Goed geneesmiddelen gebruik
onder laaggeletterden
Onjuist gebruik van medicatie komt veel voor onder laaggeletterde
patiënten. Dit komt deels doordat de wijze van gebruik niet goed begrepen
is, maar kan ook te maken hebben met een gebrek aan kennis of
vertrouwen in de werking van het medicijn. Veel voorkomende situaties zijn:
•
•

•

•
•
•

Patiënten begrijpen de mondelinge informatie niet die ze bij huisarts of
apotheek ontvangen.
Zij hebben moeite de informatie in de bijsluiter en op het etiket te
begrijpen en toe te passen; zo kan ruim 70% van de patiënten wel lezen
‘neem tweemaal daags twee tabletten’, maar slechts 35% kan deze
informatie toepassen en is in staat het juiste aantal tabletten op de
juiste tijden in te nemen.
Verandering van het uiterlijk van medicatie of de verpakking leidt tot
verwarring waardoor mensen niet meer weten hoe de medicijnen te
gebruiken.
Patiënten begrijpen vaak onvoldoende wat de reden is van het gebruik
van een geneesmiddel.
Chronisch zieken stoppen soms onterecht met de medicatie wanneer zij
geen klachten meer hebben.
Pictogrammen ter ondersteuning van de uitleg van medicijngebruik
kunnen zonder toelichting verkeerd geïnterpreteerd worden.

De gevolgen van onjuist medicijngebruik zijn groot: het heeft een negatieve
invloed op de klachten, het ziekteverloop en de gezondheid van de patiënt.
Het leidt tot meer complicaties met als gevolg een toename van
ziekenhuisopnamen en zorgkosten (zie feiten en cijfers).

Tips voor de praktijk
•
•

•
•
•

Wees alert op laaggeletterdheid.
Maak gebruik van de terug-vraag methode: vraag op respectvolle wijze
hoe de patiënt de medicatie gaat gebruiken; alleen dan weet u of uw
uitleg goed begrepen is.
Wees kritisch op het gebruik van visuele hulpmiddelen bij voorlichting,
toets altijd of de patiënt deze juist interpreteert.
Maak gebruik van de beschikbare toolkits met ondersteunende
materialen (zie internet bronnen).
Voor meer praktische tips zie factsheet laaggeletterdheid en
gezondheidsvaardigheden op www.pharos.nl/factsheets.

In Nederland wordt het
percentage
medicijngebruikers dat niet
therapietrouw is geschat op
30 tot 40%. Zij hebben een
twee keer zo hoge kans op
een geneesmiddel
gerelateerde
ziekenhuisopname.
In Nederland zijn jaarlijks
41.000 geneesmiddel
gerelateerde
ziekenhuisopnames,
waarvan 19.000 potentieel
vermijdbaar.
Laaggeletterdheid hangt
samen met een lagere
therapietrouw.
In Nederland zijn ongeveer
1,3 miljoen mensen tussen
16 en 65 jaar laaggeletterd,
waarvan twee- derde
autochtoon Nederlands. Het
komt relatief vaker voor
onder laagopgeleiden,
ouderen en niet-westerse
eerste generatie migranten.
Laaggeletterden hebben
moeite met lezen en
schrijven op basaal niveau.
Nog eens 25-30% van de
mensen beheerst deze
vaardigheden wel, maar
heeft moeite met complexe
informatie, zoals het
begrijpen van bijsluiters. Dit
zijn de mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden.

Aanbod voor de praktijk
•
•

Pharos biedt trainingen en workshops voor apotheekteams met
praktische handvatten voor het sneller herkennen van
laaggeletterden en het eenvoudig communiceren.
De KNMP heeft een toolkit op de website met informatie,
praktische handvatten en adviezen.

Meerjarenprogramma Pharos – KNMP
De komende jaren werkt Pharos in samenwerking met de KNMP aan
het bevorderen van goed geneesmiddelengebruik bij migranten en
laaggeletterden. Daarbij wordt ingezet op:
•
Meer aandacht voor herkenning van laaggeletterde patiënten in
de apotheek.
•
Bevorderen van communicatie op maat met laaggeletterde
patiënten in de apotheek.
•
Stimuleren van samenwerking en continuïteit van zorg tussen
huisartsenpraktijk, apotheekteam en wijkverpleegkundige in het
herkennen en begeleiden van laaggeletterde patiënten.
•
Stimuleren dat zorgverleners dezelfde taal spreken en dezelfde
begrijpelijke materialen gebruiken.
•
Aanvullen van farmaceutische richtlijnen met aandachtspunten
voor laaggeletterden en migranten.
•
Meer aandacht voor laaggeletterdheid in opleiding en nascholing
van apothekers en apothekersassistenten.
•
Een toolkit voor apotheekteams met hulpmiddelen en goede
voorbeelden uit de praktijk.

Internet bronnen en materiaal

www.pharos.nl/veilig-en-verantwoord-medicijngebruik
www.knmp.nl/patientenzorg/laaggeletterdheid
www.gezondheidsvaardigheden.nl
Factsheet laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden
www.pharos.nl
www.pharos.nl/trainingen
www.sbaweb.nl/bijsluiter-in-beeld: Bijsluiter in beeld (digitale
balieklapper van SBA)
www.huisarts-migrant.nl
Overzicht van gebruikte bronnen: www.pharos.nl/bronnen
september 2015

Gezondheidsvaardigheden
zijn de vaardigheden die
men nodig heeft om
informatie over gezondheid
te verkrijgen, te begrijpen en
toe te passen.
Laaggeletterdheid kost de
gezondheidszorg jaarlijks
€127 miljoen door meer
ziekenhuisopnamen en
huisartsbezoeken ten
gevolge van verkeerde
gezondheidskeuzes en
onjuist medicijngebruik.

