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Het UZ Leuven heeft het doepakket 'Samen
leggen we de puzzel' ontwikkeld om kinderen met
een zeldzame genetische aandoening, net als hun
familieleden, antwoorden te bieden op hun vragen
over hun vaak complexe ziekte, en om een open
gesprek hierover te vergemakkelijken.

Het informatiepakket bestaat uit twee delen.
Er zijn ten eerste kleurrijke puzzelstukken met
beelden van zowel lichamelijke kenmerken als
kenmerken die samenhangen met denken en
emoties, waarmee kinderen tijdens de raadpleging
hun eigen unieke klinisch beeld in elkaar kunnen
puzzelen. Daarnaast is er het bijbehorende familie-
boek voor thuis, met antwoorden op vragen waarin
achtereenvolgens de jonge patiënt, de broers en
zussen en het hele gezin centraal staan.

In België heeft 30 tot 45
procent van de bevolking 'een
problematisch niveau' voor
gezondheidsgeletterdheid. Dat
is het vermogen om informatie
over gezondheid te begrijpen
en te verwerken, zodat men
een passende keuze kan maken
om zijn gezondheid en levens-
kwaliteit te behouden ofte
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~zzel helpt kinderen hun zeldzame
genetische aandoening te begrijpen

Professor Ann Swillen, klinisch orthopedagoge
in het Centrum Menselijke Erfelijkheid van het
UZ Leuven, die de puzzel ontwikkelde, vertrok
van de vragen die ouders haar vaak stellen als ze
vernemen dat hun kind een zeldzame genetische
aandoening heeft. Volgens haar heeft elke familie
het recht te weten wat de aandoening precies in-
houdt, zodat er gewoon over kan gepraat worden en
het thema uit de taboesfeer gehaald wordt.

Dit informatiepakket werd financieel ondersteund
door de Koning Boudewijnstichting. Daarnaast
werd het project gesteund door het zzqn DS/
Vecarfa-fonds .••

Bron:www.uzleuven.be

verbeteren. Om die geletterd-
heid te verbeteren, bestudeert
het Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg (KCE)
actieplannen van andere landen
om er lessen uit te trekken voor
ons land.

Onvoldoende gezondheids-
geletterdheid - soms gezond-
heidsanalfabetisme genoemd -
gaat gepaard met meer chroni-
sche ziekten, minder preventie
en uiteindelijk een lagere
levenskwaliteit en kortere
levensverwachting. Terwijl
vroeger de verantwoordelijk-
heid voor die (on)geletterdheid
werd gelegd bij de gebruiker,
erkent men nu dat ook acto-
ren zoals professionals en de
gezondheidsorganisatie een
verantwoordelijkheid hebben.

~ tot 45 procent van Belgen is niet
voldoende geletterd in gezondheid

Volgens het KCEworden ide-
aliter alle sectoren van de
maatschappij (onderwijs, werk-
gelegenheid, enz.) mee in het
bad getrokken, maar in de eerste
plaats vooral toch de professio-
nals en gezondheidsorganisaties.
Vandaag is er al veel expertise
aanwezig, maar de initiatieven
worden best beter op elkaar
afgestemd. Omdat de bevoegd-
heden verspreid zijn over
verschillende beleidsniveaus,
stelt het Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg voor om over
dit onderwerp een interministe-
riële conferentie te organiseren.
••
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