
Workshop
Hoe correcte teksten 
gemakkelijk opgesteld kunnen 
worden met eenvoudige doch 
doeltreffende handvatten; 
gepresenteerd in een 
voortstrevende en interactieve 
leersessie. 
Duidelijke teksten maken

Duidelijke teksten maken | 26 maart 2019



Zender: Klimaatdoelstellingen halen (of meer)

Duidelijke teksten maken | 26 maart 20192



Ontvanger: Dagje Den Haag en naar Mac/BK

Duidelijke teksten maken | 26 maart 20193



Ruis Ruis

Communicatie
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Taalniveau: Europees referentiekader

● A1: Ik ga naar huis. Ik moet eten. Ga je ook mee?
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Taalniveau: Europees referentiekader

● C2:Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal 
lezen, inclusief abstracte, structurele of linguïstische complexe 
teksten, zoals handleidingen, gespecialiseerde artikelen en literaire 
werken.
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Taalniveau: Europees referentiekader

● B1: Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit 
hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik 
kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in 
persoonlijke brieven begrijpen..

8

A1 A2 B1 B2 C1 C2



Taalniveau: Europees referentiekader

● B1: Ruim 80% van alle Nederlanders begrijpt taalniveau B1
● C1: Ruim 80% van de teksten die overheden aanbieden zit op C1-

niveau
(bron: bureautaal)
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Voorbeeld
Wat werkt: jongeren en alcohol en roken
(Nieuwsbericht RIVM 8 maart )

Vandaag is het congres “Samen werken aan een gezonder Nederland” 
van NL Vitaal 2019 en het Nationaal Preventieakkoord. Tijdens deze 
bijeenkomst worden kennis en ervaringen gedeeld om de afspraken 
van het Nationaal Preventieakkoord gericht op jongeren, om te zetten 
in concrete acties en maatregelen. Inspanningen die ervoor zorgen 
dat de jeugd opgroeit in een gezonde omgeving waar gezond leven 
gewoon is. De Wat werkt dossiers van het RIVM en Trimbos-instituut 
sluiten hier naadloos op aan en helpen om lokaal de afspraken uit het 
Preventieakkoord concreet om te zetten in activiteiten die werken.
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Voorbeeld
Wat werkt: jongeren en alcohol en roken
(Nieuwsbericht RIVM 11 maart )

Vandaag is het congres “Samen werken aan een gezonder Nederland” 
van NL Vitaal 2019 en het Nationaal Preventieakkoord. 
Tijdens deze bijeenkomst worden kennis en ervaringen gedeeld om de 
afspraken van het Nationaal Preventieakkoord gericht op jongeren, 
om te zetten in concrete acties en maatregelen.
Inspanningen die ervoor zorgen dat de jeugd opgroeit in een gezonde 
omgeving waar gezond leven gewoon is. 
De Wat werkt dossiers van het RIVM en Trimbos-instituut sluiten hier 
naadloos op aan en helpen om lokaal de afspraken uit het 
Preventieakkoord concreet om te zetten in activiteiten die werken.
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Voorbeeld
(Brochure Veilig in verwachting, RIVM)

Ziekteverwekkers
Een infectieziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, virus, parasiet 
of schimmel. Tijdens de zwangerschap kunnen sommige 
ziekteverwekkers problemen veroorzaken. De belangrijkste zijn:

Listeria
Deze bacterie kan in rauwe, ongepasteuriseerde melk, kip, vlees, vis 
en schaal-/schelpdieren, groente en fruit zitten. Een infectie met 
Listeria kan een vroeggeboorte of doodgeboorte veroorzaken. Listeria 
kan niet tegen verhitting. 

Duidelijke teksten maken | 20 maart 201914
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Opdracht
Sorteer de teksten op niveau

Duidelijke teksten maken | 20 maart 201915



Drank en drugs zijn genotmiddelen. Het zijn middelen die bij gebruik een 
aangenaam effect kunnen hebben. Aan de meeste genotmiddelen kun je 
makkelijk verslaafd raken. Daarom moet je weten waaraan je begint.

Genotmiddelen kom je overal tegen. Gewoon thuis en in de winkel bijvoorbeeld. Ook op 
feestjes wordt meestal behoorlijk gedronken en gerookt.
Het gebruik van genotmiddelen is van alle tijden. Al sinds het begin van de mensheid 
proberen mensen zich door het gebruik van bepaalde middelen beter of anders te voelen. 
Op zich is daar niets mis mee, alleen zitten er aan de meeste genotmiddelen wel bepaalde 
risico's voor je gezondheid. Bovendien kun je er ook verslaafd aan raken. Dus het is wel 
handig als je weet waar je aan begint.

Bron: GGD Flevoland ‘Alcohol en drugs’
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Buikpijn
Buikpijn komt vaak door:
● te veel of te vet eten
● gas in de buik door eten (bonen, kool, uien)
● irritatie van de maag
● een virus (buikgriep)
● verstopping
● spanning/stress
● ongesteld zijn
Meestal gaat buikpijn vanzelf over binnen een paar dagen.

Bron: thuisarts: buikpijn
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Haagse winterregeling voor daklozen
De winterregeling in Den Haag voor daklozen start op donderdagdagochtend 14 februari 
2019. Bij extreme kou kunnen Haagse daklozen gratis terecht in de nachtopvang en de 
winteropvang aan de Zilverstraat 40. Op zondagochtend 17 februari stopt de regeling.
Met deze winterregeling wil de gemeente voorkomen dat zij noodgedwongen in de kou 
buiten moeten slapen en door onderkoeling ernstige gezondheidsrisico’s lopen of zelfs 
kunnen overlijden. De winterregeling gaat in bij langdurige kou, waarbij het ’s nachts 
extreem koud kan zijn. Zodra de temperatuur weer stijgt, stopt de regeling weer. De 
winterregeling is dus steeds tijdelijk.

Tijdens de winterregeling geldt er geen eigen bijdrage van € 2 per nacht.

Bron: GGD Haaglanden

18

B2



Euthanasie
De lijkschouwer wordt ook ingeschakeld na het verrichten van euthanasie. De lijkschouwer 
gaat na of de arts die de euthanasie uitvoert voldaan heeft aan de wettelijk vastgestelde 
zorgvuldigheidseisen. Het is wenselijk een voormelding te doen, bij voorkeur enige uren 
tevoren; dit kan een vlotte afwerking bevorderen. Na het intreden van de dood roept de 
euthanaserend arts de lijkschouwer op. De lijkschouwer komt dan naar de praktijk of gaat 
desgewenst rechtstreeks naar het huis van de overledene. Daar bespreekt hij het dossier 
met de behandelend arts. Hij vergewist zich ervan of aan alle formaliteiten is voldaan en 
schouwt de overledene. Vervolgens treedt de lijkschouwer in overleg met de Officier van 
Justitie. Als deze het lichaam heeft vrijgegeven kan de begrafenisondernemer 
gewaarschuwd worden. Om aangifte te kunnen doen van het overlijden moet de 
begrafenisondernemer eerst een verlof tot begraven of cremeren ophalen bij de Officier 
van Justitie in Utrecht. De lijkschouwer stuurt de papieren naar de Toetsingscommissie 
Euthanasie in Arnhem. Als euthanasie overwogen wordt kunt u op de site van het 
KNMG de modelformulieren downloaden.

Bron: GGDRU Forensische geneeskunde
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Haartong (Lingua villosa)

● Een haartong is een tong waarop een soort ‘begroeiïng’ zit.
● Dat laagje is bruinzwart of wit. 
● Het ontstaat door een verstoring van het evenwicht tussen afslijten en aanmaken van 

nieuwe cellen van de tong.
● Iemand lijkt meer kans op een haartong te hebben bij roken, veel koffie of thee drinken 

en weinig tandenpoetsen.
● Een haartong is een onschuldige aandoening.

Bron: thuisarts: haartong
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Afspraak maken
Om een afspraak met uw huisarts te maken, belt u met onze assistenten op 020 599 45 
55. Wij werken alleen met een afsprakenspreekuur.
De assistenten vragen naar uw klacht, zodat zij het spreekuur van de huisartsen zo goed 
mogelijk kunnen plannen. Als u meerdere dingen wilt bespreken of u verwacht meer dan 
10 minuten nodig te hebben bij de huisarts, dan verzoeken wij u dit aan te geven zodat 
een langer consult ingepland kan worden.

Bron: OLVG Huisartsenpraktijk
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Influenza A (H7N9)
In China is eind maart 2013 een nieuw griepvirus bij mensen vastgesteld. Het gaat om 
aviaire influenza A (H7N9), ook wel vogelgriep genoemd. Tussen maart 2013 en 13 
februari 2014 zijn er 338 patiënten met een bevestigde influenza A (H7N9)-besmetting 
gemeld door de Chinese autoriteiten. Hiervan zijn 66 patiënten overleden. In Maleisië is 
een eerste importmelding van een patiënt uit China bevestigd (WHO). De patiënten 
kregen hoge koorts en in veel gevallen een ernstige longontsteking.
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Pathogenese
Na contact met de beschadigde huid, na ingestie of na inhalatie, vindt ontkieming plaats 
van de sporen in de lymfklieren, waarna de vegetatieve vormen (na vermenigvuldiging), 
via de lymfvaten in de bloedbaan terechtkomen. Na ontkieming begint ook de productie 
van de twee exotoxines (‘edema toxin’ en ‘lethal toxin’), die verantwoordelijk zijn voor de 
weefselnecrose en het oedeem ter hoogte van de porte d’entree. Aanvankelijk, tijdens de 
incubatieperiode, worden de bacillen door de milt vernietigd. De vermenigvuldiging van de 
bacterie vindt snel plaats, zodat de capaciteit van de milt en van het overige RES-weefsel 
overschreden wordt. In een later stadium van de infectie (de systemische fase) 
veroorzaken de toxines massale destructie (necrose) van het endotheel van de bloedvaten 
waardoor levensbedreigende inwendige bloedingen optreden.

Bron: LCI-richtlijnen Antrax
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De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat winstbejag en winstuitkering 
wezensvreemd zijn aan de kern van zorgverlening; overwegende dat een grote 
Kamermeerderheid bestaande uit PVV, CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, 
GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren en SP een tegenstander is van winstuitkeringen 
door ziekenhuizen neergelegd in de Wet vergroten investeringsmogelijkheden in de 
medisch-specialistische zorg; verzoekt het kabinet de Wet vergroten 
investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg in te trekken, en gaat over 
tot de orde van de dag.

Bron: Tweede Kamer, verslag
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De basis
● Lange alinea’s
● Lange zinnen
● Ingewikkelde zinnen
● Passieve zinnen
● Vaktermen
● Dure woorden
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Lange alinea’s
De overheid biedt verschillende screeningen en vaccinaties aan. Het 
RIVM is namens de overheid verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het bloedonderzoek bij zwangeren, de hielprikscreening en het 
rijksvaccinatieprogramma. De Dienst Vaccinvoorziening en 
Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM beheert het landelijk 
informatiesysteem PRAEVENTIS waarin gegevens over vaccinaties en 
screeningsprogramma’s worden geregistreerd. U bent hierover 
destijds geïnformeerd door uw zorgverlener en/of via de folders van 
het RIVM. Uw gegevens worden volgens de geldende wet- en 
regelgeving betreffende privacy behandeld. Meer informatie over de 
registratie van uw gegevens vindt u op de website van het RIVM.
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Lange alinea’s
De overheid biedt verschillende screeningen en vaccinaties aan. Het RIVM is 
namens de overheid verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
bloedonderzoek bij zwangeren, de hielprikscreening en het 
rijksvaccinatieprogramma. 

Informatiesysteem voor vaccinaties en screenings
De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM 
beheert het landelijk informatiesysteem PRAEVENTIS waarin gegevens over 
vaccinaties en screeningsprogramma’s worden geregistreerd. U bent hierover 
destijds geïnformeerd door uw zorgverlener en/of via de folders van het RIVM. 

Privacy
Uw gegevens worden volgens de geldende wet- en regelgeving betreffende 
privacy behandeld. Meer informatie over de registratie van uw gegevens vindt 
u op de website van het RIVM.
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Lange zinnen
Als klachten blijven bestaan na behandeling met antibiotica, of er 
ontstaan nieuwe klachten ondanks behandeling met antibiotica, kan 
de huisarts de patiënt doorverwijzen naar een gespecialiseerd 
ziekenhuis.

28



Lange zinnen
De huisarts kan u doorverwijzen als de behandeling niet werkt of als u 
nieuwe klachten krijgt.
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Passieve zinnen
De komende periode wordt het concept verder ontwikkeld. Er worden 
sessies en interviews gehouden met jongeren en experts uit hun 
omgeving. 
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Passieve zinnen
De komende periode ontwikkelen wij het concept verder. We houden  
sessies en interviews met jongeren en experts uit hun omgeving. 
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Ingewikkelde zinnen
Voor deze studie zijn we op zoek naar kinderen tussen de 7 en 10 jaar 
oud die hun 9-jarigen DTP vaccinatie nog niet hebben gehad. Wij 
hebben kinderen van deze leeftijdsgroep geselecteerd uit het 
vaccinatieregister van het RIVM. De keus tot wel of niet deelname is 
vanzelfsprekend geheel aan u, u bent tot niets verplicht.
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Ingewikkelde zinnen
Voor deze studie zijn we op zoek naar kinderen tussen de 7 en 10 jaar 
oud die hun 9-jarigen DTP vaccinatie nog niet hebben gehad. Wij 
hebben kinderen van deze leeftijdsgroep geselecteerd uit het 
vaccinatieregister van het RIVM. De keus tot wel of niet deelname is 
vanzelfsprekend geheel aan u, u bent tot niets verplicht.

Voor ons onderzoek zoeken we kinderen die hun 9-jarigen DTP-prik
nog niet hebben gekregen.
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Vaktermen
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Vaktermen
Toxoplasma gondii is een eencellige parasiet die bij mensen 
toxoplasmose kan veroorzaken. De kat is de eindgastheer van T. 
gondii en scheidt de parasiet in de ontlasting uit als oöcysten. Door 
opname van deze oöcysten uit de omgeving kunnen andere dieren 
(tussengastheren) besmet raken waarbij er weefselcysten in organen 
en spieren gevormd worden. 
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Vaktermen
Toxoplasma gondii is een eencellige parasiet die bij mensen 
toxoplasmose kan veroorzaken. De kat is de eindgastheer van T. 
gondii en scheidt de parasiet in de ontlasting uit als oöcysten. Door 
opname van deze oöcysten uit de omgeving kunnen andere dieren 
(tussengastheren) besmet raken waarbij er weefselcysten in organen 
en spieren gevormd worden. 
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Dure woorden
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Dure woorden
Bij welke dieren kan rabiës voorkomen in Nederland?
Sinds 1923 is in Nederland bij in het wild levende landzoogdieren, 
zoals vossen, geen rabiës meer aangetroffen. Toch moet men altijd 
waakzaam zijn en direct contact opnemen met de huisarts of GGD als 
men door zo’n dier onverhoopt gebeten wordt. Ook bestaat altijd een 
risico dat bijvoorbeeld een hond pas geleden vanuit het buitenland, 
bijvoorbeeld Oost-Europa, mee is genomen, zonder dat het dier 
gecheckt is door een dierenarts.

Oplopen
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Aan de slag
Leverbotinfectie (fasciolose)
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Teksten: voorbereiding

● Denk aan iemand op B1-niveau
– Jouw automonteur? Je oom die je spreekt op een feestje? Je 

buurman?
● Wat wil hij weten? Bedenk welke vragen hij zou hebben bij het 

onderwerp
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