
Volg je zorg:
grip op uw medische gegevens

Op www.volgjezorg.nl kunt u uw toestemming regelen 
voor uw huisarts en uw apotheek. Op Volgjezorg kunt u ook 
volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke 
soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? 
Door welke zorgverleners zijn ze ingezien? En wanneer? Zo 
weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt.
[ ]

Een op de drie Nederlanders hee�  beperkte gezondheidsvaar-
digheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, 
begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Een 
deel van deze groep is laaggeletterd. In onze regio Parkstad is 
één op de zes mensen (tussen 15 en 65 jaar) laaggeletterd. Het 
zijn geen analfabeten, maar ze hebben wel moeite met lezen, 
schrijven of rekenen. De taalvaardigheid is zo beperkt dat tek-
sten niet goed worden gebruikt in het dagelijks leven. Denk 
bijvoorbeeld aan het niet kunnen lezen van een verpakking bij 

het koken. Laaggeletterdheid komt meer voor onder laagop-
geleiden, ouderen en migranten.  Mensen met laaggeletterd-
heid hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, 
simpelweg door het niet goed begrijpen van hetgeen de arts 
uitlegt of hetgeen staat beschreven op het doosje medicijnen 
of de bijsluiter.

Huisarts Hazelaar is al langer bezig met laaggeletterdheid. ‘Ik 
schrok van het aantal en het feit dat mensen niet begrijpen 
wat er op het medicijndoosje staat, zegt ze. In onze huisart-
senpraktijk komt laaggeletterdheid op allerlei manieren tot ui-
ting: moeite hebben met de klacht uitleggen, geen hoofd- van 
bijzaken kunnen onderscheiden, afspraken niet noteren, geen 
vragen stellen, instructies en uitleg niet begrijpen. Dat leidt tot 
onzekerheid en angst. Het gevolg kan zijn: zorg mijden, ver-
keerde keuzes maken, niet de juiste zorg krijgen of schade aan 
de gezondheid oplopen’, constateert huisarts Hazelaar. 

Huisartsen, doktersassistenten, apothekers en apothekersas-
sistenten hebben een training ‘herkennen laaggeletterdheid’ 
gevolgd. Het herkennen van mensen met laaggeletterdheid 
blij�  moeilijk. Doktersassistente Angelique Kleijnen: ‘Je zou 
willen dat patiënten er open over zijn, zodat je er rekening 
mee kunt houden, maar ze wringen zich vaak in allerlei boch-
ten om er niet voor uit te hoeven komen. We hebben een top 

Huisarts Emonts: ‘Niet iedereen wil gereanimeerd worden bij een 
hartstilstand, bijvoorbeeld vanwege lee� ijd of een ernstige ziekte. 
Met een niet-reanimeren penning of -verklaring maakt u deze wens 
kenbaar. Vertel uw familie, vrienden en hulpverleners over het be-
sluit dat u niet gereanimeerd wil worden.’

De meeste mensen die een hartstilstand krijgen, overkomt dit thuis. 
Zodra u een hartstilstand krijgt, bent u bewusteloos. Wanneer uw hart 
en uw ademhaling stilstaan, kan met reanimatie geprobeerd worden 
het hart en de ademhaling weer op gang te krijgen. Met reanimatie is er 
een kleine kans dat u overlee� . Hoe eerder gestart wordt met reanime-
ren, hoe groter de kans dat u overlee� . Als binnen 6 minuten met een 
AED een stroomstoot gegeven wordt, is de kans dat u de hartstilstand 
overlee�  het grootst. Van de 100 mensen die ouder zijn dan 70 jaar en 
buiten het ziekenhuis gereanimeerd worden, blijven er gemiddeld 12 
in leven. De andere 88 overlijden. Om snel te kunnen handelen is het 
belangrijk dat familie en hulpverleners van te voren weten of ze u wel 
of niet moeten reanimeren. Daarom zal uw huisarts hierover met u 
praten als uw gezondheid daarom vraagt.
 
Praktijkondersteuner Carlijn Wijnen: ‘Op tijd nadenken en praten over 
wel of niet reanimeren is belangrijk. Bespreek het samen met uw naas-
ten en met ons hulpverleners. Het wordt ook met de patiënt besproken 
die in een ziekenhuis is opgenomen of in een verpleeghuis gaat wonen.’

Huisarts Emonts: ‘Vragen over wel of niet reanimeren hebben altijd te 
maken met welke zorg u in de laatste levensfase wilt krijgen. Misschien 
wilt u bepaalde zorg graag wel (bijvoorbeeld goede pijnstilling) en an-
dere vormen van zorg niet meer (bijvoorbeeld geen operatie of geen 
ziekenhuisopname). Juist door dit samen te bespreken kan de zorg be-
ter op uw behoe� en worden afgestemd. Het kan rust geven als u weet 
dat alles rond de laatste fase van uw leven goed geregeld is.’ Meer infor-
matie vindt u op www.thuisarts.nl: Ik wil nadenken over reanimatie.

Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw me-
dicijnen. De apotheker of apothekersassistente vertelt u wat u 
moet weten over uw medicijn en gee�  aanvullende informatie 
mee naar huis. Daarnaast zit in de verpakking van het medicijn 
altijd een zogenaamde bijsluiter. Dit is een belangrijke bron van 
informatie, maar is niet altijd begrijpelijk. Al met al best veel 
informatie, die u misschien thuis nog eens rustig uitgelegd zou 
willen krijgen.

Kijksluiter is een verzameling video’s die de belangrijkste infor-
matie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke taal uit-
legt. U krijgt bijvoorbeeld informatie over het gebruik van het 
medicijn en waarop u moet letten. Kijksluiter kunt u thuis in alle 
rust op uw computer, tablet of smartphone bekijken. Kijksluiter 
gebruikt u via de toegangscode die u van uw apotheek krijgt. 

Wat is Kijksluiter?
Kijksluiter is een video die in ruim 5 minuten de belang-
rijkste informatie over uw medicijn bespreekt. Er is voor 
vrijwel ieder medicijn een Kijksluiter. Met de Kijksluiter 
kunt u de informatie over uw medicijn bekijken hoe vaak 
en wanneer u maar wilt.
  • Ga naar benuapotheek.nl/kijksluiter
  • Voer de toegangscode in
  • Zoek de video van uw medicijn

Uw apotheek komt met een 
nieuwe service: 
wij bieden Kijksluiter aan

Praten over uw wens en 
nadenken over 
niet-reanimatie
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Laaggeletterd? Bespreek het. 
Wij helpen u graag.
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sluit dat u niet gereanimeerd wil worden.’

De meeste mensen die een hartstilstand krijgen, overkomt dit thuis. 
Zodra u een hartstilstand krijgt, bent u bewusteloos. Wanneer uw hart 
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in leven. De andere 88 overlijden. Om snel te kunnen handelen is het 
belangrijk dat familie en hulpverleners van te voren weten of ze u wel 
of niet moeten reanimeren. Daarom zal uw huisarts hierover met u 
praten als uw gezondheid daarom vraagt.
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dere vormen van zorg niet meer (bijvoorbeeld geen operatie of geen 
ziekenhuisopname). Juist door dit samen te bespreken kan de zorg be-
ter op uw behoe� en worden afgestemd. Het kan rust geven als u weet 
dat alles rond de laatste fase van uw leven goed geregeld is.’ Meer infor-
matie vindt u op www.thuisarts.nl: Ik wil nadenken over reanimatie.

VOLG LAATSTE NIEUWS VIA WEBSITE
Op de website www.wmcbocholtz.nl en  www.huisartsensimpelveld.nl  vindt u ons laatste nieuws. Thuisarts.nl helpt u en 
uw naasten met betrouwbare adviezen en is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over gezondheid en ziekten. Tips om 
gezond te blijven -of om klachten zelf aan te pakken- vindt u via www.thuisarts.nl 

Kent u familieleden, buren of vrienden die 
beperkt zijn in hun taalvaardigheid, bespreek 
het en  wijs deze mensen op de hulp die er is 

vanuit de huisarts en apotheek. 
Wij hebben begrip voor de situatie 

en helpen u graag! 

‘Op het spreekuur proberen we extra 
tijd te nemen voor mensen met 

laaggeletterdheid. Wat zijn de klachten? Wat 
is er aan de hand? Hoe kunnen we helpen? 
Een rustige en duidelijke uitleg is hier heel 
belangrijk. Help ons door te zeggen als we 

niet duidelijk genoeg geweest zijn. Dan leg-
gen we het nog een keer uit. 

Geen probleem’!

tien van “signalen”  die op de beperking kan duiden. ‘Sorry, ik 
ben mijn bril vergeten’ is er zo eentje. Als we het weten passen 
we ons taalgebruik en snelheid van spreken aan. We vragen 
ook of we alles duidelijk hebben uitgelegd. Soms maak ik er 
tekeningen bij, bijvoorbeeld door de klok te tekenen om dui-
delijk te maken wanneer de afspraak is. Als we bijvoorbeeld 
merken dat iemand moeite hee�  met het invullen van een for-
mulier, dan helpen we mensen met invullen. 
Als je dat vriendelijk doet, krijg je vaak een opgeluchte reactie’.

Huisarts Hazelaar: ‘wij willen als praktijk de zorg voor laag-
geletterden verbeteren en hebben hiervoor  deskundig advies 
gevraagd. We hebben ook een patiënt met laaggeletterheidheid 
uitgenodigd. Zij hee�  ons waardevolle informatie gegeven over 
de geschreven informatie in het gebouw en de uitleg tijdens het 
consult’. Doktersassistente Angelique Kleijnen: ‘We hadden bij-
voorbeeld een brie� e op de schuifdeur geplakt. De deur met het 
brie� e opent als je binnenkomt. De tekst op het brie� e is dan 
slecht leesbaar. Een tekst met alleen hoofdletters is ook moeilij-
ker te begrijpen. Op het beeldscherm in de wachtkamer zetten 
we eenvoudige woorden gecombineerd met illustraties of bewe-
gend beeld. We passen de snelheid van de beelden aan.’ 

Apotheker Cremers: ‘Als mensen zeggen dat ze de 
informatie niet begrijpen kunnen wij daar rekening mee 
houden. Patiënten van apotheek Simpelveld kunnen 
gebruik maken van de kijksluiter. Daarmee wordt de 
informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke 
taal uitgelegd. Er bestaan ook pictogrammen en iconen 
hoe medicijnen genomen dienen te worden en waar het 
medicijn voor dient.’

Nieuwe medewerkers 
team Bocholtz
In het team in Bocholtz zijn twee nieuwe doktersassistentes 
en een nieuwe Praktijkondersteuner CVRM gestart.

Wanneer u wel gereanimeerd wilt worden, dan hoeft u niets te doen.

Praktijkondersteuner CVRM:
Kim Kisters 

Nieuwe doktersassistenten Bocholtz:
Wendy Beijnsberger-Kubben (links)
Manon Heuts (rechts)

Huisarts HazelaarDoktersassistente Angelique Kleijnen

Huisarts Emonts Praktijkondersteuner Carlijn Wijnen

De bijsluiter die iedereen begrijpt

ALLEEN 

APOTHEEK SIMPELVELD 

MAAKT GEBRUIK VAN DE 

‘KIJKSLUITER’


