
Patiënten voorlichten 
met Indiveo

Indiveo is de nieuwe totaaloplossing voor papierloze 

voorlichting waarmee patiënten in begrijpelijk beeld 

en geluid geïnformeerd worden.

www.indiveo.nl

http://www.indiveo.nl


Patiënten hebben behoefte aan begrijpelijke en betrouwbare informatie. 

De huidige informatie voorziening aan patiënten bestaat grotendeels uit tekstuele folders en mondelinge 

informatie van de arts of andere zorgverleners. Nederland telt 2,5 miljoen laaggeletterden* en één op de 

drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden**. Deze factoren, in combinatie met een bepaalde 

spanning tijdens het gesprek met de zorgverlener, leiden ertoe dat patiënten slechts 20-40% van de 

informatie onthouden***. Hier is forse kwaliteitswinst en efficiency te behalen!

In het MCL worden papieren, tekstuele folders vervangen door digitale informatie in beeld en geluid: 

Indiveo. Onderzoek toont dat beeldende informatie door patiënten beter wordt begrepen en veel beter 

beklijft****. Patiënten komen hierdoor beter geïnformeerd en voorbereid op uw spreekuur. Dit leidt 

tot meer regie bij de patiënt, betere therapietrouw, hogere patiënttevredenheid en zelfs efficiëntere 

spreekuren. Zinnige zorg ten voeten uit!

Wat is Indiveo?

De beeldende informatie van Indiveo wordt  

digitaal aangeboden in de vorm van Divi’s.  

Divi’s kunnen uitleg geven over diagnostiek, 

ziektebeelden, behandelingen, zorgpaden 

of andere zaken. Bovendien kunnen patiënten 

feedback geven op deze Divi’s, waardoor elke 

zorgorganisatie leert van haar patiënten!

*Stichting Lezen en Schrijven (https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/) **Nursing (https://www.nursing.nl/een-op-drie-nederlands 

-lage-gezondheidsvaardigheden/) ***NTVG 2003; 147;1238  ****Meppelink; designing digital health information in a health literacy context 2015

Toepassen van Indiveo

Begrijpelijke informatie leidt tot actief meedenken 

van patiënten, een gelijkwaardige relatie, een  

beter ‘informed consent’ en eventueel zelfs shared  

decision making.

Zorg (samen met secretaresses en verpleegkundi-

gen) dat patiënten op het juiste moment via  

Indiveo geïnformeerd worden. Selecteer de Divi’s 

die voor je patiënt van toepassing zijn stuur deze 

naar de patiënt en eventuele mantelzorger. 

De patiënt kan zich vervolgens voorbereiden en  

in je consult sluit je aan bij de gegeven informatie, 

je zoomt in op die onderdelen die van toepassing 

zijn en je refereert aan de informatie in de Divi’s.

Gesprekken worden kwalitatief beter én efficiënter! 

En ook nog leuker!!

Bekijk ook de infografic voor een stapsgewijze instructie, kijk op indiveo.nl of stuur ons een berichtje!

Bekijk je eigen werkproces op de  

polikliniek, de kliniek, behandelkamer  

of het operatie-complex. 

Hoeveel tijd ben jij kwijt met het  

informeren van patiënten en op  

welke momenten?

https://indiveo.nl

