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Introductie

In dit informatieboekje vindt u een greep uit
de vele initiatieven en ontwikkelingen die er
op dit moment bestaan op het gebied van de
verbetering van taal en communicatie in de
gezondheidszorg in Nederland en
Vlaanderen. De voorbeelden hebben
betrekking op de drie thema’s die tijdens de
werkbijeenkomst ‘Betere zorg met zorg voor
taal’ aan de orde zijn geweest, namelijk
medische terminologie, technologische
ondersteuning en zorgopleidingen. Maar ook
worden voorbeelden gegeven van bestaande
tools en (beeldend) materiaal die artsen en
zorgverleners in het algemeen kunnen
gebruiken om de communicatie met
patiënten en cliënten te faciliteren. Wat we
hier presenteren is slechts bedoeld om u een
idee te geven van de vele initiatieven die er
bestaan op het gebied van taal en zorg. In de
werkbijeenkomst is de kennis en expertise
van de aanwezige deelnemers gedeeld en zijn
er aanzetten gegeven tot samenwerking om
te voorkomen dat het wiel telkens opnieuw
wordt uitgevonden.
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SNOMED
SNOMED is een internationaal medisch terminologiestelsel en bevat een grote
verzameling medische begrippen (ca. 340.000) en hun synoniemen. De termen worden
in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van klachten, symptomen,
omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnoses, resultaten en
besluitvorming. Gegevens die met SNOMED zijn vastgelegd, zijn uitermate geschikt
voor overdracht en hergebruik. Zelf kijken in SNOMED: www.snomedbrowser.nl

Bron screenshot: https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/Flyer-SNOMED-Zorgverlener.pdf

Zora
Zora (‘zorg ouderen revalidatie en
animatie’) is een zorgrobot en wordt
voornamelijk ingezet tijdens
groepsactiviteiten en bij
revalidatieoefeningen om beweging te
stimuleren. De zorgrobot wordt onder
andere ingezet bij cliënten in verpleegen verzorgingshuizen.

Bron afbeelding:
https://www.consyst.nl/zora-zorgrobot/
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Pharos
Landelijk expertisecentrum Pharos staat voor begrijpelijke en toegankelijke
zorginformatie voor iedereen. Hiermee willen ze grote gezondheidsverschillen
terugdringen. Ze zetten zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en
zorg voor onder andere laagopgeleiden, asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en
ongedocumenteerden. Ze organiseren onder meer congressen, debatten,
expertmeetings en werkconferenties en ze voeren onderzoek en quickscans uit. Tot
slot bieden ze beleidsadvies, deskundigheidsbevordering, trainingen en advies op
maat. Pharos reikt op haar website vele voorbeelden aan van voorlichtingsmateriaal,
zoals folders en brochures. ‘Praatkaarten’ zijn een voorbeeld van
voorlichtingsmateriaal.
Praatkaarten – Longkanker
Oncologieverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten kunnen deze
praatkaart gebruiken als ondersteuning in gesprekken met bijvoorbeeld
anderstalige of laaggeletterde patiënten.

Bron screenshot: https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/02/Praatkaarten-A5-longkanker.pdf

Ook coördineert Pharos de ‘Alliantie Gezondheidsvaardigheden’. Dit is een netwerk
dat bestaat uit ruim 80 instellingen, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor
het bevorderen van gezondheid en gezondheidsvaardigheden. Samenwerking en het
uitwisselen van kennis en ervaring is een belangrijk doel van de Alliantie. Op de
website van de Alliantie worden verschillende tips en materialen gedeeld die voor en
door partners beschikbaar zijn gesteld, waaronder animatievideo’s over verschillende
aandoeningen, factsheets, beeldverhalen en lesmaterialen:
https://www.gezondheidsvaardigheden.nl/raadplegen/
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Begrijp je lichaam
‘Begrijp je lichaam’, is een website met teksten in eenvoudige taal en afbeeldingen
over het menselijk lichaam en over vaak voorkomende gezondheidsklachten.
Professionals zoals verpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners kunnen
deze website gebruiken. De map bestaat uit wandplaten, een handleiding en enkele
boekjes over verschillende delen van het menselijk lichaam. Het materiaal
vergemakkelijkt voorlichting, preventie en contact met patiënten en cliënten.

Bron screenshot: https://www.begrijpjelichaam.nl/home/1/7/bloedvatvernauwing/2

Het ‘National eHealth Living Lab’ (NeLL) brengt alle landelijke eHealth-initiatieven
samen. Zij willen patiënten, consumenten, (zorg)professionals, wetenschappers,
studenten, organisaties en instellingen verbinden om de beste e-Health
oplossingen te ontwikkelen. Volgens NeLL kan eHealth alleen succesvol
geïmplementeerd worden als verschillende partijen gaan samenwerken. NeLL
heeft verschillende projecten lopen, bijvoorbeeld ‘ReMIND’: dit is een applicatie
om hersentumorpatiënten te helpen om hun gezinsleven of werk weer op te
pakken. De app bevat onder andere filmpjes, luisterbestanden, tekstuele
informatie en handvatten.
Bron: https://nell.eu/projecten/remind
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Indiveo.nl
Indiveo is een digitale gereedschap waarmee zorgverleners begrijpelijke visuele
informatie veilig naar patiënten kunnen sturen. Aan de hand van animaties wordt een
onderzoek, een ziektebeeld of een behandeling visueel uitgelegd. Indiveo bevat naast
animaties ook instructiekaarten met pictogrammen die patiënten laten zien hoe ze
zich kunnen voorbereiden en waar ze op dienen te letten na een
onderzoek/behandeling.

Bron screenshot: https://www.indiveo.nl/over-indiveo

Medische mensentaal
Frans Meijman en Annelies Bakker
constateerden dat er geen handboek
bestaat over bijvoorbeeld woordkeuze,
toon en beeldspraak. In hun boek
‘Medische mensentaal’ wordt een brug
geslagen tussen taal van ‘medische
mensen’ en ‘gewone’ mensentaal over
medische zaken. Er staan veel
praktijkvoorbeelden in waarin pijnpunten
van medisch taalgebruik helder worden
blootgelegd. Verder worden algemene
richtlijnen gegeven zodat arts en patiënt
elkaar beter kunnen bereiken. Het gaat
niet alleen over medische communicatie in
de spreekkamer, maar ook over
taalgebruik in patiëntenfolders en op
websites.
Bron afbeelding: https://www.tijdstroom.nl/product/100-9_Medische-mensentaal
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Patiëntvriendelijke termen
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst met
patiëntvriendelijke termen opgesteld ter bevordering van de leesbaarheid van
patiëntenbijsluiters. De lijst bevat circa 500 termen. Pharos heeft in opdracht van het
CBG de termen ter controle voorgelegd aan testpersonen die moeite hebben met
lezen en schrijven om de termen op een begrijpelijke manier te kunnen vertalen.

Bron screenshot: https://www.cbg-meb.nl/documenten/beleidsdocumenten/2019/01/01/patientvriendelijketermen

Kijksluiter.nl
De website www.kijksluiter.nl biedt begrijpelijke informatie over bijsluiters aan
de hand van animatievideo’s. Patiënten krijgen de belangrijkste informatie uit de
bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal uitgelegd. Er zijn circa
7000 video’s te raadplegen. Kijksluiter wordt onder andere aangeboden door
apothekers, huisartsen en ziekenhuizen. De website is in verschillende talen
beschikbaar, waaronder Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Stichting
Kijksluiter werkt sinds december 2018 samen met het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG).

Registratie aan de bron
‘Registratie aan de bron’ is een landelijk programma om in de gezondheidszorg
eenduidige patiënteninformatie te ontwikkelen die uitwisselbaar is en voor meerdere
doeleinden (her)gebruikt kan worden. Het programma is een initiatief van de acht
Nederlandse umc’s en Nictiz. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee. Het
programma heeft onder andere een serious game ontwikkeld genaamd ‘Medisch
Centrum Oost’ waarin deelnemers een ziekenhuis-in-het-klein kunnen naspelen. In
deze game kunnen deelnemers op interactieve wijze verschillende uitdagingen
ondervinden rond het eenmalig vastleggen van zorginformatie in het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD) en hergebruik hiervan.
Bron: https://www.registratieaandebron.nl/middelen/onderwijs/serious-gaming/
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Consultkaart.nl
De Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten hebben de
website www.consultkaart.nl geïnitieerd. De website bevat verschillende
consultkaarten voor verschillende aandoeningen die als hulpmiddel kunnen dienen in
de spreekkamer. Patiënten kunnen namelijk met deze kaart het consult beter
voorbereiden. Het gesprek tussen arts en patiënt wordt hiermee bevorderd,
verschillen tussen behandelopties worden aangeduid en zo kunnen arts en patiënt
samen een passende behandeloptie bespreken.

Bron screenshot: https://consultkaart.nl/wp-content/uploads/2018/03/FMS_ck_nieren-nierfunctievervangende-behandeling_vdef-003.pdf

CLIKCS
CLIKCS (Cocreating Online Information Knowledge Clips for Society) is een
onderwijsproject, waarin zesdejaars studenten Geneeskunde aan de Universiteit
Utrecht online patiënteninformatie maken in de vorm van kennisclips. Dit doen zij
samen met patiënten en met studenten Communicatie- en
Informatiewetenschappen. Studenten leren op deze manier welke
informatiebehoefte onder patiënten leeft en ze leren medische informatie om te
zetten in begrijpelijke taal en beelden. Na de succesvolle pilot van het project kijkt
men nu hoe deze onderwijsvorm opgenomen kan worden in het curriculum van de
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studie Geneeskunde. Meer informatie: https://www.umcutrecht.nl/nl/Nieuws/Depatient-als-docent

mProve
mProve is een innovatief netwerk van vijf topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer
ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch),
Máxima MC (Veldhoven) en Rijnstate (Arnhem). Samen bundelen zij hun krachten om
patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Zo ontwikkelen zij voor patiënten
met beperkte gezondheidsvaardigheden beeldverhalen. Hiermee kunnen deze
patiënten zich beter voorbereiden op onderzoeken en behandelingen. Bijvoorbeeld
‘nuchter zijn voor de operatie’. Meer informatie vind je op https://www.mprove.nu/

Bron: dit is een uitgave van mProve; een samenwerking tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis, Isala, Jeroen
Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en Rijnstate.

Heerlijk Helder in de Zorg
De Toolkit ‘Heerlijk Helder in de Zorg’ van
onderzoekscentrum Memori bevat 7 boekjes
inclusief een herkenningswijzer voor lage
gezondheidsvaardigheden. De toolkit is bedoeld
voor een brede en multidisciplinaire groep
zorgprofessionals, waaronder huisartsen,
apothekers, verpleegkundigen, zorgverzekeraars
patiëntenorganisaties en bacheloropleidingen
die zorgcommunicatie in hun curriculum
hebben. De boekjes bevatten onder andere
checklists voor mondelinge en schriftelijke
communicatie, stappenplannen en een
opsomming van hulpmiddelen in de zorg die al
bestaan waaronder filmpjes, beeldverhalen,
pictogrammen en websites.
Bron: http://www.memori.be/heerlijk-helder-in-de-zorg.html
Bron afbeelding: http://www.memori.be/heerlijkheldertoolkit.html
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Chipsoft
ChipSoft zet zich in voor betere zorg-ICT. Zorg- en ICT-professionals werken samen met
tientallen zorginstellingen aan betere zorg, zowel nationaal als internationaal. Ze
ontwikkelen innovatieve software die elke zorgverlener ondersteunt en faciliteert om de
juiste zorg aan de patiënt te kunnen leveren. https://chipsoft.nl/

Zanzu.be
Zanzu.be is een website in 14 talen met pictogrammen die zorgverleners helpt om
over seksuele gezondheid te praten met nieuwkomers en anderstaligen. De website is
een project van het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa en van
het Duits Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie (BZgA).

Bron afbeelding:
https://www.dropbox.com/sh/f3qx2ihhh8knqdh/AABxTCvIObFnfWJR7On6TufLa?dl=0&preview=2018j023_Za
nzu_publiekschermen4.jpg

MedApp
Met behulp van de ‘MedApp’ wordt het
juist innemen van medicijnen
eenvoudiger gemaakt. De applicatie
heeft meerdere functies, zo geeft de app
een signaal als medicatie opraakt waarna
een herhaalverzoek naar de eigen
apotheek verstuurd kan worden, men kan
bijsluiters raadplegen via de app en er
kan een persoonlijk medicatieoverzicht
gemaakt worden; een ‘medicijnpaspoort’.
Meer informatie: https://medapp.nu/

Bron afbeelding: https://medapp.nu/
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Medical Humanities
Op de Universiteit Utrecht is op dit moment een interdisciplinaire minor in
ontwikkeling genaamd ‘Medical Humanities’. Studenten aan de Faculteit
Geesteswetenschappen en aan de Faculteit Geneeskunde en reeds afgestudeerde
professionals op het gebied van gezondheidszorg kunnen deze minor volgen en
worden hierin voorbereid op belangrijke ontwikkelingen in de zorg. Vier cursussen
zullen ontwikkeld worden op basis van vier thema’s:
1.

Geschiedenis en filosofie van de Geneeskunde

2.

Gezondheid, technologie, AI, big data en ethiek

3.

Gezondheid en (interculturele) communicatie

4.

Kunst, gezondheid en ziekte

Deze minor is tevens een pilot ter voorbereiding op een mogelijke Master Medical
Humanities.
Bron: https://cat-database.sites.uu.nl/kennis_item/interdisciplinaire-minor-medical-humanities/

De virtuele patiënt
‘De Virtuele Patiënt’ is een serious game voor zorgprofessionals en studenten
psychologie, farmacie en (dier)geneeskunde. Hierin kunnen ze complexe gesprekken
oefenen in een online omgeving met virtuele karakters. Ze kunnen bijvoorbeeld aan de
hand van de game een slechtnieuwsgesprek oefenen. Het project is geïnitieerd door
de Gemeente Utrecht.

Bron: https://www.dialoguetrainer.com/virtuelepatient/
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Nawoord

De Taalunie staat voor verbinding en hecht
eraan dat betrokken instellingen en organisaties
hun krachten bundelen door initiatieven en
disciplines samen te brengen en praktische
samenwerkingen te starten.
Dit boekje kan een eerste aanzet zijn naar een
platform “Eenheid in taal in de zorg” waar
organisaties en instellingen elkaar kunnen
vinden door bestaande en nieuwe initiatieven
samen te brengen en te ontsluiten voor
zorgverleners en hulpvragers.
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