose, reuma) 
  Anders, namelijk ……………………………………………… 
  Geen van bovenstaande klachten 
 
15. Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar te maken gehad met een zorgverlener (huisarts, 
specialist, verpleegkundige,….) 
 

  0 keer 
  tussen 1 en 5 keer 
  tussen 5 en 10 keer 
  meer dan 10 keer 
  weet niet 
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A2. Health Literacy Survey (HLS) 
 
 ONDERDEEL C: VERKRIJGEN EN GEBRUIKEN VAN INFORMATIE 
 
Op de volgende vragen zijn antwoorden mogelijk die lopen van ‘heel gemakkelijk’ tot ‘heel moeilijk’.  
 

 Hoe gemakkelijk is het voor u om: 1 
heel 

gemakkelijk 

2 
tamelijk 

gemakkelijk 

3 
tamelijk 
moeilijk 

4 
heel 

moeilijk 

5 
weet niet 

1 ... informatie te vinden over gezondheidsklachten waar u mee 
te maken hebt? 

     

2 ...erachter te komen waar u terecht kunt voor professionele 
hulp wanneer u ziek bent? 

     

3 ... te begrijpen wat uw arts tegen u zegt? 
 

     

4 ... de instructies van uw arts of apotheker te begrijpen over het 
gebruik van een geneesmiddel? 

     

5 ... te beoordelen wanneer u een ‘second opinion’ van een 
andere arts moet vragen? 

     

6 ... een beslissing over uw ziekte te nemen met behulp van de 
informatie die de arts geeft? 

     

7 ... de instructies van uw arts of apotheker op te volgen? 
 

     

8 ...informatie te vinden over hoe u kunt omgaan met psychische 
problemen zoals stress of depressie? 

     

9 ... voorlichting over ongezond gedrag te begrijpen, bijvoorbeeld 
over roken, weinig lichaamsbeweging of te veel drinken? 

     

10 ... te begrijpen waarom uw gezondheid soms moet worden 
gecontroleerd om ziekte te voorkomen? 

     

11 ... te beoordelen of de informatie in de media over 
gezondheidsrisico’s betrouwbaar is? 

     

12 ... te beslissen hoe u zich tegen ziekte kunt beschermen, 
afgaand op informatie vanuit de media? 

     

13 ... informatie in te winnen over activiteiten die goed zijn voor 
uw psychische gezondheid? 

     

14 ... adviezen van familie en vrienden over gezondheid te 
begrijpen? 

     

15 ... informatie in de media te begrijpen over hoe u gezonder 
kunt worden? 

     

16 ... te beoordelen welke gevolgen uw manier van leven heeft 
voor uw gezondheid? 
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A3. CITO woordenschattoets 
ONDERDEEL D: TAALVAARDIGHEID 
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Dit waren de vragen om zelf in te vullen.  U kunt de vragenlijst nu teruggeven aan de interviewer. Hij 

of zij zal met u het laatste onderdeel doornemen. Dat kost nog ongeveer 5 of 10 minuten.  

 

 

 

Heeft u nog op of aanmerkingen over de vragen die hier boven staan? 

 

 

Ruimte voor opmerkingen over het interview of onderzoek: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In te vullen door interviewer 

 

 

Eindtijd interview:                  :            

 

 

 
Ruimte voor opmerkingen van de interviewer:  
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A4. SAHLDA items 
 
1 Specialismen en behandelingen  

 Uitspraak Goed Fout  

1. diagnose Die-agnosuh Ziekte Apparaat 

2. Fixeren Fikseruhn Vastbinden  

3. Biopsie Bie-opsie Kweken Behandelen 

4. Morfine Morfienuh Verdoven Spieren 

5. Genetica Guhneetika Erfelijk Aangeleerd 

6. Gynaecologie Gieneekooloogie 
gienuhkooloogie 

Voortplanting Ademhaling 

7. Oncologie Onkooloogie Kanker Reuma 

8. Orthodontie Ortoodontsie Tanden Armen en benen 

9. Anesthesie Annuhsteesie Verdoven Genezen 

10. Couveuse   Koeveuzuh Baby Kind 

11. Defibrillatie Deefiebrielaatsie Hartritme Flauwvallen 

12. Dialyse Die-aliese Nieren Hart 

13. Chiropractor Giroopraktor Botten Oplossen 

14. palliatief Pallie-atief Pijnbestrijdend preventief  

15. Quarantaine Kaarantainuh (Franse è 
zoals in ‘la tète’) 

Afschermen Openstellen 

16. Echografie  Eggograafie Beeldscherm Lamp 

17. Bètablokker Bètaablokkuhr (franse è) Bloeddruk Koorts 

18. Placebo Plaaceebo Nep Echt 

19. Vaccin Vaksèn (franse è) Inenten Innemen 

20. Hospice Hospies Sterven Beter worden 

 
2 Lichaamsfuncties en gezondheidsgedrag 

 uitspraak Goed fout 

1. stress stres Spanning Beweging 

2. cannabis  Kannaabis Joint Fles 

3. incest Insest Seksueel Allergisch 

4. Calorie  Kaalo:rie Energie Bacterie 

5. Cholesterol Golestuhrol Vet Kleurstof 

6. Dioxine Die-oksinuh Gif Vitamine 

7. Geleermiddel Zjuhleermiddel Verdikken Bederven 

8. Nitraat Nietraat Groenten Vlees 

9. Parasiet Paaraasiet Dier Ziekte 

10. bioritme Bie-oritmuh Ochtendmens Voedsel 

11. Menopauze Meenoopauzuh Vrouwen Mannen 

12. motoriek Mooto:riek Beweging Vervoer 

13. pessarium Pessarie-um voorbehoedsmi
ddel 

Geneesmiddel 

14. hygiëne Hiegie-ènuh Handen wassen Gezond eten 

15. Prenataal Preenaataal Zwangerschap Kleutertijd 

 
3 Ziektes en verschijnselen 

 Uitspraak Goed Fout 

1. kanker Kanker Erfelijk Besmettelijk 

2. griep Griep Verkouden Somber 
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3. Apathie Aapaatie Gevoelloos Gewetenloos 

4. Apneu Apneu Slapen Eten 

5. Fractuur Fraktuur Breken Verwonden 

6. Migraine Miegrènuh Hoofd Hart 

7. Oedeem Oedeem 
Eudeem 

Vocht Bacteriën 

8. Resistent Reesiestent 
reesistent 

Geneesmiddel Arts in 
opleiding 

9. schilfering schilfuhring Losraken Ontsteken 

10. symptoom Simptoom Ziekte  Geneesmiddel 

11. Tumor Tuumor Zwelling Ontsteking 

12. Delirium Deelierie-um 
Duhlie-rium 

Illusie Mineraal 

13. Embolie Embolie Blokkeren Vernauwen 

14. Euforie Uifo:rie 
Eufo:rie 

Blijdschap Woede 

15. Infarct Infarkt Doorbloeding Irritatie 

16. Labiel Laabiel Wisselt Blijft gelijk 

17. Malaise Maalèse Ellende Verbetering 

18. Manisch Maanies Druk Boos 

19. Syndroom Sindroom Aandoening Slaapmiddel 

20. loopoor Loop-o:r Ontsteken Bewegen 

21. hemofilie Heemoofielie Stolling Afweer 

22. obesitas Oobeesietas Voedsel Bloedsomloop 

23. chlamydia Glaamiedie-aa onvruchtbaar Verlamd 

24. artrose Artroosuh Bot Spier 

25. psoriasis Pso:rie-aasis Huid Long 

26. malaria Maalaarie-aa Mug Vlieg 

27. leukemie Luikeemie 
Leukeemie 

Kanker Astma 

28. staar Staar Operatie Oefeningen 

29. schizofrenie Schietzoofreenie Stemmen Geheugen 

30. autisme Autismuh Contact Kramp 

31. Bronchitis Brongietis Ademhalen Bewegen 

32. Allergie Allergie Gevoelig Besmettelijk 

33. Dwarslaesie Dwarsleesie Verlamd Verward 

34. Reflux Reeflux Slokdarm Reactie 

35. acuut Aakuut Spoed Verzorgen 

 
4 Het menselijk lichaam  

 Uitspraak Goed Fout 

1. schouder Schouder Bovenlichaam Onderlichaam 

2. achillespees Aagilluhspees Been Arm 

3. adrenaline Aadreenaalienuh Stress Geneesmiddel 

4. aorta aa-ortaa Hart Hersenen 

5. biceps Bieseps Arm Been 

6. bijholten Bijholtuhn Ontsteking Nier 

7. chromosoom Groomoosoom Erfelijkheid Bacterie 

8. foetus Feutuhs Baren Lopen 

9. haarvaten Haarvaatuhn bloed Haar 
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10. hoornvlies Hoornvlies Oog Baarmoeder 

11. kraakbeen Kraakbeen Gewricht Breuk 

12. ledematen Leeduhmaatuhn Armen Vereniging 

13. middenrif Midduhnrif Buik Rug 

14. pancreas  Pankree-as klier Ziekte 

15. pigment  Pigment Huid Bloed 

16. placenta  Plaasentaa  Zwangerschap Huidziekte 

17. plaque Plak Gebit Hersenen 

18. poriën Poorie-uhn Zweet Griep 

19. prostaat  Prostaat Man Vrouw 

20. schildklier Schildklier  Hormoon Afweer 

21. slakkenhuis Slakkuhnhuis Oor Ruggemerg 

22. strottenhoofd Strottuhnhooft Praten Denken 

23. testosteron Testostuhron Hormoon Medisch 
onderzoek 

24. ventrikel Ventriekuhl Hart Luchtopening 

25. wortelkanaal Wortolkaanaal 
Wortulkaanaal 

Gebit Voeding 
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A5. Items SAHLDA_M/WS_M 
 
Moeilijkste helft items op de SAHLDA en CITO woordenschat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAHLU SAHLA WS (itemnummer) 

 Orthodontie Ventrikel 11 

Geleermiddel Embolie 18 

Bètablokker Reflux 42 

Psoriasis Manisch 25 

Foetus Palliatief 14 

Chiropractor Geleermiddel 31 

Hospice Nitraat 45 

Testosteron Chiropractor 35 

Quarantaine Hospice 1 

Delirium Parasiet 21 

Schizofrenie Haarvaten 19 

Gynaecologie Apathie 37 

Hygiëne Schildklier 2 

Reflux Biopsie 6 

Defibrillatie Artrose 12 

Vaccin Pancreas 15 

Plaque Schizofrenie 5 

Biopsie Bètablokker 9 

Chlamydia Fixeren 3 

Pancreas Tumor 27 

Palliatief Hemofilie 13 

Apathie Plaque 28 

Anesthesie Oedeem 8 

Couveuse Bioritme 34 

Echografie Psoriasis 41 

Euforie Bijholten  

Cannabis Pessarium  

Adrenaline Dwarslaesie  

Obesitas Labiel  

Migraine Schilfering  

Oedeem Adrenaline  

Malaise Echografie  

Cholesterol Loopoor  

Pessarium Euforie  

Prenataal Biceps  

Hemofilie Oncologie  

Oncologie Placebo  

Achillespees Malaise  

Schilfering Chlamydia  

Manisch Autisme  

Ventrikel Delirium  

Apneu Allergie  

Dwarslaesie Strottenhoofd  

Resistent Apneu  

 Orthodontie  
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A6.  Items SAHLU_90 en WS_90 
 
Items met een goedscore onder de 90% op de SAHLU en CITO woordenschat. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAHLU SAHLA WS (itemnummer) 

 Orthodontie Ventrikel 11 

Geleermiddel Embolie 18 

Bètablokker Reflux 42 

Psoriasis Manisch 25 

Foetus Palliatief 14 

Chiropractor Geleermiddel 31 

Hospice Nitraat 45 

Testosteron Chiropractor 35 

Quarantaine Hospice  

Delirium Parasiet  

Schizofrenie Haarvaten  

Gynaecologie Apathie  

Hygiëne Schildklier  

Reflux Biopsie  

Defibrillatie Artrose  

Vaccin Pancreas  

Plaque Schizofrenie  

Biopsie Bètablokker  

Chlamydia Fixeren  

Pancreas Tumor  

Palliatief Hemofilie  

Apathie Plaque  

Anesthesie Oedeem  

Couveuse Bioritme  

 Psoriasis  

 Bijholten  

 Pessarium  

 Dwarslaesie  

 Labiel  

 Schilfering  

 Adrenaline  



46 
 

A7.  Paralleltests 

SAHLU_1 SAHLU_2 

Orthodontie Geleermiddel 

Ledematen Calorie 

Bètablokker Psoriasis 

Wortelkanaal Griep 

Foetus Chiropractor 

Stress Strottenhoofd 

Hospice Testosteron 

Hoornvlies Kanker 

Quarantaine Delirium 

Middenrif Staar 

Schizofrenie Gynaecologie 

Malaria Loopoor 

Hygiëne Reflux 

Bioritme Motoriek 

Defibrillatie Vaccin 

Placenta Acuut 

Plaque Biopsie  

Syndroom Nitraat 

Chlamydia Pancreas 

Prostaat Kraakbeen 

Palliatief Apathie 

Haarvaten Biceps 

Anesthesie Couveuse 

Parasiet Diagnose 

Echografie Poriën 

Bijholten Adrenaline 

Euforie Cannabis 

Leukemie Labiel 

Obesitas Migraine 

Fractuur Incest 

Oedeem Malaise 

Schouder Schildklier 

Cholesterol Pessarium 

Morfine Pigment 

Prenataal Hemofilie 

Autisme Symptoom 

Oncologie Achillespees 

Fixeren Allergie 

Schilfering Manisch 

Embolie Tumor 

Ventrikel Apneu 

Placebo Aorta 

Dwarslaesie Resistent 

Bronchitis Menopauze 

Chromosoom Artrose 

Dialyse Slakkenhuis 

Dioxine Genetica 

Infarct  
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SAHLA_1 SAHLA_2 

Ventrikel Embolie 

Placenta Symptoom 

Reflux Manisch  

Migraine Stress 

Palliatief Geleermiddel 

Leukemie Pigment 

Nitraat Griep 

Schouder Chiropractor 

Hospice Poriën 

Cannabis Parasiet 

Haarvaten Fractuur 

Bronchitis Apathie 

Incest Biopsie 

Schildklier Wortelkanaal 

Artrose Pancreas 

Morfine Gynaecologie 

Schizofrenie Bètablokker 

Hygiëne Testosteron 

Fixeren Tumor 

Cholesterol Hoornvlies 

Calorie Foetus 

Hemofilie Plaque 

Oedeem Bioritme 

Dioxine Prostaat 

Psoriasis Bijholten 

Ledematen Quarantaine 

Pessarium Dwarslaesie 

Aorta Syndroom 

Labiel Schilfering 

Kraakbeen Vaccin 

Adrenaline Echografie 

Couveuse Diagnose 

Kanker Euforie 

Loopoor Middenrif 

Anesthesie Oncologie 

Biceps Dialyse 

Placebo Malaise 

Achillespees Malaria 

Chlamydia Autisme 

Acuut Motoriek 

Delirium Allergie 

Staar Genetica 

Strottenhoofd Chromosoom 

Defibrillatie Apneu 

Orthodontie Resistent 

Menopauze Prenataal 

Obesitas Infarct 

Slakkenhuis  
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WS_1 (itemnummer) WS_2 (itemnummer) 

4 11 

22 32 

18 20 

30 42 

25 14 

10 29 

31 45 

26 16 

35 1 

24 50 

21 40 

44 19 

37 2 

46 17 

6 12 

39 43 

47 49 

15 5 

33 3 

9 7 

48 13 

27 38 

23 8 

28 36 

34 41 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


