
12

P
h
a
r
m

a
c
e
u
t
is

c
h
 W

e
e
k
b

la
d

 
1
2
.0

3
.2

0
2
1
 1

5
6
 | 1

0

Meer dan twee miljoen Nederlan-

ders hebben moeite met lezen, 

schrijven en/of rekenen [1]. Die men-

sen hebben vaker ziekten die niet 

meer overgaan, zoals diabetes of 

daarom ook meer medicijnen. Maar 

vaak begrijpen ze het etiket, de uit-

leg in de apotheek en de bijsluiter 

niet goed. Goed innemen van medi-

innemen van medicijnen is slecht 

voor de gezondheid van patiënten. 

En kost Nederland veel geld [3,4].

De apotheek geeft bij elk medicijn 

uitleg [5]. Meer dan de helft van de 

patiënten vindt die uitleg moeilijk. 

Thuis zijn ze de uitleg vaak weer 

vergeten. Ze begrijpen niet wat de 

apotheek over de medicijnen vertelt 

[6]. Het geeft stress als de patiënt 

niet begrijpt wat de apotheker zegt 

[7]. Of als het etiket te moeilijk is. 

Het is belangrijk dat de apotheek 

weet hoe moeilijk het leven is voor 

iemand die moeite heeft met lezen, 

schrijven en rekenen. De apotheek 

moet hiermee rekening houden. 

Apothekers en apothekersassisten-

ten kunnen makkelijke woorden 

gebruiken als ze over medicijnen 

praten. Zodat de patiënt het 

begrijpt. Daarom schrijven we dit 

verhaal, in makkelijke taal.

Auteurs 

en 

2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met 

lezen, schrijven en rekenen en ondervinden stress 

omdat ze informatie niet begrijpen. Apothekers 

en apothekersassistenten weten niet altijd om 

welke patiënten het gaat. Dit artikel laat hen zien 

hoe ze goede uitleg kunnen geven over medicij-

nen in makkelijke taal. Zij kunnen onder meer 

gebruikmaken van de terugvraag-methode.

In Europa zijn zes taalniveaus om te meten hoe moeilijk een tekst is [10]. 

Dit artikel is op niveau B1. De zinnen zijn kort en de woorden eenvoudig. 

-

deeld in korte stukjes met een duidelijke kop. De meeste mensen in 

Nederland (80%) begrijpen B1 [11].

Gebruik 
makkelijke 
woorden bij 
gesprek over 
medicijnen

LAAGGELETTERDHEID

In deze tekst staan korte zinnen. 

Dat valt u vast op. De meeste apo-

thekers gebruiken lange zinnen. En 

vaak moeilijke woorden. Te moeilijk 

voor veel patiënten. Het is belang-

rijk dat uitleg en begeleiding goed 

passen bij de patiënt. En dat ook 

de bijsluiter goed is te lezen [8]. 

Makkelijk schrijven en praten kan 

wel [9]. Dan zijn de woorden en zin-

nen kort, zoals in deze tekst. 

Moeilijk herkennen 
De apotheker weet vaak niet dat 

een patiënt moeite heeft met lezen, 

schrijven en/of rekenen. Hij kan 

denken dat de patiënt geen uitleg 

wil. Mensen die niet goed kunnen 

lezen, schamen zich daar vaak voor 

bril vergeten.” Of “Ik lees het thuis 

wel na.” Of “Dat formulier vul ik 

thuis wel in.” Of “Mijn dochter 

regelt mijn medicijnen altijd.”
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“Ik ben mijn bril vergeten” zenuwachtig en onzeker doen medicijnen niet goed gebruiken:
• te weinig
• te veel

“Ik lees het thuis wel door” boos zijn als u hen niet begrijpt medicijnen niet goed innemen; de klachten gaan niet over

“Mijn man/zus regelt dat 
altijd voor mij”

kortaf zijn medicijnen innemen zonder de waarschuwingen op het etiket te 
lezen

“Kunt u het invullen, ik schrijf 
zo lelijk”

folders en andere papieren laten liggen
folders buiten in de prullenbak gooien

medicijnen niet herhalen; of niet ophalen als ze besteld zijn

“Ik dacht dat de afspraak 
morgen was”

formulier niet oppakken of omdraaien stoppen met de medicijnen als de klachten over zijn

“Een bijsluiter lees ik nooit” vaak vragen wanneer de afspraak is medicijnen niet goed bewaren

bij een afspraak:
• niet komen
• te vroeg komen
• te laat komen

medicijnen van de supermarkt gebruiken en dat niet vertellen 
aan de apotheker

op alle vragen ja zeggen oude medicijnen weer gaan gebruiken

vaak vragen het op te schrijven medicijnen gebruiken die voor iemand anders zijn

geen bijsluiter willen hebben mensen raken in de war als medicijnen een andere kleur krijgen
 
Tabel 1

Wat patiënten die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen zeggen en doen.

Andere dingen die ze moeilijk vin-

den in de apotheek zijn: 

• te veel vragen;

• zelf uitleggen wat er is;

• uitleg onthouden;

• de afhaalkluis;

• een rekening krijgen via de com-

puter;

• de pinautomaat;

• een app;

• een portaal om medicijnen aan te 

vragen.

Een patiënt die de woorden niet 

begrijpt knikt vriendelijk ja maar 

zegt niet: “Huh?” En soms worden 

patiënten boos. In tabel 1 staat wat 

patiënten zeggen en doen die 

moeite hebben met lezen, schrijven 

en rekenen.

Ander medicijndoosje
Op medicijndoosjes staat ook veel 

tekst. Er staat bijvoorbeeld “voor 

cutaan gebruik”. Dat is niet echt een 

bekend woord. Er zou beter “voor 

gebruik op de huid” kunnen staan.

Ook hoe het doosje eruit ziet is 

belangrijk voor mensen. Het helpt 

om te onthouden wat er in het doos-

je zit. Hieronder twee voorbeelden:

1. Mevrouw de Vries heeft diabetes 

en krijgt altijd een medicijn van 

merk A. Haar zorgverzekering wil 

dat iedereen met diabetes hetzelf-

de merk gebruikt. Mevrouw De 

Vries krijgt daarom een ander doos-

je van merk B. Mevrouw De Vries wil 

dat niet. Ze wil hetzelfde medicijn 

mevrouw waarom, maar ze wil dat 

niet zeggen. Ze vertrouwt het niet. 

huisarts. Die vertelt dat mevrouw 

niet goed kan lezen en schrijven. Ze 

heeft daarom moeite met het uit 

elkaar houden van haar medicijnen. 

De Vries onthouden welk medicijn 

goed innemen van haar medicijnen.

2. Meneer Mahdi krijgt medicijnen 

in een medicijnrol. De medicijnen 

zitten dan in zakjes. Bij het ontbijt, 

het middageten en het avondeten 

scheurt meneer een zakje van de rol 

-

ker weet dat meneer niet goed kan 

lezen en schrijven. Meneer Mahdi 

zegt zelf ook: “Ik kan niet goed 

lezen en schrijven!”. Meneer Mahdi 

-

kersassistent vertelt dat er een 

nieuw medicijn bij zit. Ze vertelt ook 

hoe laat meneer dat moet inne-

zijn hart is. Als laatste vertelt ze dat 

zakje staat. Ze vraagt meneer “Kunt 

u me vertellen welk medicijn nieuw 

hand. Hij draait de rol om. Hij zegt 

“Ja, ik zie het al, er is een groene 

bijgekomen in de ochtend.” De 
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De apotheker weet niet altijd of de 

patiënt kan lezen en schrijven. Huis-

artsen weten meer van hun patiën-

ten. De huisarts kan de apotheek 

vertellen dat de patiënt moeite 

heeft met lezen en schrijven. In hun 

computer gebruiken ze een code 

om dat op te schrijven: (ICPC-code 

Z07.01). De apotheek kan dat dan 

ook in de computer zetten. Vraag 

de patiënt wel of hij dat goed vindt, 

Hoe kan de apotheek weten of de 

uitleg duidelijk genoeg is? En dat 

de patiënt het goed begrepen 

heeft? Dat kan door terugvragen. 

Hieronder leggen we uit hoe de 

apotheek dat kan doen.

Vraag de patiënt om in eigen woor-

den te vertellen wat er gezegd is. 

Om te kijken of uw uitleg duidelijk 

genoeg was. 

• Bedenk een goede vraag. Bijvoor-

beeld: “Ik wil graag weten of ik het 

goed heb uitgelegd. Kunt u mij  

vertellen wat we hebben afgespro-

ken?” 

• Probeer de vraag uit bij de eerste 

patiënt van elke dag. Doe het na 

een tijdje bij alle patiënten. 

• Als een patiënt het niet snapt, leg 

het dan nog een keer uit. En op een 

andere manier dan de eerste keer. 

• Gebruik dezelfde woorden als de 

patiënt. Dat helpt om het te ont-

houden. 

• Na een tijdje kost het minder tijd. 

Het wordt ook steeds makkelijker 

om te doen.

• Gebruik terugvragen ook eens in 

het midden van het gesprek. En 

aan het einde nog een keer.

• Laat de patiënt zien hoe het moet. 

Bijvoorbeeld hoe hij een puffer 

moet gebruiken. Doe het voor en 

laat de patiënt het dan zelf doen. 

makkelijke woorden op een briefje. 

Dan kan de patiënt of iemand anders 

het thuis lezen. Meer hierover op 

www.pharos.nl/terugvraagmethode.

Makkelijke woorden
De apothekersassistent uit het twee-

de voorbeeld gebruikt makkelijke 

woorden. Daardoor begrijpt de 

meneer waarvoor de medicijnen zijn. 

Er is een lijst met makkelijke woorden 

over medicijnen gemaakt. Die staat 

op https://www.cbg-meb.nl/onder-

werpen/hv-patientenbijsluiter/tool-

kit-voor-een-begrijpelijke-bijsluiter.

Alle woorden zijn getest door men-

sen die moeite hebben met lezen en 

schrijven. Apothekers en fabrikanten 

van medicijnen gebruiken de lijst 

voor de bijsluiter [14]. Voor etiketten 

is een andere lijst gemaakt. De lijs-

ten helpen apotheken om patiënten 

te vertellen waar medicijnen voor 

zijn. En hoe de medicijnen moeten 

worden gebruikt. De apotheek moet 

makkelijke taal en duidelijke plaatjes 

gebruiken. Alle apotheken kunnen 

ook de Kijksluiter gebruiken. Kijkslui-

patiënt hoort over het gebruik van 

het medicijn, bijwerkingen en ande-

re belangrijke dingen (kijksluiter.nl). 

Let op! Na uitleggen is terugvragen 

belangrijk. Dan weten patiënten 

beter wat ze moeten doen. En dat 

helpt ze om medicijnen op de goe-

de manier te gebruiken [5,15,16]. 

 

Wij hopen dat u na het lezen van dit 

verhaal zin hebt om begrijpelijke 

taal in de apotheek te gebruiken. 

Dan zeggen meer patiënten “Je 

vraagt mij waar zijn die pillen voor, 

dat weet ik heel goed.” 

Meer tips om in de apotheek makke-

lijke taal te gebruiken staan op:  

https://www.pharos.nl/factsheets/

medicijngebruik-bij-patienten-met- 

beperkte-gezondheidsvaardigheden/. 

En: www.knmp.nl/lg
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diuretica plaspillen 
u plast meer door deze medicijnen

exacerbatie uw klachten worden veel erger

geneesmiddeleninteractie de invloed die medicijnen op elkaar hebben; hier-
door werken medicijnen beter, slechter of anders

intraoculair in het oog
in uw oog

-
gedane oog

ochtend : 1 druppel in het zieke oog
middag : 1 druppel in het zieke oog
avond : 1 druppel in het zieke oog

voor gebruik minstens 5x omzwenken

na openen 4 weken houdbaar na open maken 4 weken houdbaar
 
Tabel 2

Voorbeelden van moeilijke woorden en hun makkelijke vertaling.


