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Op 16 oktober ontving Henk Lamberts 

uit handen van Maurice Wood himself de 

Wood Award. Deze prijs wordt sinds 1995 

jaarlijks toegekend aan een persoon die 

met zijn carrière een opvallende bijdrage 

heeft geleverd aan huisartsgeneeskundig 

en eerstelijns onderzoek. Met name Lam-

berts' inspanningen voor de ontwikkeling 

van de International Classification of Primary 

Care (ICPC) werden geroemd. De uitrei-

king vond plaats tijdens de 33ste Annual 

Meeting van de North American Primary Care 

Research Group in Quebec, Canada. Met 

deze onderscheiding schaart Henk Lam-

berts zich in de rij van een illuster gezel-

schap dat eerder deze prijs ontving, waar-

onder Frans Huygen, Kerr White, Barbara 

Starfield, Ian McWhinney en Walter Ros-

ser (FS).

Henk Lamberts onderscheiden met 
Wood Award

Patiënten met een beperkte lees- en 

begripsvaardigheid van medische infor-

matie (health illiteracy) hebben een slech-

tere gezondheid en meer beperkingen dan 

patiënten die medische informatie goed 

kunnen lezen en begrijpen. Dat bleek uit 

een cross-sectioneel onderzoek in de VS 

waarin 2923 ouderen (>65 jaar) werden 

onderzocht met een gevalideerde taalbe-

griplijst, waarbij ook de SF-36 en verschil-

lende vragenlijsten over dagelijks functio-

neren werden afgenomen. Health literacy is 

verwant met algemene taalvaardigheden, 

maar meet ook de specifieke vaardigheden 

die nodig zijn om bijvoorbeeld medische 

folders te begrijpen, etiketten op medi-

cijnpotjes te kunnen lezen en afspraak-

kaartjes te begrijpen. Van de ouderen had 

11% een matige taalbeheersing en maar 

liefst 22% een slechte. Ouderen met een 

slechte taalvaardigheid hebben vaker een 

chronische aandoening, met name diabe-

tes en hartfalen. Ze hebben een slechtere 

fysieke en psychische gezondheid dan 

ouderen die wel goed kunnen lezen. Ook 

hebben ze meer beperkingen in hun dage-

lijks functioneren (OR 2,83) en beperkin-

gen vanwege fysieke klachten (OR 1,90). 

En dat allemaal gecorrigeerd voor aantal 

chronische aandoeningen, risicogedrag 

en sociaaldemografische kenmerken. De 

auteurs hebben geen geheel sluitende 

verklaring voor hun bevindingen en in het 

begeleidende commentaar is er enige kri-

tiek op de analyse, maar dit onderzoek is 

ook volgens de commentaarschrijver het 

eerste grootschalige onderzoek dat onom-

stotelijk aantoont dat er een essentiële 

relatie tussen lezen en gezondheid is.

Of de prevalentie van health illiteracy in 

Nederland even hoog is als in de VS weet 

ik niet, maar het lijkt me een illusie van 

Hoogervorst en de zorgverzekeraars dat 

alle mensen zorgpolissen of indicatoren 

van zorgverleners kunnen vergelijken. 

Misschien kan eenderde ze niet eens 

lezen. Daar gaat de vrije, kritische keuze-

consument...

Overigens hebben deze bevindingen ook 

consequenties voor uw dagelijks praktijk. 

Ik weet niet wie van mijn patiënten goed 

kan lezen, en u weet dat waarschijnlijk ook 

niet. Dat maakt schriftelijke voorlichting 

over aandoeningen en over geneesmidde-

lengebruik een groot deel van uw patiën-

ten tot een volstrekte black box. (JZ)
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Gezondheid, analfabetisme en kiezen

Fo
to

: P
et

er
 H

ilz
/H

ol
la

nd
se

 H
oo

gt
e

Oproep
Volgend jaar bestaat het NHG 50 jaar. 

Dat lijkt ons een mooie gelegenheid 

om aandacht te besteden aan een 

van de belangrijkste pijlers van het 

vak: continuïteit. Korte stukjes (400 

woorden) over allerlei aspecten van 

continuïteit zijn welkom. Overleg met 

de hoofdredacteur is zinnig, anders 

schrijft misschien iedereen hetzelfde. 

Reacties naar: j.zaat@nhg-nl.org (JZ)


