
Begin 2017 heeft Kijksluiter de eHealth4All 
prijs voor ‘De Beste App voor IEDEREEN’ 
gewonnen. De prijs werd uitgereikt door 
Stichting Pharos met een bijdrage van GGD-
GHOR Nederland en TNO. Mede dankzij deze 
prijs is Kijksluiter nog toegankelijker gemaakt 
voor mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven. Pharos en een testpanel van onder 
andere mensen die moeite hebben met lezen 
en schrijven namen Kijksluiter onder de loep. 
Daar hebben we veel van geleerd. In dit artikel 
leest u wat onze belangrijkste leerpunten 
waren. 

Waarom Kijksluiter?
Medicijnen worden vaak niet goed gebruikt, 
wat tot veel gezondheidsproblemen kan 
leiden. De bijsluiter van een medicijn is de 
meest vertrouwde bron van informatie over 
een medicijn, maar veel mensen hebben moeite met de informatie in de bijsluiter. In de video’s van 
Kijksluiter wordt de belangrijkste informatie uit de bijsluiter in eenvoudige spreektaal uitgelegd. 
Kijksluiter is voor iedereen waardevol, maar vooral voor mensen met beperkte gezondheids-
vaardigheden, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, ouderen en anderstaligen.

Testen van Kijksluiter
De adviseurs van Pharos hebben samen met taalambassadeurs 
van Stichting ABC de video’s getest en advies gegeven. Er zijn 
drie aspecten bekeken in twee testrondes. Als eerste is de 
toegankelijkheid van de Kijksluiter Mobiele App getest. De 
belangrijkste uitkomsten waren:

1.   Beperk het aantal keuzes per pagina 
2.   Gesproken uitleg bij iedere pagina helpt bij het gebruik van de app

Een sprekend voorbeeld van een bevinding was de openingspagina 
van de app. Daarop staat een grote startknop, maar ook het logo 
van Kijksluiter (zie afbeelding 1). Bijna iedereen probeerde het play-
teken van het logo aan te klikken om verder te gaan. We hebben dat 
aangepast. Nu kun je zowel op het logo als op de startknop klikken 
om de volgende pagina van de app te openen.

Kijksluiter

Kijksluiter is een bibliotheek van 
ruim 5.000 animatievideo’s, waarin de 
belangrijkste informatie uit de bijsluiter 
van een medicijn in begrijpelijke 
spreektaal wordt uitgelegd. Er is een 
Kijksluiter voor ongeveer 80% van alle 
medicijnen. Kijksluiter bevat alleen 
informatie die voor een gebruiker relevant 
is. De video’s zijn gepersonaliseerd naar 
geslacht en leeftijd, en zijn beschikbaar in 
verschillende talen (Nederlands, Engels, 
Turks en Arabisch). De Kijksluiter App is 
beschikbaar in de App Store en Google 
Play store.

DE BIJSLUITER DIE IEDEREEN BEGRIJPT

Afbeelding 1

Kijksluiter voor iedereen een stap dichterbij



Taalgebruik

Taalgebruik kan soms onverwacht voor 
verwarring zorgen. Een voorbeeld was de 
verwarring die ontstond bij de instructie 
‘tijdens de maaltijd innemen’. 

Quote van een testdeelnemer: 
“Medicijnen neem je voor of na het eten in 
en niet als je zit te eten”.

In de eerste testronde is ook gekeken naar de inzet van beelden of iconen in de video’s. 
Er zijn verschillende soorten beelden en iconen getest, en vrij snel werd duidelijk dat ‘meer’ niet altijd 
‘beter’ is. Ook werd het belang van een directe associatie tussen icoon en gesproken tekst bevestigd. 
Als een icoon op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden, zorgt dit voor verwarring. 

Quote testdeelnemer: “Als ik naar de video kijk dan kies ik ervoor om naar de gesproken tekst te luisteren. 
De iconen zag ik in het begin wel, maar het leidt mij teveel af.” 

Op dit moment worden er nog geen iconen in Kijksluiter gebruikt en wordt de juiste inzet van iconen 
verder onderzocht.  

Ter voorbereiding op de tweede testronde 
hebben de experts van Pharos, Marjolijn van 
Leeuwen en Thea Duijnhoven, een deel van 
de teksten herschreven. Daarna zijn ze aan 
taalambassadeurs voorgelegd en getest op 
begrijpelijkheid. Zij gaven Kijksluiter in deze 
testronde gemiddeld een 8,5. 

Na 1 keer kijken konden de deelnemers meer 
dan de helft van de onderwerpen, uit de video, 
opnoemen. Pharos: “Dat is mooi, want dan weten 
ze welke informatie ze in Kijksluiter kunnen 
vinden en later terugkijken.” 

Om het terugkijken van specifi eke onderdelen makkelijker te maken zijn de video’s interactief 
gemaakt met duidelijke knoppen waarmee je kunt kiezen welk deel van de video je wilt bekijken. 
(zie afbeelding 2). 

Belangrijkste les
De belangrijkste les voor de makers van Kijksluiter was dat je pas werkelijk iedereen, en dus 
ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, bereikt als je met hen samenwerkt in de 
ontwikkeling van een product. Zonder hun betrokkenheid is het perspectief van de ontwikkelaar 
steeds de beperkende factor voor de bruikbaarheid en begrijpelijkheid. Afke de Jong, directeur van 
Stichting Kijksluiter was bij 
de testen aanwezig: 
“Wat mij het meest is 
bijgebleven is dat niet alleen 
taalgebruik belangrijk is bij 
het toegankelijk maken van 
een product, maar dat je ook 
rekening moet houden met 
verschillende manieren van 
denken of andere logica.” 

Afbeelding 2


