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Achtergrond en Relevantie
• Patiënten missen vaak informatie over 

medicamenteuze behandeling
 willen deze wel ontvangen

• Voldoende kennis bevordert veilig 
geneesmiddelengebruik

• Het verstrekken van informatie 
heeft effect op kennis en ervaring

Borgsteede et al . Patient Education and Counseling 2011;83:22–28.
Slack et al Can J Hosp Pharm 2009;62(3):204–208.
Ryan et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4 Art. No.:CD007768. 



Persoonsgerichte zorg

“Kijk waar patiënt écht 
behoefte aan heeft”



Ervaringen tot nu toe:



Farmaceutische consulten aan 
patiënten tijdens opname

Bedside consulten 



Veel patiënten hebben 
communicatieproblemen:

Wat levert het op?



Opvallende quotes van patiënten:
“Fijn gesprek over bijwerkingen”

“In het ziekenhuis krijg ik meer informatie dan thuis.”

“Het gesprek had tegen verwachting in wel 
meerwaarde.”

“Er is veel veranderd, veel onduidelijk over nieuwe 
medicatie.”



Zorgprofessionals:

onderstrepen belang

Verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk

“..... We gaan er eigenlijk vanuit dat er her en der 
al informatie wordt gegeven.” (medisch specialist)



Hoe verder ?
Hoe bieden we 
informatie aan:



Ervaringen en wensen van de patiënten
• 20 patiënten op de verpleegafdeling cardiologie, Eerste Hart Hulp en de 

polikliniek cardiologie geïnterviewd
• 3 thema’s: 

• ervaringen
• behoeften/wensen 
• verbeterpunten

Over het algemeen gaven de patiënten aan tevreden te zijn of goed 
geïnformeerd te zijn. Echter, na doorvragen bleek bij de meeste patiënten 
dat er ruimte was voor verbeteringen. 





De patiënt in de tijd

TIJD





Patient journeys- voorbeelden
• Transplantatiepatient: complexe medicamenteuze therapie thuis met veel 

bezoeken aan polikliniek, veel vragen van patient zelf over gebruik
 behoefte aan uitgebreide informatie, ten allen tijde toegankelijk via 

patientenportaal met chatfunctie bij vragen

• Geriatrische patient na val en geheugenproblemen: mantelzorger wil 
weten welke medicatie patient gebruikt, of er sprake is van bijwerkingen 
en hoe lang het nog ingenomen moet worden.

 overdracht van gegevens, beperkte informatiebehoefte over bijwerkingen 
en geruststelling in mondeling gesprek











Health Base
Wie zijn wij? 

Eric Hiddink, apotheker/innovatiemanager 
Stichting Health Base, Houten



Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt 



Geneesmiddelinformatie voor de Patiënt
(GIP)
• Specifieke teksten voor ruim 14.000 geneesmiddelen

• Via een zorgverlener voor de patient

• In eenvoudige taal 

Geschreven en onderhouden door apotheker/redacteuren met hulp 

van taalsoftware

• Ontwerp getest bij patiënten

• Maandelijkse update

• Ruim 30 jaar ervaring 



GIP: informatie op maat
• Voor een specifiek medicijn

• Op basis van patiëntkenmerken: leeftijd, geslacht, icpc, gebruik samen 

met andere medicijnen en andere ziekten of klachten

• In de vorm waarin de patiënt op dat moment behoefte aan heeft: papier, 

beeldscherm, plaatjes, filmpjes en/of animaties.

• Op het moment dat de patiënt er behoefte aan heeft: e-health



Lezen of kijken
Combinatie 
met Kijksluiter



Op papier en op beeldscherm
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