
Van 7 t/m 11 oktober 2019 organiseert GGD Twente de Week van de Publieke Gezondheid. De Conferentie Taal & Gezondheid is onderdeel van deze week.

Laaggeletterdheid heeft grote invloed op ge-

zondheid en welzijn. In Twente heeft ruim 1 op 

de 7 inwoners moeite met lezen, schrijven en/

of rekenen. Zij weten dit echter vaak goed te 

verbergen. 

Als professional kunt u van grote betekenis zijn 

voor laaggeletterden. Het is belangrijk de  

signalen te herkennen voor nog betere dienst-

verlening aan de mensen die moeite hebben 

met taal. Zo helpt u ze de eerste stap te zetten 

naar (betere) taalvaardigheden én draagt u bij 

aan een gezonder Twente.  

Tijdens de conferentie Taal & Gezondheid krijgt 

u verfrissende inzichten en tips en tools.  

Laat u inspireren en meld u nu aan!

Aanmelden kan t/m 1 oktober 

(vol = vol). Deelname is gratis. 

MEER INFORMATIE OF VRAGEN 

taalengezondheid@ggdtwente.nl 

053 - 487 6900 

Meld 
u nu 
aan! 

Dinsdag 8 oktober 2019 | 13.00 - 16.15 uur 
Kulturhus Haaksbergen, Sterrebosstraat 2 

Arts-onderzoeker Machteld Huber, 
Institute for Positive Health

Prof. Dr. Maurice de Greef, 
Vrije Universiteit van Brussel
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A13.00 uur Inloop en registratie

13.30 uur  Aftrap door dagvoorzitter  

Trudy Vos, lid College van Bestuur ROC van Twente.

13.45 uur Inspiratiesessie Taal  gezondheid

  Machteld Huber en Maurice de Greef vertellen u alles over de 

effecten die laaggeletterdheid heeft op gezondheid en welzijn.

14.45 uur Uitdagingen uit de praktijk

  Interactieve sessie met uitdagingen uit de praktijk: herkent u 

deze situaties ook in uw werk? 

15.30 uur Kennisplein

  Ervaringsdeskundigen delen graag concrete tips en tools voor 

uw dienstverlening aan laaggeletterden. Ook kunt u bijpraten 

met andere professionals onder het genot van een drankje.

16.15 uur Einde 

Conferentie  
Taal & Gezondheid

UITNODIGING

 
Als laaggeletterdheid een probleem is voor de gezondheid…
... dan kunt u uw dienstverlening hierop aansluiten. 

Voor professionals  
die werken met  

patiënten, cliënten,  
huurders en inwoners

https://www.ggdtwente.nl/actueel/evenementen/aanmelden/24-conferentie-taal-gezondheid
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