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1. Educatie



1. Hoe pas jij educatie toe?

• Op welke manier geef jij voornamelijk educatie?
▪ Gezond gewicht

▪ Gezonde voeding

▪ Lichaamsbeweging

▪ Beperking van sedentair gedrag

▪ Niet roken

▪ Voldoende slapen

▪ Leren omgaan met stress

▪ Zich goed voelen/welbevinden

▪ Valpreventie

▪ Leren omgaan met alcohol

▪ …
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Health Literacy - gezondheidswijsheid
Volgens de Europese definitie omvat health
literacy het volgende in: ‘

Gezondheidsvaardigheden houden in dat
mensen de kennis, de motivatie en de
competenties hebben om de juiste
informatie over gezondheid te vinden,
om deze informatie te begrijpen, te
evalueren en toe te passen.

Zo kunnen ze in het dagelijkse leven oordelen
en beslissen over medische zorgen,
preventie van ziekten en
gezondheidspromotie om langer gezond en
kwaliteitsvol te leven’.



Hoe stemmen we educatie af in de 
regio?



Casus: voortraject diabetes

• Mevrouw Smith, 58 jaar, BMI = 30,8 krijgt de diagnose van 
prédiabetes en komt in aanmerking voor het voortraject.

• Welke educatie is er nodig en hoe stemmen we de educatie 
af?



Bronnen van informatie

Internationaal

België

Gemeenschap

Regio

Pilootprojecten chronische zorg
Logo’s bv. Logo Oost-Brabant
LMN’s bv. LMN Leuven
Hogescholen bv. UC Leuven-Limburg
Lokale organisaties 
Website Gezondheid en wetenschap
…

Vlaamse overheid
Beroepsorganisaties
Organisaties met Vlaamse werking 
zoals Gezond Leven, VAD, …
Patiëntorganisaties
…

Hoge Gezondheidsraad
Ebpracticenet – tools in 
ontwikkeling voor 
implementatie
Organisaties met nationale 
werking, …

Nood aan 
contextscreening





Bronnen van educatiemateriaal: 
preventie
- Overzicht van preventiemethodieken: https://www.preventiemethodieken.be/

- Zwangerschap tot kleuters: www.kindengezin.be

- Gezondheidsbevordering op vlak van voeding, beweging, niet roken, gezondheid & 
milieu, geestelijke gezondheid, bepaalde settings: www.gezondleven.be

- Websites van de Logo’s: https://logo-oostbrabant.be/

- Alcohol & drugs: www.vad.be

- Seksuele gezondheid: www.sensoa.be

- Valpreventie: www.valpreventie.be

• Allergenen: https://www.allergiedietisten.com/ , www.ciriha.org, http://astma-en-
allergiekoepel.be

- …

Beroepsorganisaties: Domus medica, VBVD, NVKVV, …

https://www.preventiemethodieken.be/
http://www.kindengezin.be/
http://www.gezondleven.be/
https://logo-oostbrabant.be/
http://www.vad.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.valpreventie.be/
https://www.allergiedietisten.com/
http://www.ciriha.org/
http://astma-en-allergiekoepel.be/


Zorgprogramma’s en preventie van 
aandoeningen: enkele voorbeelden
• bv. LMN Leuven: https://www.lmn-

leuven.be/zorgprogrammas-en-themadossiers

• www.diabetes.be

• www.kanker.be

• www.vdito.be

• … 

• Richtlijnen www.ebpnet.be worden in patiëntinformatie 
vertaald op www.gezondheidenwetenschap.be (CEBAM)

https://www.lmn-leuven.be/zorgprogrammas-en-themadossiers
http://www.diabetes.be/
http://www.kanker.be/
http://www.vdito.be/
http://www.ebpnet.be/
http://www.gezondheidenwetenschap.be/


Keuze van materialen?

• Doelen van de educatie
▪ Wat wil je bereiken? Haalbaar? Nodig?

• Kwaliteit van de materialen?
▪ Wie screent materialen?

▪ Hoe?



Voorbeeld: CRAAP-test



Besluit: 
Tips voor een goede educatie
• Screen materialen voor je ze gebruikt

• Gebruik technologie – visualiseer – vraag na of patiënt de 
info begrepen heeft of laat de patiënt de info zelf herhalen, 
in eigen woorden uitleggen

• Bepaal de leerstijl van de patiënt

• Hou rekening met de beperkingen en sterktes van de 
patiënten bv. gezondheidswijsheid

• Motiveer en speel in op de interesse/bezorgdheden van de 
patiënten

• Betrek familie
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Erika.vanhauwaert@ucll.be
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http://voeding.ucll.be of www.ucll.be
Campus Gasthuisberg - Leuven

Sarah Vanderhoeven
sarah@khobra.be
Zorgtraject promotor 
LMN Groot Leuven (Khobra - Hubob) 
website: LMN Groot-Leuven
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