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Sandoz en Gezondheidsvaardigheden
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Met onze innovatieve oplossingen en services bieden wij dagelijks meerwaarde aan
zorgverleners en patiënten. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar samen.
Sandoz is van mening dat de gezondheid van de inwoners van Nederland nog veel beter kan.
Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale
economie. Het is de missie van Sandoz om wereldwijd zoveel mogelijk mensen toegang te
geven tot betaalbare geneesmiddelen van hoge kwaliteit. Een goede toegang hebben tot
medicijnen betekent voor Sandoz ook dat (laaggeletterde) patiënten goed begrijpen hoe zij
hun geneesmiddelen moeten gebruiken én dat mensen betere gezondheidsvaardigheden
ontwikkelen waardoor de ziektelast verbetert.
Zoals de Alliantie Gezondheidsvaardigheden aangeeft zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen
van 16 jaar en ouder, laaggeletterd. Zij kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om
mee te kunnen doen op school, op het werk en in de maatschappij.
Laaggeletterden1:
Ervaren hun gezondheid als slechter
Hebben minder kennis over ziekte, gezondheid en gezond leven
Zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg
Hebben meer moeite met therapietrouw en zelfzorg
Hebben op oudere leeftijd een 1,5 maal groter sterfterisico
Sandoz wil zich hard maken voor het vergroten van de gezondheidsvaardigheden in
Nederland. Dit willen wij doen door:
Het trainen van zorgverleners in het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden
en toepassen van een gepaste communicatiestijl

Sandoz biedt hiervoor een geaccrediteerde nascholing aan. U kunt meer informatie
hierover vinden op ons zorgverlenersplatform [2] onder Nascholingen.
De zorgverlener ondersteunen bij het informeren van zijn/haar patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden over verschillende ziektes.
Patiëntenvoorlichting aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Ondersteunende (beeld) materialen. Deze materialen zijn te bestellen via de
webshop op ons zorgverlenersplatform [2].
Vergroten van de kennis over laaggeletterdheid binnen de Sandoz organisatie en
daarbuiten.
Het trainen van medewerkers van Sandoz in het communiceren in begrijpelijke taal naar

patiënten en zorgverleners.
Het is onze ambitie om mensen naar een hoger taalniveau te brengen, zodat ze zelfredzamer,
gelukkiger en gezonder worden en actiever kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij
onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid.
Sandoz is partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.
Meer informatie: https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/ [3]

1. World Health Organization. Health Literacy, the solid facts. WHO 2013
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