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NHG: wetenschappelijke vereniging van huisartsen (sinds 
1956)

• Doel: bevorderen wetenschappelijk 
verantwoorde beroepsuitoefening 

• Vertalen kennis uit onderzoek naar praktijk 
• 12.000 leden / 140 medewerkers 
• Activiteiten 

– Evidence-based richtlijnen: NHG-Standaarden, 
Samenwerkingsafspraken, Farmacotherapie 

– Scholing en (na)scholingsmaterialen 
– Materialen voor patiëntenvoorlichting, preventie, 

praktijkvoering en ICT 
– Accrediteringsprogramma’s



Situatie 2011: patiëntenfolders en 
patiëntenbrieven



Van patiënten- naar publieks-voorlichting

• 1995: Patiëntenfolders 
• 1998: Patiëntenbrieven  
• 2004: Publieksvoorlichting: 

– Ziektebeschrijvingen / Apotheek.nl 
– kiesBeter.nl 
– PraktijkInfo.nl / praktijkwebsites 

• 2012: Publiekswebsite ‘Thuisarts.nl’





Redenen voor Thuisarts.nl
• Mensen onthouden <50% van wat de arts verteld heeft  
• Huisartsen vinden het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd 

zijn, zodat ze de juiste keuzes kunnen maken. 
• Kwaliteit van medische informatie op internet vaak 

onacceptabel, o.a. vanwege commerciële belangen 
• Aanbod medische info op internet groot en onoverzichtelijk 
• Met Thuisarts.nl weet de patiënt nu zeker dat de informatie die 

hij zoekt en vindt op deze website betrouwbaar is.  
• Patiënten krijgen op de site adviezen over wat ze zelf kunnen 

doen om  
– gezond te blijven en hun klachten aan te pakken, 
– en wanneer het nodig is om naar de huisarts te gaan



Doelen: 
• Ondersteuning voorlichting huisarts en patiënt/burger 
• Betrouwbare onafhankelijke info vóór, tijdens en na het consult 

Kenmerken 
• Info makkelijk te vinden 
• Verschillende zoekingangen 
• Herkenbare situaties 
• Begrijpelijke en gelaagde info 
• Handelingsgericht 
• Interactief

Doel en kenmerken





Alfabetische weg



Zoeken op woord





Thema’s









Samenwerking

• Apotheek.nl
• Gezondheidsfondsen
• Patiëntenverenigingen
• RIVM
• Patiëntenfederatie Nederland
• Wachtkamerschermen



Als bezoeker op Thuisarts.nl..
 
• Je hebt bepaalde klachten
• Je hebt net gehoord dat je een bepaalde ziekte hebt
• Je wilt de voor- en nadelen weten van medicijnen
• Je gaat een bepaalde therapie krijgen
• Wil je tips hoe je je naaste kan bijstaan
• ….
• Hier sluiten we bij aan op Thuisarts.nl. 
• Dus perspectief patiënt/naaste/doelgroep, niet de 

ziekte of het aanbod van zorg



Als zorgverlener:
Geef je je patiënt informatie mee over: 

• Wat is de ziekte? 

• Wat zijn de mogelijke behandelingen? 

• Wat zijn de voor-en nadelen van medicatie? 

• …

Informatie meegeven:
• Link 
• Uitprinten
• Samen kijken op Thuisarts



Thuisarts.nl: perspectief vanuit:
  
 

De patiënt
De naaste  

NIET vanuit de ziekte of het zorgaanbod.



Daarom:    Situatie-teksten

• Ik wil mijn voeten goed verzorgen bij diabetes type 2 
• Mijn kind heeft koorts
• Ik wil antidepressiva afbouwen 
• Ik heb een psychose gehad
• Ik denk aan zelfdoding
• Wat kan ik zelf aan mijn diabetesbehandeling doen?
• Ik moet beslissen of ik de schildwachtklier wil laten weghalen
• Ik wil beter omgaan met stress
• Ik verzorg iemand met dementie

Een situatietekst beantwoordt de belangrijkste vragen van 
mensen in die bepaalde situatie 



Welke vragen heeft de doelgroep van een situatie? 

 
Wat is…..?
Wat zijn de verschijnselen van …?
Wat zijn de oorzaken van ..?
Wanneer is er meer kans op …? 
Kan … kwaad?
Onderzoeken bij…
Wat moet ik doen voor [naam onderzoek]?
Wat gebeurt er bij [naam onderzoek]?
Wat kan ik zelf doen bij…?
Behandeling bij …
Medicijnen bij …
Wat zijn de verschillen tussen de behandelingen? (voor- en nadelen)
Hoe gaat het verder bij …? 
Wanneer contact opnemen bij ..?
Meer informatie over …

PTSS en Problemen thuis

https://www.thuisarts.nl/posttraumatische-stress-stoornis/ik-heb-posttraumatische-stress-stoornis
https://www.thuisarts.nl/problemen-thuis


Begrijpelijke taal 
• Persoonlijk: u of je 
• Activerend: doe-info
• Kern aan het begin
• Niet-relevante info in de situatie: weglaten
• Korte, actieve zinnen
• Makkelijke woorden
• Opsommingen
• Concreet: wie, wat, wanneer, hoe, hoelang, 

waarom



Mijlpalen en successen
• Lancering Minister Schippers 22 maart 2012 

• ZN-Innovatieprijs 28 nov. 2013 

• Lancering Thuisarts.nl-app eind 2013 

• Winnaar Health App Award 2015 

• Uitbreiding medisch-specialistische info 2016 

• Populairste Website van het Jaar 2016





Gebruik Thuisarts.nl
• 90% huisartsen gebruikt het tijdens consult 
•65.000-100.000 bezoekers per dag 
•> 200.000 app-downloads



Top 5 meest bezochte onderwerpen 2016

1. Koorts 863.869 

2. Blaasontsteking 492.744

3. Vaginaal bloedverlies 481.354

4. Buikpijn 439.959

5. Griep 418.749



Wel of niet naar de huisarts  
na bezoek Thuisarts?

Wel bezoek huisartsGeen bezoek huisarts

Huisarts & Wetenschap mei 2015



Thuisarts onderzoek

• LUMC onderzoek, BMJ open 
• 2009 – 2014 
• Lancering Thuisarts.nl 2012 
• 912.000 patiënten 
• 18,1 miljoen contacten met huisartspraktijk 
• 10 meest bezochte onderwerpen





Thuisarts onderzocht…

• 2 jaar na lancering 12% afname contacten 
• Vooral telefonische en korte consulten 
• Ook bij ouderen en lage SES 
• Controle groep met klachten niet op 

Thuisarts: geen afname! 



Succesfactoren Thuisarts

• Onafhankelijkheid 
• Betrouwbaarheid 
• 9.000 Ambassadeurs 
• Lay-out / SEO 
• Laaggeletterden 
• Patiëntenparticipatie





Ontwikkelingen Thuisarts 

• Uitbreiding met informatie over 
behandelingen in ziekenhuis (FMS) 

• Aanvulling met GGZ-onderwerpen 
• Wachtkamerschermen 
• E-health toepassingen 
• Online beslisondersteuning



Dank voor uw aandacht

t.drenthen@nhg.org 



Vragen?

t.drenthen@nhg.org

mailto:t.drenthen@nhg.org

