
Interactieve voorlichting voor nierpatiënten - Indiveo 

Wist u dat Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden kent?! En dan is er nog een grote groep mensen 

die Nederlands niet als eerste taal heeft.  

En dan te bedenken dat we onze patiënten overladen met schriftelijke en mondelinge informatie, 

waar ze moeilijk uit wijs kunnen worden. Een patiënt onthoudt maximaal 40% van de gegeven 

informatie en nog veel minder als het een bericht is met slecht nieuws. Op deze manier kunnen we 

niet van de patiënt verwachten dat hij begrijpt wat er gaat gebeuren of dat hij of zij een goede keuze 

in behandeling kan maken. Geen shared decision making! En zeker geen doelmatige zorg!  

Van beeldende, interactieve informatie is bekend dat zij veel beter worden begrepen, dat het 

kijkplezier geeft en daarmee een veel hogere attentiewaarde heeft en daarom beter beklijft.  

Een quick win in het MCL is de samenwerking met Indiveo. Indiveo is ontwikkeld door een longarts in 

samenwerking met een ontwerper. Indiveo biedt een totaalpakket aan patiënteninformatie in beeld 

en geluid door middel van korte animaties, een divi, met daarin de belangrijkste informatie over een 

onderzoek, ziektebeeld of behandeling. Hierin wordt voor de patiënt op een begrijpelijke, beeldende 

wijze uitgelegd wat hem of haar te wachten staat. Indiveo is bedoeld als vervanging voor papieren 

patiënteninformatie.  

 

Afbeelding 1: interface voor patiënten om thuis te bekijken 

De patiënt krijgt de divi’s via de email toegestuurd. Zo kan de patiënt, maar ook familie en/of 

mantelzorgers, op een zelf gekozen moment en oneindig vaak de informatie tot zich nemen. De divi’s 



kunnen in verschillende talen worden aangeleverd, tot Fries aan toe!  

Voorts kunnen patiënten feedback geven op de divi’s, waardoor de inhoud steeds beter wordt.  

 

Afbeelding 2: Met Indiveo kunnen patiënten thuis de patiënteninformatie bekijken en begrijpen 

 

In het MCL zijn voor een aantal specialismen al informatiepaden ontwikkeld die door patiënt en arts 

als prettig en effectief worden ervaren.  

De meeste divi’s zijn geschikt voor elk ziekenhuis en kunnen via het ‘deelconcept’ van Indiveo 

worden gebruikt. Gezien het gezamenlijk gebruik en collectief besparen van folderkosten ook erg 

doelmatig!  In het kader van het bewustzijnsproject zijn een aantal divi’s opgeleverd voor informeren 

van nierpatiënten. 

 

Afbeelding 3: Voor het bewustzijnsproject is patiënteninformatie ontwikkeld voor nierpatiënten 



Als arts bij de interne geneeskunde, maar ook als bijvoorbeeld huisarts of cardioloog, zie je 

regelmatig patiënten met nierproblemen. Van milde chronische nier schade tot ernstig nierfalen. 

Er komt veel informatie op deze patiënten af en velen begrijpen ook niet goed wat nieren eigenlijk 

doen.  

Goede en begrijpelijke informatie kan de patiënt helpen om zijn ziekte beter te begrijpen en daarbij 

wordt het belang van voorkomen van verdere achteruitgang van nierschade duidelijk.  

Bovendien kan een goed geïnformeerde patiënt een betere keuze maken voor behandeling, 

bijvoorbeeld wanneer de nieren niet goed meer werken en er dialyse of transplantatie nodig is.  

Dit komt shared decision making ten goede, helpt zowel patiënt als zorgverlener voor een kwalitatief 

goede beslissing en bespaart spreekuurtijd doordat de patiënt op voorhand al de informatie kan 

bekijken. Het consult zelf kan zo gebruikt worden om de informatie te toetsen en aanvullende vragen 

te beantwoorden. Heel doelmatig dus!  

 

In het kader van het bewustzijnsproject zijn en worden een aantal Indiveo producten opgeleverd 

voor de nefrologische patiënt: 

- Werking van de nier 

- Chronische nierschade, en nu? (begin 2019) 

- Het voorbereidende traject voor niertransplantatie 

- Het voorbereidende traject voor dialyse (begin 2019)  

Ook is er een infographic en een handleiding beschikbaar voor zorgverleners die met Indiveo aan de 

slag willen en patiënten effectief en doelmatig willen informeren.  



Is je interesse gewekt voor Indiveo?  

Kijk op www.indiveo.nl en neem contact op!  

 

http://www.indiveo.nl/

