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Vraag: denk aan je eigen ziekenhuis of kliniek (omdat je er werkt of omdat je er patiënt bent).

Noteer de plaatsen en momenten waarvan je weet of vermoedt dat ze moeilijk te begrijpen zijn.

Opdracht in breakoutrooms: waar lopen 
patiënten tegenaan?



• Verwijsbrief huisarts

• Digitaal een afspraak maken

• Digitale vragenlijsten in het patiëntenportaal

• Uitnodigingsbrief voor een poli-afspraak

• Bewegwijzering in het ziekenhuis

Waar lopen patiënten tegenaan?

• Patiëntenfolders

• Gesprekken in de spreekkamer / relatie zorgverlener/patiënt

• Ziekenhuisapotheek

• Parkeren/parkeerautomaat

• Respondenten vinden voor onderzoek 
(klinisch/tevredenheidsonderzoek)



• Patiëntbericht = verwijsbrief

• Wat is ‘toegangstijd’

• Wat is ‘Zorgdomein’?

• Erg formele taal

• ZD of ZP?

• Moeilijke woorden: 

• Eventuele

• Definitieve

• centrale patiëntenregistratie (inschrijfbalie)

• Tenminste

• Polisvoorwaarden

• Actueel

• zorgverlener (liever huisarts; begripsverwarring met 

zorgverzekering)

De huisarts verwijst



Een afspraak maken via website of telefoon –
twee gelijkwaardige opties



Inloggen met een 
DigiD



Digitaal een afspraak 
maken



Wensen:

• Schrijf het wat makkelijker op

• In plaats van S. Anten, internist dezelfde aanduiding als 

op het grote bord in de centrale hal. Dus: S. Anten, 

interne geneeskunde.

• Moeilijke woorden in de brief: 

o Actueel

o Momenteel

o Aanpassingen

o coronamaatregelen (liever: corona-maatregelen)

o wegblijftarief (niet komen)

Uitnodigingsbrief 
poli-afspraak



Bij de route niet alleen het nummer maar 
ook de naam van de afdeling: 

route: interne geneeskunde 115, 2e etage.

Centrale hal

Voeg pijlen toe zodat je weet welke kant je 
op moet lopen.

Voeg ook toe op welke etage je moet zijn.



Aanmeldzuil



In de wachtruimte hangen twee schermen 
naast elkaar.

Links is voor de registratiebalie en rechts 
voor de apotheek. 
Ze lijken echter veel op elkaar.

In de wachtkamer zijn deze en andere 
schermen niet vanaf elke plek goed 
zichtbaar.

Wachtruimte 
inschrijfbalie



• Er worden veel gegevens gevraagd: naam en telefoon 
huisarts, apotheek en tandarts. In de uitnodigingsbrief 
staat niet dat daar om gevraagd zal worden.

Registreren



• Pijl wijst naar rechts, maar 115 is naar boven.

Route naar interne 
geneeskunde, 115



• Op en aan de balie hangen vijf A4-tjes met veel tekst. 

Balie interne



A4tjes op allerlei plekken



Route bloedafname



Bloedafname



Jullie hebben een aantal 
knelpunten gezien. 

Ga nu op zoek naar hulp/adviezen
voor de knelpunten die je zelf 
genoemd hebt.

Of voor een of meerdere 
knelpunten die genoemd zijn 
door anderen.

www.pharos.nl/een-
ziekenhuis-voor-
iedereen



Begrijpelijke uitnodiging



OPEN: digitale inzage eerstelijn

https://open-eerstelijn.nl/

https://open-eerstelijn.nl/


Trainingen



Welke vragen heb je nog?

www.pharos.nl

Dank voor je 

aandacht

g.boland@pharos.nl

@GuduleBoland
@PharosKennis


