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De dokter geeft zo veel informatie, dat onthoud ik nooit allemaal. 
En de bijsluiter vind ik moeilijk te begrijpen” 

“Ik zoek veel informatie over mijn medicijnen op internet. Maar 
is het wel betrouwbaar?” 

“Ik krijg het liefst mijn informatie in de apotheek. Dan kan ik 
tenminste meteen al mijn vragen stellen” 

“Soms heb ik een specifieke vraag over mijn geneesmiddelen, maar 
dan kan ik de informatie maar moeilijk vinden” 



Doel 
Doel van het onderzoek 
 
 
 

Het in kaart brengen van de behoefte van patiënten in 
Nederland als het gaat om verstrekking van informatie over 
geneesmiddelen en het formuleren van aanbevelingen over 
hoe deze informatievoorziening verbeterd kan worden. 

Onderzoek gefinancierd door het Ministerie van VWS 



 
 
 
 

Desk research 
 
• Literatuur met een focus op onderzoek uit 

Nederlands 

User test 
 
 25 mensen in drie apotheken 
 Gemixte groep, ook mensen die minder goed 

kunnen (Nederlands) lezen 
 5 online en 5 offline bronnen 
 Elke respondent beoordeelde een online en een 

offline informatiebron 
 

NIVEL Consumentenpanel 
 2000 respondenten benaderd, 926 terug 
 Oververtegenwoordiging ouderen en laag 

opgeleiden 
 Vragenlijst 
 Mixed-modus 
 

Focusgroepen 
 
 1 focusgroep geworven via Consumentenpanel (11 

deelnemers) 
 3 focusgroepen oudere migranten via NOOM 

geworven 
 



 
 
Naar welke informatie over geneesmiddelen zijn Nederlandse 
patiënten op zoek en met welk doel? 
 
 



Zes op de tien mensen zoeken/vragen wel eens 
informatie over geneesmiddelen  

Wie zoeken vaker? 
 Vrouwen 
 Mensen van 40 tot 65 jaar 

(vergeleken met mensen van 65 jaar 
en ouder) 

 Hoger opgeleiden 
 Mensen met één of meer chronische 

aandoeningen 
 Mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden* 
 Mensen die een actieve coping stijl 

Wanneer zoekt/vraagt men? 
1. Voordat men middel gaat gebruiken 
2. Bij optreden gezondheidsklachten 
3. Tijdens bezoek zorgverleners 



  % 

Om te kijken of ik* het medicijn wel wil gaan gebruiken 42 
Omdat ik bang ben voor bijwerkingen 36 

Om uit te zoeken wat de beste behandeling is voor mij  35 

Om mijzelf beter voor te bereiden op een gesprek met de zorgverlener 28 

Omdat ik wil weten wat de ervaringen zijn van andere patiënten met medicatie 21 

Omdat ik (pas thuis bedacht dat ik meer informatie nodig had 6 

Omdat de informatie die de zorgverlener heeft gegeven niet duidelijk was 5 
Omdat de zorgverlener mij heeft doorverwezen naar andere informatiebronnen 4 
Omdat verschillende zorgverleners tegenstrijdige informatie hebben verstrekt 3 

* of de persoon voor wie ik informatie zoek 

Redenen voor consumenten om informatie over 
geneesmiddelen te zoeken (n=507) 



Onderwerpen waarover men informatie zoekt 

Mondeling – top 7 
1. Hoe lang ik het middel moet gebruiken 

(59%) 
2. Waar het middel voor is (57%) 
3. Hoeveel ik moet innemen (54%) 
4. Combinatie met andere geneesmiddelen 

(53%) 
5. Met of zonder voedsel innemen (40%) 
6. Of het bijwerkingen heeft (39%) 
7. Of dit het beste middel voor mij is (38%)  

Schriftelijk – top 7 
1. Of het bijwerkingen heeft (69%) 
2. Hoe groot is kans op bijwerkingen (55%) 
3. Of ik kan autorijden (53%) 
4. Wat te doen bij bijwerkingen (53%) 
5. Wat te doen bij vergeten (52%) 
6. Met of zonder voedsel innemen (52%) 
7. Waar het medicijn voor is (51%) 

NB: wat zorgverleners aan vragen krijgen, is niet representatief voor wat patiënten zelf zoeken 



 
 
Waar vinden patiënten in Nederland hun informatie over 
geneesmiddelen en wat vinden zij van de huidige verstrekking 
van informatie over geneesmiddelen? 
 



Patiënten over de bijsluiter: 
- Betrouwbaar en bruikbaar 
- Informatie kan (en moet) duidelijker:  

- Korter 
- Gemakkelijkere taal 
- Met een duidelijkere vormgeving  

 
Komt overeen met bevindingen uit een 
literatuurreview waarin 61 studies waren 
opgenomen (Van Dijk e.a. 2014) 

 



Intermezzo: resultaten Europese stakeholder consultatie (1) 

 
 

Overeenstemming over: 
- Formaat van de tekst is een probleem 
- Verspreiden van goede voorbeelden (gebeurt in VK) 
- Richtlijnen over hoe een bijsluiter op te stellen, kunnen beter 
- De informatie in de bijsluiter aanvullen met informatie over de positieve effecten (benefit 

information) 
- Hoewel stakeholders zien dat de bijsluiter korter zou kunnen, geven zij ook aan dat het lastig zal zijn te 

beslissen welke informatie niet opgenomen hoeft te worden 
- Meer betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van een bijsluiter 

(Van Dijk e.a. 2014) 



Intermezzo: resultaten Europese stakeholder consultatie (2) 

 
 

Minder overeenstemming over: 
- Opties de bijsluiter te verkorten 
- Of alle patiënten een bijsluiter moeten kunnen begrijpen 
- Of bepaalde informatie al dan niet benadrukt zou moeten worden 
- Of er al dan niet een box met de belangrijkste informatie in de bijsluiter zou moeten komen 
- Of de bijsluiter niet meer op de individuele patiënt toegesneden zou moeten worden 

(Van Dijk e.a. 2014) 



Patiënten over internetbronnen: 
- Informatie vaak niet duidelijk geordend waardoor men de gewenste 

informatie niet kan vinden 
- Betrouwbaarheid van geneesmiddeleninformatie op internet niet goed te 

beoordelen 
- Goed visueel materiaal kan boodschap verduidelijken 



In een user-test vonden 15 van de 24 deelnemers het lastig 
antwoord op een concrete vraag te vinden in de interne bronnen  
tegenover 8 van de 25 bij schriftelijke bronnen 

 
 Het vinden van het juiste antwoord bleek ook niet eenvoudig: 

 In de schriftelijke bronnen vonden veel meer mensen het hele antwoord: 
18 van de 26 mensen (69%) tegenover 8 van de 24 mensen voor de digitale 
bronnen (33%).  

 Hierbij kregen bij de digitale bronnen 19 van de 24 mensen (79%) een hint 
van de veldwerker om verder te zoeken. Voor de schriftelijke bronnen 
waren dat er 12 van de 26 (46%).  



 
 
In welke categorieën kan op basis van de informatiebehoefte, de 
zoekvraag en het zoekgedrag de totale groep van patiënten nader 
worden onderscheiden? 



Opleidingsniveau belangrijke onderscheidende factor 
voor het zoeken van informatie over geneesmiddelen 
over de gehele levensloop.  
 
 

Laag opgeleiden van alle leeftijden: 
 zoeken minder vaak naar informatie  
 stellen vaker vragen aan de huisarts of medisch specialisten 
 gebruiken minder vaak het internet om informatie te zoeken over geneesmiddelen  
 hebben voorkeur voor persoonlijke informatie door de zorgverlener. 
 hebben meer vertrouwen hebben in mondelinge informatie door zorgverleners 



 
 
Wat is de behoefte van patiënten in Nederland als het gaat om 
verstrekking van informatie over geneesmiddelen? 



De zorgverlener centraal: 
- Laag opgeleiden  en migranten hebben het liefst informatie van de 

zorgverlener; ouderen zijn oververtegenwoordigd onder de laag 
opgeleiden 

- De zorgverlener wijst de weg naar betrouwbare informatie 
 



Wensen van patiënten bij schriftelijke / digitale informatie 
 Duidelijkheid, volledigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijk 
 Ondanks de wens voor volledigheid is er een duidelijke wens voor korte, duidelijke 

informatie over geneesmiddelen met eenvoudig taalgebruik 
 Een grote hoeveelheid informatie wordt minder storend gevonden als deze overzichtelijk 

gepresenteerd wordt en het helpt mensen de informatie te vinden die ze zoeken 



 
 

Conclusie 1  
 
Start van een therapie belangrijk moment voor informatie 
 Vier van de tien mensen die informatie over geneesmiddelen zoeken, doen dit 

om te bepalen of zij het geneesmiddel al dan niet gaan gebruiken.  
 Het pleit voor veel aandacht voor informatievoorziening aan en afstemming met 

de patiënt aan het begin van de therapie.  
 Het bieden van ondersteuning van patiënten bij de voorbereiding van consulten, 

bijvoorbeeld middels keuzehulpen is aan te bevelen 



 
 

Conclusie 2 
 
Bijsluiter: veel gebruikte bron waar meer voordeel uitgehaald kan 
worden 
 Vrijwel iedereen kent en gebruikt de bijsluiter.  
 Daarmee heeft deze informatiebron een groot potentieel.  
 Er zijn verbeteringen mogelijk zijn aan de bijsluiter: korter, gemakkelijker en met 

een duidelijkere vormgeving.  
 Een mogelijke aanvulling op de bijsluiter met name voor laaggeletterden en 

oudere migranten, is het gebruik van animatievideo’s. 
 



 
 

Conclusie 3 
 
Digitale informatiebronnen: wegwijzer nodig 
 Het aanbod van digitale informatie over geneesmiddelen is enorm groot.  
 Voor patiënten is het daardoor soms moeilijk betrouwbare informatie te vinden.  
 Zorgverleners kunnen hierin patiënten de weg wijzen.  
 Het creëren van een goed digitaal portaal met links naar betrouwbare websites 

die worden aanbevolen door overheid en beroepsorganisaties kan patiënten 
verder helpen. 



 
 

Conclusie 4 
 
Digitale informatiebronnen: testen op vindbaarheid en 
begrijpelijkheid van informatie 
 Een deel van de geneesmiddelengebruikers kan niet alle relevante informatie 

achterhalen omdat informatie niet duidelijk geordend is of de lay-out niet 
duidelijk.  

 Om de vindbaarheid te verbeteren, is Input van patiënten in het ontwikkelen en 
testen van informatiebronnen cruciaal. Dat geldt ook voor het begrijpelijk maken 
van teksten.  

 Inbreng van laaggeletterden is aan te bevelen om teksten voor grote groepen 
patiënten toegankelijk te maken. 



 
 

Brief Minister van VWS d.d. 15-12-2016 
 
 
“Ik wil de zoektocht naar digitale informatie vereenvoudigen”. 
“De zorgverlener is als beste in staat de patiënt goed te verwijzen 
naar betrouwbare informatie” 
 
Mogelijkheden tot digitaal portaal zijn eerst verkend, maar er komt nu een netwerk voor 
informatievoorziening 

 
 



 
 

De Minister van VWS over de bijsluiter d.d. 15-12-2016 
 
“de bijsluiter wordt als een betrouwbare bron van informatie 
gezien, maar is vaak moeilijk leesbaar en onoverzichtelijk ” 
 
 Blijven zoeken naar eenvoudige alternatieven voor de bijsluiter die beter passen 

bij de mogelijkheden van de patiënt (bijvoorbeeld kijksluiter.nl en/of 
beeldsluiter.nl). 

 Aandacht vragen in Europa voor de leesbaarheid van de officiële bijsluiter. 
 
 



Liset van Dijk, PhD 
RESEARCH COORDINATOR 

www.nivel.nl/liset-van-dijk 
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