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Voorwoord
Dit bachelorwerkstuk De invloed van afbeeldingen op het begrip van de medicijnbijsluiter is
geschreven als eindwerkstuk voor de bacheloropleiding Taalwetenschap van de Radboud
Universiteit te Nijmegen.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van recente berichten over de
begrijpelijkheid van medicijnbijsluiters en mijn persoonlijke ervaringen met deze
medicijnbijsluiters. Daarnaast werd ik geïnspireerd door de cursus Multimodale communicatie
die ik gevolgd heb als onderdeel van het major programma Taalwetenschap.
Voor het tot stand komen van het werkstuk wil ik graag mijn eerste begeleider dr. Louis
ten Bosch bedanken. Door zijn fijne begeleiding is dit werkstuk in zijn huidige vorm tot stand
gekomen. Daarnaast wil ik Bart de Jong bedanken voor het ontwerpen en creëren van de
afbeeldingen die gebruikt zijn in het onderzoek. Tot slot wil ik alle participanten bedanken voor
het meewerken aan mijn onderzoek. Zij waren bereid in hun vrije tijd een enquête in te vullen.
Zonder hen had het onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden.
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Samenvatting
Steeds meer mensen gebruiken medicijnen en krijgen hierdoor te maken met het lezen van een
medicijnbijsluiter (Otten, 2003). Recente nieuwsberichten (Anker, 2016; Nolles, 2011) geven
aan dat mensen moeite hebben met het begrijpen van deze medicijnbijsluiter. Dit vormde de
aanleiding voor het onderzoek dat in dit bachelorwerkstuk is uitgevoerd. Verschillende
verwerkingstheorieën wijzen op het belang van het combineren van tekst en afbeeldingen voor
de beste informatieoverdracht. Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de
begrijpelijkheid van medicijnbijsluiters. Deze onderzoeken laten wisselende resultaten over het
toevoegen van afbeeldingen zien. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is ook
terughoudend in het toestaan van aan een medicijnbijsluiter toegevoegde afbeeldingen (College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, 2015a). Naast de afbeeldingen zorgen ook het lexicaal
en grammaticaal moeilijke niveau van een tekst in de medicijnbijsluiter voor onduidelijkheden
(Lentz & Pander Maat, 2010). Hierdoor kwam de volgende onderzoeksvraag tot stand: Welke
invloed heeft het toevoegen van verduidelijkende afbeeldingen aan instructieve teksten in de
medicijnbijsluiter (die variëren op lexicaal en grammaticaal niveau) op het begrip van de
medicijnbijsluiter?.
Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag is een onderzoek uitgevoerd door
middel van een enquête. Deze enquête bestond uit een aangepaste medicijnbijsluiter en twee
vragenlijsten. De medicijnbijsluiter was aangepast op de variabelen aanwezigheid van
afbeeldingen, lexicaal niveau en grammaticaal niveau. Hierdoor ontstond een 2x2x2 design. Er
deden 96 participanten mee, verdeeld over acht condities (12 participanten per conditie). Zowel
het begrip van de medicijnbijsluiter als de ervaring met de medicijnbijsluiter werd gemeten.
Resultaten toonden aan dat de medicijnbijsluiter met zowel tekst als afbeeldingen beter
werd begrepen dan de medicijnbijsluiter met alleen tekst. Ook beoordeelden de participanten
de medicijnbijsluiter met tekst en afbeeldingen als makkelijker. Het lexicale niveau van de
instructieve tekst in de medicijnbijsluiter speelde ook een rol. De medicijnbijsluiter met een
lexicaal eenvoudig niveau werd beter begrepen dan de medicijnbijsluiter met een lexicaal
moeilijk niveau. Het grammaticale niveau van de instructieve tekst in de medicijnbijsluiter
bleek geen grote rol te spelen. Interactie-effecten toonden aan dat de toegevoegde afbeeldingen
geen grotere bijdrage leverden aan het begrip van de medicijnbijsluiter wanneer zij waren
toegevoegd aan een lexicaal en/of grammaticaal moeilijke tekst dan wanneer zij waren
toegevoegd aan een lexicaal en/of grammaticaal eenvoudige tekst. Het lexicale en grammaticale
niveau speelden geen rol in de grootte van de bijdrage die de afbeeldingen gaven aan het begrip
van de medicijnbijsluiter.
Bij het ontwerp van medicijnbijsluiter is het raadzaam de gevonden resultaten mee te
nemen. Zo kunnen aan instructieve teksten in de medicijnbijsluiter verduidelijkende
afbeeldingen worden toegevoegd. Ook wanneer zij de informatie in de tekst alleen herhalen.
Daarnaast moeten woorden zo simpel en begrijpelijk mogelijk worden gehouden. Complexe en
niet-frequente woorden moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
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1. Inleiding
Het centraal bureau voor de statistiek publiceerde in 2003 een nieuwsbericht over de stijging in
het aantal medicijngebruikers (Otten, 2003). Cijfers uit 2002 laten zien dat 35 op de 100
Nederlanders medicijnen gebruikt. Al deze gebruikers van medicijnen moeten geïnformeerd
worden over de medicijnen die zij gebruiken. Medicijngebruikers kunnen informatie over de
medicijnen halen uit de bijgevoegde bijsluiter of uit de informatie die de apotheker hen geeft
(Rijksoverheid, n.d.). Het gebruik van medicijnen gaat dus altijd gepaard met het lezen van een
medische bijsluiter. In Nederland is het dan ook wettelijk verplicht dat elke medicijnverpakking
een bijsluiter bevat (Geneesmiddelenwet Artikel 69). De bijsluiter moet gebruikers alle
benodigde informatie geven over het medicijn. Toch halen medicijngebruikers de informatie
vaak niet goed uit deze medicijnbijsluiter. Medicijnbijsluiters zijn te lastig en worden daardoor
niet goed of zelfs helemaal niet begrepen. Verschillende nieuwberichten laten zien dat het
probleem nog steeds van grote omvang is. Zo schrijft metronieuws (februari 2016): ‘Medische
bijsluiters moeten eenvoudiger worden’ (Anker, 2016). In het bericht wordt vooral het moeilijke
taalgebruik bekritiseerd. Onderzoek van TNS NIPO (december 2011) laat zien dat 43 procent
van alle Nederlandse medicijngebruikers het begrijpen van een bijsluiter als erg moeilijk
ervaren (Nolles, 2011). De moeilijkheid zit voornamelijk in het complexe, vaak academische,
taalgebruik. Ook vinden medicijngebruikers het lastig om de benodigde informatie terug te
vinden in de bijsluiter. Dit bachelorwerkstuk beoogt de problematiek van de leesbaarheid van
medische bijsluiters te onderzoeken met een kleinschalig experiment.
Er is al veel onderzoek gedaan naar de leesbaarheid van medicijnbijsluiters.
Lentz en Pander Maat (2010) deden onderzoek, waarin participanten werden gevraagd
informatie op te zoeken in de medicijnbijsluiter. Hierbij werd de zoektijd en het zoeksucces
(het vinden van de juiste informatie) beoordeeld. Ook keek men naar begrip en waardering van
de medicijnbijsluiter. Lentz en Pander Maat (2010) begonnen met drie originele bijsluiters en
maakten vervolgens gebruik van de door hun aangepaste versies van de drie medicijnbijsluiters.
Aanpassingen waren onder andere het toevoegen van tussenkopjes en het aanbieden van
informatie in een opsommingslijst. Deze aanpassingen bleken effectief. Men had een kortere
zoektijd, het begrip van de medicijnbijsluiter was gestegen en ook werd er een hogere
waardering voor de medicijnbijsluiter gemeten. Lentz en Pander Maat (2010) verwerkten hun
bevindingen in adviezen voor het maken van een betere bijsluiter. De moeilijkheid van de
bijsluiter bleek vooral te bestaan uit het moeilijke jargon dat gebruikt wordt (lexicaal) en de
lange alinea’s met te veel informatie (grammaticaal). Het lexicale en grammaticale niveau van
de bijsluiter wordt om deze reden meegenomen in dit bachelorwerkstuk.
Naast deze tekstuele aanpassingen kan men ook denken aan het toevoegen van
afbeeldingen aan de bijsluiter voor extra verduidelijking van de informatie in de
medicijnbijsluiter. Een recente ontwikkeling is de Kijksluiter (Kijksluiter, n.d.). In november
2016 publiceerde de NOS een nieuwsbericht over de Kijksluiter (“Kijksluiter,” 2016). Hierin
werd verteld dat de Kijksluiter een korte animatievideo is over het medicijn en een aanvulling
vormt op informatie die een gebruiker al heeft gekregen van een arts of apotheker en de
medicijnenbijsluiter. In de Kijksluiter wordt in tegenstelling tot de medicijnbijsluiter
begrijpelijke spreektaal gebruikt (Kijksluiter, n.d.). De Kijksluiter is specifiek voor elke
medicijngebruiker. Het kijken van de animatievideo gaat dan ook via een online portaal dat
speciaal ontwikkeld is voor de gebruiker. Op deze manier wordt de informatie uit de Kijksluiter
afgestemd op geslacht, leeftijd en reden van gebruik. De Kijksluiter is een dienst van de eigen
apotheek. De Kijksluiter kan een mogelijke oplossing zijn voor de moeilijkheid van de papieren
medicijnbijsluiter, omdat het lexicale en grammaticale niveau laag worden gehouden en er
gebruik wordt gemaakt van bewegende beelden. Het gebruik van Kijksluiter is bedoeld als
aanvulling op de medicijnbijsluiter, maar medicijngebruikers moeten nog steeds de
2

onbegrijpelijke medicijnbijsluiter lezen. Ook moeten medicijngebruikers extra naar een online
portaal gaan om de Kijksluiter te bekijken. Wellicht zorgt een combinatie van een normale
medicijnbijsluiter en een beeldende voorstelling zoals in de Kijksluiter voor het beste resultaat.
De optie van een normale medicijnbijsluiter aangevuld met verduidelijkende
afbeeldingen wordt in dit bachelorwerkstuk onderzocht. Participanten krijgen
medicijnbijsluiters te lezen die verschillen in de aanwezigheid van afbeeldingen, het lexicale
niveau en het grammaticale niveau. Zij beantwoorden een korte begripsvragenlijst over de
gelezen medicijnbijsluiter. Op basis van de scores op de begripsvragenlijst wordt het effect van
de aan de medicijnbijsluiter toegevoegde verduidelijkende afbeeldingen onderzocht.
1.1 De medicijnbijsluiter
Zoals al eerder gezegd bevat elke verpakking van een medicijn een medicijnbijsluiter
(Geneesmiddelenwet Artikel 69). De medicijnbijsluiter moet een samenvatting zijn van de
productkenmerken (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, 2015a). De bijsluiter moet
eenvoudig leesbaar zijn. Er moet dus gebruik zijn gemaakt van voor de medicijngebruiker
begrijpelijke woorden (Artikel 4a.3 eerste lid Regeling geneesmiddelenwet in College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen, 2015a). Het College ter Beoordeling Geneesmiddelen
(CBG) controleert de leesbaarheid van de bijsluiter. Hiervoor wordt een leesbaarheidstest
uitgevoerd. Er wordt onder andere gekeken naar de grootte van de letters in de tekst, de stijl
van de tekst, de gebruikte taal en de constructie van de zinnen. Een veel gebruikte methode
voor het testen van medicijnbijsluiters is de ‘Australian’ methode (CMDh, 2011). Hierbij
worden twee keer tien deelnemers ondervraagd over de voorlopig definitieve versie van de
medicijnbijsluiter. Zij krijgen een vragenlijst, die van tevoren getest is door andere
proefpersonen, met open vragen over de medicijnbijsluiter. De medicijnbijsluiter wordt
goedgekeurd wanneer 90% van de deelnemers de juiste informatie kan vinden en wanneer van
de deelnemers die de informatie vonden 90% van die deelnemers de informatie ook heeft
begrepen. Medicijnbijsluiters komen pas op de markt, wanneer aan deze test voldaan is. Toch
blijkt uit de verschillende nieuwsberichten en onderzoeken dat de medicijnbijsluiters vaak niet
goed genoeg begrepen worden. Dit kan leiden tot het verkeerd innemen van medicatie en
daardoor tot gezondheidsproblemen (Dowse & Ehlers, 1998). Om een medicijnbijsluiter
begrijpelijker te maken voor medicijngebruikers kan men bij het ontwerpen van een bijsluiter
gebruik maken van een door het CBG opgestelde lijst met niet-academische termen (College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen, 2015b). Deze lijst bevat medische termen met als
vertaling een begrijpelijke en patiëntvriendelijke term. De lijst van patiëntvriendelijke termen
moet ervoor zorgen dat medicijnbijsluiters minder academische termen bevatten.
In dit bachelorwerkstuk worden naast het gebruik van eenvoudige woorden en zinnen
ook afbeeldingen aan de medicijnbijsluiter toegevoegd voor het verbeteren van het begrip van
de medicijnbijsluiter. Echter, het College ter Beoordeling Geneesmiddelen is terughoudend bij
het toestaan van logo’s, afbeeldingen en pictogrammen (College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen, 2015a). De logo’s, afbeeldingen of pictogrammen mogen alleen worden
gebruikt wanneer zij verduidelijkend werken en mogen niet in plaats komen van de tekst in de
medicijnbijsluiter. Het CBG stelt dat wanneer afbeeldingen, logo’s, tekens of pictogrammen de
informatie alleen herhalen, zij niet bijdragen aan de duidelijkheid van de bijsluiter (College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen, 2015a). Daarnaast zegt het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (2015a) wel dat er bij instructies die gegeven worden in de bijsluiter
ondersteunende afbeeldingen gebruikt kunnen worden, omdat veel mensen over het algemeen
visueel zijn ingesteld.
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Tabel 1 Richtlijnen voor afbeeldingen (Dowse & Ehlers, 1998)

1
2

De afbeeldingen moeten afgestemd zijn op de doelgroep
Er moet gebruik worden gemaakt van voorwerpen of symbolen die bij de ontvanger
vertrouwd zijn
3 Abstracte symbolen, symbolen die perspectief overbrengen en symbolen met beweging
moeten met voorzichtigheid worden gebruikt.
4 De afbeeldingen moeten simpel en realistisch zijn en een beperkte inhoud hebben
5 Afbeeldingen moeten een groot lichaamsdeel laten zien in plaats van een klein deel van
het lichaam
6 Afbeeldingen met meerdere stappen moeten voorzichtig worden ingezet
7 De achtergrond van de afbeelding moet op de juiste wijze gebruikt worden
8 Bij het gebruik van kleuren moeten kleuren zo realistisch mogelijk zijn
9 Men moet de juiste vergroting toepassen
10 Nieuwe afbeeldingen moeten eerst getest worden bij de doelgroep
Afbeeldingen
Wanneer afbeeldingen worden gebruikt in medicijnbijsluiters moeten deze simpel en duidelijk
zijn (Dowse & Ehlers, 1998). De afbeeldingen worden getest op hun begrijpelijkheid. Men
moet de boodschap die de afbeelding met zich mee brengt eruit halen en begrijpen (CMDh,
2011). Het American National Standard Institute (ANSI) zegt dat afbeeldingen minimaal een
score van 85% moeten behalen in een begripstest (Dowse & Ehlers, 1998). Het International
Standards Organisation (ISO) stelt dit minimum op 67%. Bij het ontwerpen van afbeeldingen
voor de medicijnbijsluiter moet volgens Dowse en Ehlers (1998) dan ook rekening worden
gehouden met richtlijnen zoals weergeven in tabel 1. In dit bachelorwerkstuk is bij het
ontwerpen van een medicijnbijsluiter met afbeeldingen rekening gehouden met deze richtlijnen.
1.2 Theorieën over verwerking van informatie
1.2.1 Picture superiority effect
Er wordt gesteld dat mensen een cognitieve voorkeur hebben voor informatie in afbeeldingen
tegenover informatie die te vinden is in tekst. Deze voorkeur voor afbeelding gebaseerde
informatie wordt het Picture superiority effect genoemd (Katz, Kripalani & Weiss, 2006). Het
toevoegen van afbeeldingen aan de medicijnbijsluiter kan door deze cognitieve voorkeur
positief bijdragen aan de informatieoverdracht.
1.2.2 Dual coding theory
De Dual coding theory gaat in op de verwerking van informatie in het menselijk brein (Clark
& Paivio, 1991). Mentale systemen verwerken informatie. De theorie stelt dat er twee stromen
van informatie zijn voor het samenstellen van een representatie in het brein. Eén van de stromen
begint met verbale stimuli, die uiteindelijk resulteert in een verbale representatie. Deze verbale
representatie is bijvoorbeeld een (gesproken of geschreven) woord. De andere stroom van
informatie begint met non-verbale stimuli en eindigt als een non-verbale representatie zoals een
afbeelding of een beeldende voorstelling. Deze voorstellingen zijn vergelijkbaar met het
concept dat zij uitbeelden. In een non-verbale representatie kan veel meer informatie zitten dan
in een verbale representatie. Dit idee is terug te zien in de bekende uitspraak Een plaatje zegt
meer dan 1000 woorden. Het opslaan van zowel verbale als non-verbale informatie zorgt voor
een grotere kans op het herinneren van deze informatie, dan wanneer de informatie enkel
aangeboden zou zijn op een verbale óf non-verbale manier.
4

Figuur 1 Model Dual coding theory (Clarck & Pavio, 1991, p.152)

De non-verbale en de verbale informatie worden dus op verschillende manier verwerkt
in het brein, waardoor er verschillende representatie voor de informatie ontstaan in de twee
systemen. De twee systemen zijn via referential connections met elkaar verbonden (figuur 1)
(Clark & Paivio, 1991). Door de connectie tussen het non-verbale en het verbale systeem
kunnen representaties uit beide systemen gecombineerd worden. Deze verbindingen zorgen
ervoor dat processen zoals beeldvorming rondom een woord en het benoemen van afbeeldingen
kunnen plaatsvinden. De referential connections en de grote hoeveelheid informatie die in een
afbeelding kan zitten, zorgen ervoor dat men de betekenis van een tekst makkelijker kan vinden
(Clark & Paivio, 1991). Naast de connectie tussen de systemen is er ook een connectie binnen
de systemen, associate connections (Clark & Paivio, 1991). De verbindingen blijven binnen
hun eigen verbale of non-verbale systeem. Voor het verbale systeem betekent dit dat woorden
zich verbinden aan andere gerelateerde woorden. Voor het non-verbale systeem betekent dit dat
beelden zich verbinden met andere aan het beeld gerelateerde beelden.
De Dual coding theory leunt op de assumptie, dat wanneer een woord of afbeelding
geactiveerd wordt er ook gerelateerde woorden of afbeeldingen worden geactiveerd. Dit wordt
spreading activation genoemd. Niet-gerelateerde woorden of afbeeldingen hebben op dat
moment een lage activiteit. Ook hebben sommige mensen meer de neiging tot het vormen van
beeldende voorstellingen dan andere mensen.
Wanneer informatie van een medicijnbijsluiter zowel verbaal als non-verbaal kan
worden verwerkt, zouden door de referential connections representaties aan elkaar gekoppeld
kunnen worden. Dit leidt tot een betere herinnering en wellicht ook tot een verbeterd begrip van
de tekst. Vanuit de theorie zou dus voorspeld kunnen worden dat afbeeldingen in een
medicijnbijsluiter bijdragen aan het begrip van de medicijnbijsluiter.
1.2.3 Cognitive load theory
De Cognitive load theory (Sweller, 1994) gaat ervan uit dat het geheugen bestaat uit het korteen het langetermijngeheugen, waarbij het kortetermijngeheugen een beperkte capaciteit heeft.
Er zit een grens op de hoeveelheid informatie die het kan verwerken (Paas, van Gog & Sweller,
2010). Het gaat hierbij om nieuwe informatie. Het verwerken van informatie kan via
schematische of automatische verwerving gaan. Bij een schematische verwerving wordt er in
het brein een schema opgebouwd. Een schema is een kenniseenheid, waarin informatie
5

georganiseerd is. Alle kennis van iemand zit opgeslagen in meerdere schema’s in het
langetermijngeheugen. Bij automatische verwerking bestaat het schema al, waardoor het
verwerken van de informatie eenvoudiger gaat. Automatische verwerking gaat zonder dat
iemand zich daarvan bewust is. Wanneer de verwerking van informatie automatisch verloopt,
vermindert dit dan ook de aandacht en wordt er weinig capaciteit gevraagd van het
kortetermijngeheugen. Voorstelbaar is dat hoe complexer de informatie, hoe meer capaciteit
nodig is voor verwerking van de informatie. Er moet voorkomen worden dat informatie meer
capaciteit kost, dan de capaciteit die beschikbaar is.
Afbeeldingen en tekst worden verschillend verwerkt. Dit kost capaciteit. Wel stelt
Sweller (1994) dat afbeeldingen en tekst geïntegreerd kunnen worden. Hierdoor wordt de
informatie als één eenheid waargenomen, wat zorgt voor minder benodigde capaciteit. Het
toevoegen van afbeeldingen aan een medicijnbijsluiter is volgens de Cognitive load theory niet
ideaal, omdat dit tot overbelasting van het kortetermijngeheugen kan leiden. Echter, onderzoek
naar het integreren van informatie in afbeeldingen wijst erop dat het integreren van informatie
in afbeeldingen niet altijd essentieel is. Chandler en Sweller (1991) voerden zes experimenten
uit bij instructieve teksten. Er werd geconcludeerd dat integratie niet effectief is, wanneer er
daardoor overvloedige informatie ontstaat. Dit bachelorwerkstuk richt zich, net als het
onderzoek van Chandler en Sweller (1991), op de instructieve teksten. Het toevoegen van
verduidelijkende afbeeldingen bij de instructieve tekst in de medicijnbijsluiter zou wellicht niet
tot een overbelasting van de cognitieve capaciteit hoeven te leiden.
1.2.4 Cognitive theory of multimedia learning
Bij de Cognitive theory of multimedia learning gaat het om het leren van informatie.
Multimedia Learning vindt plaats wanneer degene die de informatie moet leren, een mentale
representatie bouwt van woorden en afbeeldingen die gerepresenteerd zijn (Mayer, 2002). De
theorie stelt dat mensen beter kunnen leren, wanneer informatie in een instructie wordt
aangeboden via tekst en afbeeldingen, dan wanneer de instructie alleen bestaat uit informatie
uitgedrukt in tekst. Een multimedia instructional message bestaat dan ook uit woorden en
afbeeldingen. Bij deze message moeten minimaal twee modaliteiten gebruikt zijn. Woorden
kunnen zowel gesproken als geschreven zijn. Met afbeeldingen worden alle mogelijke visuele
weergaven bedoeld, zoals: foto’s, tekeningen, figuren, tabellen, grafieken, maar ook video’s en
animaties. De theorie houdt in dat mensen de multimedia instructional massage verwerken via
twee systemen en deze twee systemen vervolgens laten integreren met elkaar en met al eerder
opgeslagen kennis uit het langetermijngeheugen. Dit is terug te zien in figuur 2. Vanuit de
theorie zou het toevoegen van afbeeldingen in een medicijnbijsluiter bij kunnen dragen aan het
begrip van de medicijngebruiker, omdat de integratie van afbeeldingen en tekst ervoor zorgt
dat medicijngebruikers beter kunnen leren en daardoor de instructie uit de bijsluiter beter
begrijpen.
Mayer (2002) testte de theorie door meerdere experimenten. Eén van de experimenten
leidde tot het spatial contiguity effect. Dit effect houdt in dat mensen beter leren wanneer
afbeeldingen en tekst die bij elkaar horen dicht bij elkaar zijn geplaats, dan wanneer
afbeeldingen en tekst die bij elkaar horen ver van elkaar vandaan zijn geplaatst. Met dit effect
wordt rekening gehouden bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen dit bachelorwerkstuk.
Multimedia Learning sluit aan bij de gedachte van de Dual coding theory, dat het
verwerken van informatie via twee systemen verloopt, wat uiteindelijk voor een beter resultaat
zorgt. Ook de Cognitive load theory wordt meegenomen in de Cognitive theory of multimedia
learning. Er wordt gesteld dat mensen een beperkte capaciteit hebben bij elk van de twee
systemen. Tot slot stelt de theorie dat mensen actief betrokken zijn bij het leren van de nieuwe
informatie.
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Figuur 2 Cognitive theory of multimedia learning (Mayer, 2002, p. 103)

1.3 Gerelateerd onderzoek
De effecten op begrip, herinnering, naleving en leesbaarheid van het toevoegen van
afbeeldingen aan een medische bijsluiter worden in meerdere studies onderzocht. De studies
laten verschillende resultaten zien. Hieronder volgt een beknopt overzicht van een aantal van
deze studies.
1.3.1 Geen of onduidelijke effecten van afbeeldingen
Hämeen-Anttila et al. (2004) deden onderzoek naar de begrijpelijkheid van een
medicijnbijsluiter. Zij onderzochten hierbij of het toevoegen van afbeeldingen aan de
medicijnbijsluiter de begrijpelijkheid van die bijsluiter verbeterde. Het onderzoek is uitgevoerd
bij negentig kinderen tussen de zeven en dertien jaar oud. In eerste instantie werd de
begrijpelijkheid van enkel de afbeeldingen getest. Afbeeldingen die hierbij goed werden
begrepen, werden toegevoegd aan de uiteindelijk gebruikte medicijnbijsluiter. Van alle
kinderen kreeg elk eerste kind een medicijnbijsluiter zonder afbeeldingen (alleen tekst) en elk
tweede kind een medicijnbijsluiter met afbeeldingen (zowel tekst als afbeeldingen). De
kinderen werd gevraagd om na het lezen van de bijsluiter zeven vragen over de
medicijnbijsluiter te beantwoorden. De resultaten lieten zien dat er geen significante verschillen
waren in begrijpelijkheid van tekst tussen de groep kinderen die de medicijnbijsluiter kreeg met
alleen tekst en de groep kinderen die de medicijnbijsluiter kreeg met zowel tekst als
afbeeldingen. Er werd wel een iets grotere vraag om hulp geconstateerd bij de groep kinderen
die alleen tekst kreeg. Bij dit onderzoek leken de afbeeldingen in eerste instantie een bijdrage
te leveren aan het begrip. De kinderen begrepen de betekenis van de losse afbeeldingen. Echter,
wanneer de afbeeldingen in hun context (in de medicijnbijsluiter) werden geplaatst, was er geen
aanwijzing meer voor een verbetering van de begrijpelijkheid van de medicijnbijsluiter.
Hooijdonk en Krahmer (2006) deden onderzoek naar de effecten van multimodaliteit bij
instructieve teksten. In het experiment moesten vijftig participanten verschillende RSI
(Repetitive Strain Injury) preventieoefeningen uitvoeren. Er waren oefeningen met een moeilijk
en een eenvoudig niveau. De instructies van de oefeningen werden gegeven in de vorm van
tekst, een afbeelding, een filmpje, tekst en een afbeelding of tekst en een filmpje. Uit de
resultaten kwam naar voren dat participanten die een foto als instructie te zien kregen goed
presteerden. Wel voerden zij minder RSI-oefeningen met een moeilijk niveau correct uit dan
de participanten die tekst kregen als instructie. Ook bleek dat een multimodale instructie (tekst
met een afbeelding/ tekst met een filmpje) geen positieve effecten met zich meebracht.
Participanten die tekst en een foto als instructie kregen voerden minder oefeningen correct uit
dan participanten die alleen een foto als instructie kregen. Een medicijnbijsluiter bevat geen
instructies voor het uitvoeren van oefeningen, maar men kan wel instructieve teksten
tegenkomen over het uitvoeren van bijvoorbeeld een injectie. Uit de resultaten van het
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onderzoek van Hooijdonk en Krahmer (2006) kan geconcludeerd worden dat het toevoegen van
afbeeldingen aan instructieve teksten in de medicijnbijsluiter niet tot een beter begrip zal leiden.
1.3.2 Positieve effecten van afbeeldingen
Dowse en Ehlers (2005) onderzochten de effecten van afbeeldingen in medische informatie. Zij
maakten hierbij geen gebruik van medicijnbijsluiters, maar van een etiket wat op het medicijn
was geplakt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 87 participanten met een lage
leesvaardigheid. De participanten kregen allemaal een kortdurende antibioticakuur. Hierbij
waren de participanten verdeeld in twee groepen. De controlegroep kreeg bij de antibiotica een
etiket met alleen tekst. De experimentele groep kreeg een etiket met tekst en afbeeldingen. Men
onderzocht zowel het begrip als de naleving van de informatie verkregen door het etiket op het
medicijn. Het begrip werd getest door middel van een vragenlijst, waarbij gecontroleerd was
voor gokken. De experimentele groep had een score van gemiddeld 95%, terwijl de
controlegroep een gemiddelde score had van 70%. Het toevoegen van afbeeldingen had dus
significant positieve effecten op het begrip. De naleving van de verkregen informatie werd
gemeten door op bezoek te gaan bij de participanten en hen te observeren. Gemiddeld bleek dat
de experimentele groep 90% scoorde, terwijl de controlegroep significant lager scoorde met
72%. Bij deze naleving was er in de experimentele groep 54% van de participanten die een
hoge score hadden (hoger dan 90%), terwijl slechts 2% van de controlegroep een hoge score
haalde. Het toevoegen van afbeeldingen aan het etiket van het medicijn leverde dus positieve
effecten op voor zowel het begrip van de informatie als de naleving van de informatie.
Ook in het onderzoek van Mansoor en Dowse (2003) werden positieve effecten van
toegevoegde afbeeldingen gevonden vergeleken met medische informatie met alleen tekst. In
dit onderzoek werden de effecten van afbeeldingen in een medicijnbijsluiter en een
medicijnetiket onderzocht bij 60 laaggeletterde participanten. Zij concludeerden dat het
toevoegen van afbeeldingen het begrip van zowel het etiket als de medicijnbijsluiter verbeterde.
Participanten die medische informatie met tekst en afbeeldingen kregen, scoorden significant
hoger op de vragenlijst. Daarnaast gaven 59 van de 60 participanten de voorkeur voor een
medicijnbijsluiter met afbeeldingen.
Mansoor en Dowse (2003) keken naast begrip dus ook naar voorkeur. In het onderzoek
van Kalsher, Wogalter en Racicot (1996) werd alleen gekeken naar deze voorkeur. Het
onderzoek werd uitgevoerd onder 84 studenten (gemiddelde leeftijd van 22 jaar oud). In een
eerste experiment werden medische etiketten getest. Er waren meerdere dimensies zoals gemak
van het lezen van de etiketten en de waarschijnlijkheid van het opmerken van de
waarschuwingen op het etiket. Studenten gaven bij alle dimensies de voorkeur aan etiketten die
afbeeldingen bevatte. Het experiment is herhaald in een tweede experiment waarbij 58 ouderen
(gemiddelde leeftijd van 73 jaar oud) meededen. Ook zij gaven de voorkeur aan etiketten met
afbeeldingen.
Ngoh en Shepherd (1997) deden onderzoek naar het overbrengen van medische
informatie door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen. Zij onderzochten dit bij 78
ongeletterde vrouwen, waardoor er bij dit onderzoek geen gebruik is gemaakt van tekst.
Vrouwen kregen een instructie over het medicijn dat zij moesten gebruiken. In de experimentele
groep kregen de participanten naast de instructie ook visuele hulpmiddelen. Participanten
werden getest op begrip en naleving van de instructie. De resultaten lieten zien dat vrouwen die
de instructie kregen met de visuele hulpmiddelen significant hoger scoorden op begrip en
naleving van deze instructie dan vrouwen die geen visuele hulpmiddelen hadden gekregen.
Ondanks dat hier geen gebruik gemaakt is van tekst, komt uit dit onderzoek wel naar voren dat
visueel aangeboden informatie kan bijdragen aan het begrip en de naleving van de verkregen
informatie.
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1.4 Vraagstelling
De onderzoeken uit de voorgaande paragraaf tonen verschillende uitkomsten. Het herhalen van
soortgelijk onderzoek kan duidelijkheid geven over het effect van afbeeldingen in
medicijnbijsluiters. Opvallend is dat er vooral positieve effecten van het toevoegen van
afbeeldingen worden gevonden, wanneer het onderzoek onder laaggeletterden uitgevoerd werd.
Door de effecten van toegevoegde afbeeldingen ook bij hoog geletterden te onderzoeken levert
dit bachelorwerkstuk een bijdrage aan de resultaten van voorgaande studies. Het in dit bachelor
werkstuk beschreven onderzoek is gericht op instructieve teksten in de medicijnbijsluiter. Het
goed begrijpen van de instructie is cruciaal voor het goed uitvoeren van deze instructie.
Voorgaande onderzoeken richtten zich vaak op meerdere effecten van de afbeeldingen. Om het
onderzoek niet te complex te maken is er in dit bachelorwerkstuk alleen gekeken naar begrip
en zijn effecten zoals naleving, herinnering en leesbaarheid niet getest. Naast de afbeeldingen
is ook het lexicale en grammaticale niveau van de tekst in de medicijnbijsluiter meegenomen
in het onderzoek. Lentz en Pandermaat (2010) geven in hun onderzoek aan dat deze aspecten
van de tekst de medicijnbijsluiter onduidelijk kunnen maken. Hierdoor kwam de volgende
vraagstelling tot stand: Welke invloed heeft het toevoegen van verduidelijkende afbeeldingen
aan instructieve teksten in de medicijnbijsluiter (die variëren op lexicaal en grammaticaal
niveau) op het begrip van de medicijnbijsluiter?
Aan de hand van de voorgaande literatuur en de verwerkingstheorieën uit paragraaf 1.2 zijn de
volgende hypothesen geformuleerd. Er wordt verwacht dat de eenvoudige varianten van de
medicijnbijsluiter met betrekking tot de aanwezigheid van afbeeldingen, het lexicale niveau en
het grammaticale niveau beter begrepen worden dan de moeilijke varianten van de
medicijnbijsluiter. Deze verwachting resulteerde in de eerste hypothese.
H1: Er worden gemiddeld meer begripsvragen goed beantwoord wanneer participanten een
versie met een eenvoudig niveau van de medicijnbijsluiter hebben gelezen, dan wanneer zij een
versie met een moeilijk niveau van de medicijnbijsluiter hebben gelezen. Deze hypothese is
verdeeld in drie deel-hypothesen:
a) Participanten beantwoorden gemiddeld meer begripsvragen goed, wanneer zij een
medicijnbijsluiter met zowel tekst als afbeeldingen hebben gelezen, dan wanneer zij een
medicijnbijsluiter hebben gelezen met alleen tekst.
b) Participanten beantwoorden gemiddeld meer begripsvragen goed, wanneer zij een
medicijnbijsluiter met lexicaal eenvoudige tekst hebben gelezen, dan wanneer zij een
medicijnbijsluiter met lexicaal moeilijke tekst hebben gelezen.
c) Participanten beantwoorden gemiddeld meer begripsvragen goed, wanneer zij een
medicijnbijsluiter met grammaticaal eenvoudige tekst hebben gelezen, dan wanneer zij
een medicijnbijsluiter met grammaticaal moeilijke tekst hebben gelezen.
Wanneer er een effect van de afbeeldingen gevonden wordt, verwacht men dat het toevoegen
van afbeeldingen aan lexicaal en/of grammaticaal moeilijke varianten van de medicijnbijsluiter
een groter effect laat zien, dan wanneer de afbeeldingen worden toegevoegd aan een lexicaal
en/of grammaticaal eenvoudige variant van de medicijnbijsluiter. Hieruit volgde de tweede
hypothese.
H2: Hoe moeilijker het lexicale en/of het grammaticale niveau, hoe meer de afbeeldingen zullen
bijdragen aan het begrip van de medicijnbijsluiter.
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De verwachting is dat participanten die een medicijnbijsluiter te lezen krijgen met een moeilijk
lexicaal niveau meer informatie uit de toegevoegde verduidelijkende afbeeldingen zullen halen,
omdat de tekst niet (goed) begrepen wordt door de lastige woorden. De afbeeldingen kunnen
de betekenis van deze lastige woorden duidelijk maken. De bijdrage die de afbeeldingen leveren
is hierbij groot. Wanneer participanten een medicijnbijsluiter te lezen krijgen met een
eenvoudig lexicaal niveau is de bijdrage van de afbeeldingen kleiner, omdat de informatie
zowel uit de tekst als uit de afbeelding te halen is. Hetzelfde geldt voor een medicijnbijsluiter
met een grammaticaal moeilijk niveau. Hierbij zullen participanten de tekst van de
medicijnbijsluiter niet (goed) begrijpen door de lange en complexe zinnen. De afbeeldingen
zullen een grotere bijdrage leveren dan bij de grammaticaal eenvoudige medicijnbijsluiter,
omdat de informatie bij een eenvoudig niveau makkelijker uit de tekst gehaald kan worden.
Deze hypothese kan getest worden aan de hand van interacties in een statistisch model.

2. Methode
2.1 Design en materiaal
Door het meenemen van de drie factoren: aanwezigheid van afbeeldingen, lexicaal niveau en
grammaticaal niveau ontstond een 2x2x2 design. Er zijn acht condities die verschillen in de
aanwezigheid van afbeeldingen (aanwezig/ afwezig), het lexicale niveau (eenvoudig/ moeilijk)
en het grammaticale niveau (eenvoudig/ moeilijk).
2.1.1 De medicijnbijsluiter
Voor het experiment is een deel van de medicijnbijsluiter van Meriofert spuit 75 IE – poeder
en oplosmiddel voor oplossing voor injectie gebruikt (“Bijsluiter,” n.d.) In deze bijsluiter staat
een instructie over het injecteren van het middel door de patiënt zelf. De instructie is relatief
lastig en is om die reden gebruikt in het onderzoek. Overige delen van de oorspronkelijke
medicijnbijsluiter zijn niet meegenomen, omdat de uiteindelijke enquête hierdoor te lang zou
worden. De oorspronkelijke werking van het medicijn was het opwekken van de eisprong bij
een vrouw. Dit genderspecifieke onderwerp zou echter van invloed kunnen zijn op de
onderzoeksresultaten bij mannen en vrouwen. Om dit te vermijden is besloten de medicijnnaam
en zijn functie te manipuleren. De naam en de functie van het medicijn zijn fictief. Het medicijn
werd Methoxedine genoemd. Door de niet bestaande medicijnnaam kon er geen eventuele
associatie met het medicijn mogelijk zijn bij de participanten. Ook de werking van het medicijn
is gemanipuleerd. Het niet bestaande medicijn zou, volgens de gemanipuleerde bijsluiter,
gebruikt kunnen worden bij een verhoogde bloeddruk, hartfalen en/of bij een acuut hartinfarct.
De tekst van de instructie uit de bijsluiter is voor een groot deel origineel gebleven, maar
de tekst is gemanipuleerd ten aanzien van het lexicale en grammaticale niveau. De exacte
veranderingen zijn beschreven in paragraaf 2.1.3 en paragraaf 2.1.4. Uiteindelijk waren er in
totaal acht versies van de medicijnbijsluiter die verschilden op aanwezigheid van afbeeldingen
(aan-/ afwezig), lexicaal niveau (eenvoudig/ moeilijk) en grammaticaal niveau (eenvoudig/
moeilijk).
2.1.2 Afbeeldingen
De variabele aanwezigheid van afbeeldingen bestond uit twee levels: aanwezig en afwezig.
Wanneer de afbeeldingen aanwezig waren kregen participanten een medicijnbijsluiter te zien
met zowel tekst als afbeeldingen. Er is geen gebruik gemaakt van bestaande afbeeldingen. De
gebruikte afbeeldingen zijn speciaal voor het experiment ontworpen. Er zijn in totaal dertien
afbeeldingen toegevoegd, die een verduidelijkende werking moesten hebben op de instructieve
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tekst. In de afbeeldingen zat geen nieuwe informatie, maar werd informatie uit de tekst
verduidelijkt en herhaald. Ook is er rekening gehouden met richtlijnen voor afbeeldingen
opgesteld door Dowse en Ehlers (1998). Er is gebruik gemaakt van voorwerpen die bij de
medicijngebruiker bekend zijn. Ook zijn de afbeeldingen simpel en realistisch en hebben ze een
beperkte inhoud. Er is rekening gehouden met het afbeelden van een groot gedeelte van het
lichaam in plaats van het afbeelden van alleen een klein lichaamsdeel. De afbeeldingen stonden
naast of onder de tekst waar zij betrekking op hadden, zodat de afbeeldingen en bijbehorende
tekst dicht bij elkaar te vinden waren. Volgens het spatial contiguity effect (Mayer, 2002) levert
het dicht bij elkaar plaatsen van tekst en afbeelding positieve effecten op, zoals beschreven in
paragraaf 1.2.4. Wanneer de afbeeldingen afwezig waren kregen participanten dezelfde
medicijnbijsluiter te zien, maar zonder deze afbeeldingen. De gebruikte afbeeldingen zijn te
vinden in de verschillende medicijnbijsluiters die zijn bijgevoegd in appendix A. Alle
afbeeldingen in de verschillende condities zijn exact gelijk.
2.1.3 Lexicaal niveau
De variabele lexicaal niveau bestond uit twee levels: eenvoudig en moeilijk. De bijsluiter werd
aangepast aan het lexicale niveau voor twintig belangrijke elementen uit de tekst. Dit waren
over het algemeen woorden, maar een enkele keer ook woordgroepen. De woorden zijn getest
op hun woordfrequentie als maat voor de moeilijkheid. Er werd vanuit gegaan dat frequent
voorkomende woorden eenvoudige zijn dan niet-frequent voorkomende woorden. De
woordfrequenties komen uit de database SUBTLEX-NL (Keuleers, Brysbaert & New, 2010).
De woordfrequenties werden hierbij bepaald aan de hand van 44 miljoen woorden uit film- en
televisieondertitels. Het niveau eenvoudig (M = 20.68, SD = 21.54) scoorde gemiddeld een
woordfrequentie van 20.68 per miljoen, terwijl het niveau moeilijk (M = 0.90, SD = 0.83) een
gemiddelde woordfrequentie had van 0.90 per miljoen. Van een aantal woorden was de
woordfrequentie niet bekend. Wanneer de woordfrequentie van het eenvoudige niveau, het
moeilijke niveau of beide niveaus niet bekend was, werd dit niet meegenomen in de berekening
van de gemiddelde woordfrequentie. De volledige lijst met de verschillende eenvoudige en
moeilijk woorden/woordgroepen en hun frequenties staat in appendix B.
2.1.4 Grammaticaal niveau
De variabele grammaticaal niveau bestond ook uit twee levels: eenvoudig en moeilijk. De
niveaus verschillen in zinslengte en aanbiedingswijze. Het eenvoudige niveau bestond
voornamelijk uit korte zinnen, terwijl het moeilijke niveau uit lange zinnen bestond. De lange
zinnen hadden vaak een hoofd- en bijzin, terwijl de korte zinnen bestonden uit enkel een
hoofdzin. De aanbiedingswijze werd gedefinieerd als puntsgewijs en alinea’s. Uit eerder
onderzoek bij ouderen (gemiddelde leeftijd van 70.4 jaar oud) blijkt dat de begrijpelijkheid van
de instructie over de medicatie beter wordt begrepen wanneer de informatie puntsgewijs wordt
aangeboden (Morrow et al., 1995). Daarnaast konden participanten de benodigde informatie
sneller vinden en beter herinneren wanneer de informatie puntsgewijs werd aangeboden, dan
wanneer dezelfde informatie werd aangeboden in de vorm van een alinea. Om deze reden is de
aanbiedingswijze meegenomen in het onderzoek van dit bachelorwerkstuk.
Bij de puntsgewijze aanbiedingswijze bestond de medicijnbijsluiter uit verschillende
stappen van handelingen, waarbij elke stap was aangegeven met een nummer van de stap.
Wanneer er gebruik werd gemaakt van alinea’s werd dezelfde informatie niet in stappen, maar
in lange alinea’s weergeven. De verschillende grammaticale constructies zijn te vinden in
appendix C. Als maat voor de moeilijkheid tussen het eenvoudige en het moeilijke niveau is
een Fry’s readability test uitgevoerd (“Free readability tests,” n.d.). Het gemiddelde aantal
zinnen per honderd woorden was bij het eenvoudige niveau 8.8. Bij het lezen van honderd
woorden heeft men bijna negen verschillende zinnen gelezen. Bij het moeilijke niveau was het
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gemiddeld aantal zinnen per 100 woorden 5.3. Het gemiddelde aantal woorden per zin in beide
versies lag relatief dicht bij elkaar. Dit is te verklaren, doordat de medicijnbijsluiter bij het
niveau eenvoudig (M = 11.4, SD = 6.6) en bij het niveau moeilijk (M = 13.2, SD = 9.7) voor
een deel overeenkwamen. De inleiding en afsluiting van de bijsluiter waren grammaticaal exact
hetzelfde, alleen het middenstuk was gemanipuleerd. Wanneer alleen het gemanipuleerde
tekstgedeelte van de medicijnbijsluiter wordt meegenomen in de berekening van het gemiddeld
aantal woorden per zin, is er een duidelijk verschil tussen de verschillende niveaus te zien. Het
eenvoudige niveau (M = 13.1, SD = 5.4) heeft kortere zinnen dan het moeilijke niveau (M =
19.5, SD =11.6).
2.1.5 Instructie vooraf
Voorafgaand aan het experiment kregen participanten een korte instructie te lezen, waarin de
participanten werd gevraagd de medicijnbijsluiter te lezen en vervolgens twee korte
vragenlijsten in te vullen. Ook werd er gevraagd naar een aantal aanvullende gegevens. Dit
waren leeftijd, moedertaal, opleidingsniveau en of de participant medicijnen gebruikt. Na het
lezen en bevestigen van deze instructie kon men met het experiment beginnen. De instructie is
weergeven in appendix D.
2.1.6 De vragenlijsten
Na het lezen van de medicijnbijsluiter werd participanten gevraagd twee korte vragenlijsten in
te vullen. De eerste vragenlijst bestond uit vijftien begripsvragen, waarop de participanten
konden antwoorden met ja, nee of weet ik niet. De optie weet ik niet is toegevoegd, zodat
participanten niet gingen gokken wanneer de informatie niet (volledig) duidelijk was of niet
(volledig) begrepen werd. Na het invullen van de eerste vragenlijst werd participanten gevraagd
een tweede korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bestond uit vier vragen. Hierbij werd
gevraagd hoe de participanten de medicijnbijsluiter en de begripsvragenlijst hadden ervaren.
Twee vragen vroegen naar de moeilijkheid van de enquête als geheel en de moeilijkheid van de
vragen aan de hand van een 7-punts-Likertschaal die liep van zeer makkelijk tot zeer moeilijk.
De overige twee vragen vroegen eventuele onduidelijkheden in de medicijnbijsluiter of de
vragenlijst te beschrijven. De volledige vragenlijsten zijn bijgevoegd in appendix E.
2.2 Participanten en procedure
Voorafgaand aan het onderzoek is een pilot-studie uitgevoerd. Elk van de acht versies van de
medicijnbijsluiter werd getest. Hierdoor werd duidelijk hoeveel tijd de enquête in beslag nam.
Ook gaf het een beknopt overzicht van de te verwachten resultaten. Aan de hand van resultaten
van de pilot-studie zijn twee vragen van de begripsvragenlijst aangepast en is een spelfout uit
de tekst van de medicijnbijsluiter gehaald. Ook zijn de twee Likertschalen uit de vragenlijst
over de enquête van een 5-puntsschaal opgerekt naar een 7-puntsschaal, om de ervaringen van
de participanten beter te kunnen meten. De aangepaste enquête werd daarna gebruikt voor het
onderzoek.
Aan het onderzoek deden 96 participanten mee. Zij waren gelijk verdeeld over de acht
condities, 12 participanten per conditie. De gemiddelde leeftijd was 20.77 jaar (M = 20.77, SD
= 2.11, min= 18, max = 25). Alle participanten hadden Nederlands als moedertaal en waren
hoogopgeleid (HBO of WO). Van de 96 participanten gaven 32 participanten aan medicijnen
te gebruiken (inclusief de anticonceptiepil). Voor het verzamelen van alle participanten is
gebruik gemaakt van een convenience sample. Studenten die in de kantine van de Radboud
Universiteit Nijmegen aanwezig waren, werd gevraagd om mee te doen aan het onderzoek door
een enquête in te vullen. Wanneer studenten mee wilden werken, kregen zij een enquête. De
enquête bestond uit een korte instructie, de medicijnbijsluiter, de begripsvragenlijst en een korte
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ervaringsvragenlijst over de enquête. Participanten kregen geen verdere uitleg en vulden de
enquête zelfstandig in. Er zat geen tijdslimiet op het invullen van de enquête.
2.3 Dataverwerking
2.3.1 Begrip
De afhankelijke variabele begrip werd gemeten door middel van vijftien meerkeuzevragen. De
meerkeuzevragen konden beantwoord worden met ja, nee of weet ik niet. De gebruikte vragen
zijn in appendix E te vinden. Het begrip werd vastgesteld door het aantal goed beantwoorde
vragen op te tellen. Doordat er vijftien vragen waren, was de maximale score voor begrip 15.
Vragen die beantwoord waren met weet ik niet zijn meegeteld als foutieve antwoorden, omdat
participanten om elke mogelijke reden de informatie blijkbaar niet goed uit de medicijnbijsluiter
hadden gehaald.
2.3.2 Ervaring
Hoe participanten de enquête ervaren hadden werd gemeten door middel van twee vragen met
een 7-punts-Likertschaal. Deze liep van zeer makkelijk tot zeer moeilijk. De gestelde vragen
waren: Wat vond u van de enquête als geheel? en Hoe heeft u het beantwoorden van de vragen
over de medicijnbijsluiter ervaren?.
2.3.3 Data-analyse
Voor de data-analyse van de drie hoofdeffecten is gebruik gemaakt van meerdere afhankelijke
T-testen. Deze T-testen toetsten de eerste hypothese: Er worden gemiddeld meer begripsvragen
goed beantwoord wanneer participanten een versie met een eenvoudig niveau van de
medicijnbijsluiter hebben gelezen, dan wanneer zij een versie met een moeilijk niveau van de
medicijnbijsluiter hebben gelezen. De gemiddelde score van participanten die een
medicijnbijsluiter met tekst en afbeeldingen hadden gelezen werd vergeleken met de
gemiddelde score van participanten die een medicijnbijsluiter met alleen tekst hadden gelezen.
Ook werd de gemiddelde score van participanten die een lexicaal eenvoudige medicijnbijsluiter
hadden gelezen vergeleken met de gemiddelde score van participanten die een lexicaal
moeilijke medicijnbijsluiter hadden gelezen. Tot slot werd de gemiddelde score van
participanten die een grammaticaal eenvoudige medicijnbijsluiter hadden gelezen vergeleken
met de gemiddelde score van participanten die een grammaticaal moeilijke medicijnbijsluiter
hadden gelezen.
Daarnaast werden ook de scores op ervaring van participanten getoetst door middel
van een afhankelijke T-test. De gemiddelde score op de vraag Wat vond u van de enquête als
geheel? van participanten die een medicijnbijsluiter met tekst en afbeeldingen hadden gelezen
werd vergeleken met de gemiddelde score op diezelfde vraag van participanten die een
medicijnbijsluiter met alleen tekst hadden gelezen.
Eventuele interactie-effecten werden geanalyseerd door middel van regressieanalyses.
Hiermee werd de tweede hypothese Hoe moeilijker het lexicale en/of het grammaticale niveau,
hoe meer de afbeeldingen zullen bijdragen aan het begrip van de medicijnbijsluiter getoetst.
De samenhang tussen de variabele lexicaal niveau, de aanwezigheid van afbeeldingen en de
score op de begripsvragenlijst werd bekeken. Net als de samenhang tussen de variabele
grammaticaal niveau, de aanwezigheid van afbeeldingen en de score op de begripsvragenlijst.
Tot slot werd met één regressiemodel per vraag van de begripsvragenlijst getest welke
vragen een significante bijdrage leverden aan de effecten van de toegevoegde afbeeldingen.
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3. Resultaten
3.1 Begrip
3.1.1 Hoofdeffecten
De verwachtingen voor hoofdeffecten staan beschreven in hypothese 1: Er worden gemiddeld
meer begripsvragen goed beantwoord wanneer participanten een versie met een eenvoudig
niveau van de medicijnbijsluiter hebben gelezen, dan wanneer zij een versie met een moeilijk
niveau van de medicijnbijsluiter hebben gelezen. Zoals te lezen is in paragraaf 1.4 bestond deze
hypothese uit drie deel-hypothesen, die zich richten op de aanwezigheid van afbeeldingen, het
lexicale niveau en het grammaticale niveau van de medicijnbijsluiter. De hypothese werd
aangenomen voor de aanwezigheid van afbeeldingen en het lexicale niveau van de
medicijnbijsluiter. De hypothese werd verworpen voor het grammaticale niveau. Er is een
exploratieve analyse uitgevoerd met verschillende T-toetsen. Uit de resultaten bleek dat
participanten gemiddeld meer begripsvragen goed beantwoorden, wanneer zij een
medicijnbijsluiter met zowel tekst als afbeeldingen hebben gelezen (M = 10.85, SD = 2.28), dan
wanneer zij een medicijnbijsluiter hebben gelezen met alleen tekst (M = 9.35, SD= 2.02). Dit
verschil bleek significant: t(92.625) = -3.416, p < .001. Hiermee werd hypothese 1a
aangenomen. Ook beantwoorden participanten gemiddeld meer begripsvragen goed, wanneer
zij een medicijnbijsluiter met een lexicaal eenvoudige tekst hebben gelezen (M = 10.63, SD =
2.18), dan wanneer zij een medicijnbijsluiter met een lexicaal moeilijke tekst hebben gelezen
(M = 9.58, SD = 2.26). Dit verschil bleek significant: t(93.882) = 2.300, p = .024. Hiermee werd
ook hypothese 1b aangenomen. Tot slot beantwoorden participanten gemiddeld meer
begripsvragen goed, wanneer zij een medicijnbijsluiter met een grammaticaal eenvoudige tekst
hebben gelezen (M = 10.27, SD = 2.04), dan wanneer zij een medicijnbijsluiter met een
grammaticaal moeilijke tekst hebben gelezen (M = 9.94, SD = 2.49). Dit verschil bleek echter
niet significant: t(90.521) = .718, p = .475. Hiermee werd hypothese 1c verworpen.
De resultaten laten zien dat de aanwezigheid van afbeeldingen naast de tekst en een
lexicaal eenvoudige tekst hogere scores opleveren. Participanten beantwoorden hierbij
gemiddeld meer vragen goed.
3.1.2 Interactie-effecten
De verwachtingen over eventuele interactie effecten zijn te vinden in hypothese 2: Hoe
moeilijker het lexicale en/of het grammaticale niveau, hoe meer de afbeeldingen zullen
bijdragen aan het begrip van de medicijnbijsluiter. Deze hypothese werd getest met een
multiple regressieanalyse. Er werden twee regressiemodellen getoetst. Bij beide modellen heeft
geen releveling plaats gevonden. De verwachting dat bij een lexicaal moeilijke tekst, de
afbeeldingen een grotere bijdrage aan het begrip van de medicijnbijsluiter leveren werd getest
met een model (tabel 2).
Het regressiemodel met de score op de begripstest als afhankelijke variabele en de
aanwezigheid van afbeeldingen, het lexicaal niveau en de interactie van de aanwezigheid van
afbeeldingen met het lexicale niveau als onafhankelijke variabelen bleek significant, F(3,92) =
4.298, p < .001. De sterkte van het model is matig. Slechts 14.5% van de variantie in de score
op de begripstest kan verklaard worden door de onafhankelijke variabelen (R² = .145). Het
interactie-effect van de aanwezigheid van afbeeldingen en het lexicale niveau van de
medicijnbijsluiter bleek niet significant (β = .306, t = .973, p = .333). De resultaten zijn
weergeven in figuur 3.
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Error bars: +/- standaard error
Figuur 3 Regressieanalyse aanwezigheid van afbeeldingen en lexicaal niveau

Error bars: +/- standaard error
Figuur 4 Regressieanalyse aanwezigheid van afbeeldingen en grammaticaal niveau

Ook de verwachting dat bij een grammaticaal moeilijke tekst, de afbeeldingen een grotere
bijdrage aan het begrip van de medicijnbijsluiter leveren werd getest met een model (tabel 3).
Het regressiemodel met de score op de begripstest als afhankelijke variabele en de
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Tabel 2 Regressieanalyse aanwezigheid van afbeeldingen en lexicaal niveau

Variabelen
B (1)
Standaard error van B
Lexicaal
-1.458*
.606
Afbeelding
.250
1.354
Afbeelding*Lexicaal .833
.856
Intercept = 11.542
R² = .145
F( 3 , 92) = 6.380
p < .001
*p= <.05
** p= <.01
***p = <.001
1
ongestandaardiseerde coëfficiënten
2
gestandaardiseerde coëfficiënten

β (2)
-.323
.055
.306

Tabel 3 Regressieanalyse aanwezigheid van afbeeldingen en grammaticaal niveau

Variabelen
B (1)
Standaard error van B
Grammaticaal
-1.042
.617
Afbeelding
-.625
1.380
Afbeelding*Grammaticaal 1.417
.873
Intercept = 10.917
R² = .113
F( 3 , 92) = 5.014
p < .01
*p= <.05
** p= <.01
***p = <.001
1
ongestandaardiseerde coëfficiënten
2
gestandaardiseerde coëfficiënten

β (2)
-.231
-.138
.520

aanwezigheid van afbeeldingen, het grammaticale niveau en de interactie van de aanwezigheid
van afbeeldingen met het grammaticale niveau als onafhankelijke variabelen bleek significant,
F(3,92) = 5.014, p < .01. De sterkte van het model is matig. Slechts 11.3% van de variantie in
de score op de begripstest kan verklaard worden door de onafhankelijke variabelen (R² = .113).
Het interactie-effect van de aanwezigheid van afbeeldingen en het grammaticale niveau van de
medicijnbijsluiter bleek niet significant (β = .520, t = 1.624, p = .108). De bijdragen die de
afbeeldingen leveren zijn dus additief. De resultaten zijn weergeven in figuur 4.
3.2 Ervaring
Naast de begripsvragen is er gekeken naar de ervaringen van de participanten bij het lezen van
de medicijnbijsluiter. Hierbij ging het om de indruk die participanten van de medicijnbijsluiter
hadden gekregen tijdens het lezen. Zij werden gevraagd antwoord te geven op de vraag Wat
vond u van de enquête als geheel?. Participanten konden antwoorden op een 7-puntsLikertschaal die liep van zeer makkelijk tot zeer moeilijk. De ervaring van participanten werd
gemeten door een twee item schaal (zie paragraaf 2.3.2). De betrouwbaarheid was goed, met
een Cronbach’s alfa α = .89 (M = 4.12, SD = 1.50). De verdeling van de gegeven antwoorden
laat een redelijk gelijke verdeling zien (figuur 5). De twee uiterste opties werden weinig
gekozen (optie 1 = 4.3%, optie 7 = 4.3%).
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Figuur 5 Verdeling subjectieve moeilijkheid medicijnbijsluiter

Figuur 6 Gemiddelde scores per vraag

Er is ook gekeken naar de ervaringen van participanten, wanneer zij een medicijnbijsluiter met
dan wel zonder afbeeldingen te lezen kregen. Uit de resultaten bleek dat participanten
gemiddeld een lager moeilijkheidscijfer gaven aan de medicijnbijsluiter, wanneer zij een
medicijnbijsluiter met zowel tekst als afbeeldingen hebben gelezen (M = 3.63, SD = 1.60), dan
wanneer zij een medicijnbijsluiter hebben gelezen met alleen tekst (M = 4.44, SD= 1.47). Dit
verschil bleek significant: t(90.605) = 2.545, p < .05.
3.3 Scores per begripsvraag
Over het algemeen werden vragen uit de begripsvragenlijst redelijk vaak goed beantwoord.
De gemiddelde score op een begripsvraag was .68. Bij deze scores stond 1 voor juist
beantwoord en 0 voor foutief beantwoord. Een aantal vragen lieten resultaten zien met een erg
hoog of erg laag gemiddelde. Deze vragen toonden (te) weinig differentiatie. Er waren twee
vragen die vrijwel altijd goed beantwoord werden. Dit waren vraag 2 Mag u de naalden
aanraken? (M = .98) en vraag 3 Kunt u zonder uw handen te wassen beginnen aan de
voorbereidingstaken? (M = .97). Naast deze vragen scoorden ook vraag 4 U verwijdert de
gekleurde plastic dop door deze rond te draaien. Is dit correct?, vraag 6 U kunt door de
oplossing heen kijken. Heeft u de oplossing zo lang genoeg heen en weer bewogen? en vraag
15 Voor en tijdens de volledige procedure van de injectie heeft u het oppervlak waar u de
naald op neerlegt, de rubberen stop en de injectieplaats schoon gemaakt. Is dat correct? erg
hoog. Zij hadden een gemiddelde boven de .80. Er waren ook vier vragen die gemiddeld
slecht gemaakt werden. Vraag 8 Hoort de naald volledig in de vloeistof te zitten? (M = .30),
vraag 9 U vervangt de eerste naald door een kortere naald voor de injectie. Is dit correct? (M
= .45), Vraag 11 Mag u zachtjes tegen de zijkant van de naald van de spuit tikken? (M = .41)
en vraag 13 Moet u voor het injecteren de huidplooi vasthouden tussen duim en
middelvinger? (M = .40) werden in minder dan de helft van de gevallen goed beantwoord. De
verschillende vragen en hun gemiddelde scores zijn weergeven in figuur 6.
Ook is er per begripsvraag gekeken naar het verband tussen de individuele vraag en de
aan- of afwezigheid van afbeeldingen. Het verband werd exploratief onderzocht door middel
van vijftien regressiemodellen, één regressiemodel per vraag. Hieruit kwam naar voren dat de
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aanwezigheid van afbeeldingen bij vraag 7 Terwijl u de naald in de injectieflacon steekt staat
de injectieflacon rechtop op uw tafel. Mag dit? significant bij droeg aan de positieve effecten
van de toegevoegde afbeeldingen. Het regressiemodel met vraag 7 als afhankelijke variabele
en de aanwezigheid van afbeeldingen als onafhankelijke variabele bleek significant, F(1, 93)
= 9.723, p < .01. De sterkte van het model is matig. Slechts 8.5% van de variantie bij vraag 7
kan verklaard worden door de aanwezigheid van afbeeldingen (R² = .085). Aanwezigheid van
afbeeldingen heeft een significante samenhang met vraag 7 (β = .308, t = 3.118, p < .01).
Vraag 8 Hoort de naald volledig in de vloeistof te zitten? bleek ook significant. Het
regressiemodel met vraag 8 als afhankelijke variabele en de aanwezigheid van afbeeldingen
als onafhankelijke variabele bleek significant, F(1,94) = 4.089, p < .05. De sterkte van het
model is matig. Slechts 3.1% van de variantie bij vraag 8 kan verklaard worden door de
aanwezigheid van afbeeldingen (R² = .031). Aanwezigheid van afbeeldingen heeft een
significante samenhang met vraag 8 (β = .204, t = 2.022, p < .05). Ook vraag 10 Moet u uzelf
injecteren in een spier? droeg significant bij aan het effect van de toegevoegde afbeeldingen.
Het regressiemodel met vraag 10 als afhankelijke variabele en de aanwezigheid van
afbeeldingen als onafhankelijke variabele bleek significant, F(1, 94) = 5.465, p < .05. De
sterkte van het model is matig. Slechts 4.5% van de variantie bij vraag 10 kan verklaard
worden door de aanwezigheid van afbeeldingen (R² = .045). Aanwezigheid van afbeeldingen
heeft een significante samenhang met vraag 10 (β = .234, t = 2.338, p < .05). Tot slot droeg
vraag 11 Mag u zachtjes tegen de zijkant van de naald van de spuit tikken? veel bij aan de
positieve effecten van de toegevoegde afbeeldingen. Het regressiemodel met vraag 11 als
afhankelijke variabele en de aanwezigheid van afbeeldingen als onafhankelijke variabele
bleek significant, F(1, 94) = 5.411, p < .05. De sterkte van het model is matig. Slechts 4.4%
van de variantie bij vraag 11 kan verklaard worden door de aanwezigheid van afbeeldingen
(R² = .044). Aanwezigheid van afbeeldingen heeft een significante samenhang met vraag 11
(β = .233, t = 2.326, p < .05). Alle andere begripsvragen hadden op zichzelf geen significante
bijdrage.

4. Discussie
In dit bachelorwerkstuk is een antwoord gevonden op de onderzoeksvraag Welke invloed heeft
het toevoegen van verduidelijkende afbeeldingen aan instructieve teksten in de
medicijnbijsluiter (die variëren op lexicaal en grammaticaal niveau) op het begrip van de
medicijnbijsluiter? en hiermee is het doel van het onderzoek behaald. Weliswaar kwamen niet
alle vooraf opgestelde verwachtingen uit, maar werd de belangrijkste hypothese voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag wel door de gevonden resultaten ondersteunt.
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zegt dat aan een medicijnbijsluiter
toegevoegde afbeeldingen geen informatie mogen herhalen, omdat dit niet zou bijdragen aan
het begrip van de medicijnbijsluiter (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, 2015). In
dit bachelorwerkstuk zijn daarentegen wel afbeeldingen geplaatst die informatie vermeld in de
tekst herhalen. De belangrijkste resultaten van het uitgevoerde onderzoek laten zien dat de
toegevoegde afbeeldingen het begrip van de medicijnbijsluiter verbeteren. Dit gaat in tegen het
standpunt van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De afbeeldingen kunnen
daarnaast ook als ondersteund worden gezien. Over de ondersteunde rol van afbeeldingen is het
CGB wel positief. De gevonden resultaten waren vanuit het Picture superiority effect, de Dual
coding theory en de Cognitive theory of multimedia learning te voorspellen. De voorkeur die
mensen hebben voor informatieoverdracht via afbeeldingen volgens het Picture superiority
effect (Katz et al., 1991) zorgt er wellicht voor dat participanten door het bestuderen van de
afbeeldingen naast de tekst de medicijnbijsluiter beter begrepen. Ook werd er een lager
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moeilijkheidscijfer gegeven voor de medicijnbijsluiter met afbeeldingen ten opzichte van de
medicijnbijsluiter met alleen tekst. Het moeilijkheidscijfer zou men kunnen interpreteren als
een voorkeur voor de medicijnbijsluiter met afbeeldingen. Deze mogelijke voorkeur voor
medicijnbijsluiters met afbeeldingen komt overeen met de bevindingen van Kalsher et al.
(1996). Ook zij vonden een voorkeur voor medische informatie van tekst in combinatie met
afbeeldingen onder studenten. De in dit bachelorwerkstuk gevonden resultaten kunnen vanuit
de Dual coding theory (Clark & Paivio, 1991) verklaard worden doordat de informatie die
verbaal verwerkt en opgeslagen is, integreert met de informatie die non-verbaal verwerkt en
opgeslagen is via de refential connections. Hierdoor werd de medicijnbijsluiter met tekst
(verbale informatie) en afbeeldingen (non-verbale informatie) wellicht beter begrepen dan de
medicijnbijsluiter met alleen tekst (verbale informatie). Ook de Cognitive theory of multimedia
learning (Mayer, 2002) ging in op twee systemen van informatieverwerking. Hierbij ging het
om het leren van informatie. Het lezen en begrijpen van een medicijnbijsluiter kan ook als een
vorm van leren worden beschouwd, omdat medicijngebruikers moeten leren hoe ze de
medicatie moeten toedienen en/of gebruiken. De verwachtingen vanuit de Cognitive theory of
multimedia learning voor het toevoegen van afbeeldingen aan de medicijnbijsluiter kwamen op
basis van de gevonden resultaten ook uit. Vanuit de Cognitive load theory (Sweller, 1994)
zouden de toegevoegde afbeeldingen kunnen leiden tot overbelasting van het
kortetermijngeheugen. Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat de overbelasting niet heeft
plaatsgevonden in de in het onderzoek gebruikte vorm van een medicijnbijsluiter. Wel moet
verder onderzoek uitwijzen of de hoeveelheid afbeeldingen of de informatiedichtheid van de
afbeeldingen in een medicijnbijsluiter niet voor overbelasting van het kortetermijngeheugen
kunnen gaan leiden. In dit bachelorwerkstuk werd maar een deel van een medicijnbijsluiter
gegeven aan participanten en hieraan werden al dertien afbeeldingen toegevoegd. Een volledige
medicijnbijsluiter is veel langer dan de medicijnbijsluiter die in de enquête is gebruikt. Hierdoor
bevat een medicijnbijsluiter met eenzelfde afbeelding-tekst verhouding misschien te veel
afbeeldingen. Dit zou kunnen leiden tot een overbelasting van het kortetermijngeheugen.
Verder onderzoek moet uitwijzen welke verhouding van de lengte van de tekst en de
hoeveelheid toegevoegde afbeeldingen een optimaal resultaat oplevert.
Niet alleen afbeeldingen droegen bij aan het begrip van de medicijnbijsluiter, ook het
lexicale niveau bleek een belangrijke rol te spelen voor het begrip. Dit komt overeen met de
bevindingen van Lentz en Pander Maat (2010). Zij vonden echter ook verschillen van begrip
veroorzaakt door het grammaticale niveau. Die bevinding werd door de resultaten gevonden in
dit bachelorwerkstuk niet ondersteund. Opvallend aan de gevonden resultaten bij het
grammaticale niveau is dat participanten die een medicijnbijsluiter met afbeeldingen gelezen
hebben net iets hoger scoren bij het grammaticaal moeilijke niveau (M = 11.04, SD = 2.51) dan
bij het grammaticaal eenvoudige niveau (M = 10.67, SD = 2.06). Dit verschil is goed te zien in
figuur 3 en gaat in tegen de verwachting dat participanten de grammaticaal eenvoudige
medicijnbijsluiter beter begrijpen.
De resultaten werden gevonden op basis van 96 ingevulde enquêtes. Ondanks de vooraf
uitgevoerde pilot-studie werden tijdens het invullen van de enquêtes toch verschillende
problemen geconstateerd. Bij de instructie vooraf (appendix D) werd aan participanten
gevraagd in te vullen of zij medicijnen gebruikten of niet. Hierbij stond echter niet vermeld of
de anticonceptiepil ook meetelde als medicijn. Waarschijnlijk hebben veel vrouwelijke
participanten bij de vraag Gebruikt u medicijnen? het antwoord ja ingevuld, omdat de
anticonceptiepil officieel als medicijn wordt beschouwd. Hierdoor gebruikte een relatief grote
groep van de participanten medicijnen (33%). Of dit invloed heeft gehad op de resultaten is niet
duidelijk. Daarnaast werd in diezelfde instructie niet duidelijk gezegd dat participanten de
medicijnbijsluiter meerdere keren mochten lezen. Enkele participanten gaven aan dat zij de
medicijnbijsluiter slechts één keer hadden gelezen en vervolgens de vragen hadden beantwoord.
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Hierdoor kan het zijn dat in plaats van begrip meer de herinnering van deze participanten is
gemeten. Toch kan ervan uit worden gegaan dat de meeste participanten terug hebben gelezen,
wanneer zij het antwoord op een vraag niet meer wisten. Deze aanname kan gemaakt worden,
omdat participanten tijdens het invullen van de enquête niet gecontroleerd werden en er geen
tijdslimiet zat op het invullen van de enquête. Participanten mochten de medicijnbijsluiter
teruglezen, omdat dit in een realistische situatie ook mogelijk is. Wanneer een patiënt zijn of
haar medicijnbijsluiter krijgt, kan hij of zij ook teruglezen voor het begrijpen van de informatie.
Er zat geen tijdslimiet op het invullen van de enquête, omdat dit in de realistische situatie ook
niet het geval is. Het invullen van een enquête wordt door participanten alleen niet gezien als
een activiteit waar men veel tijd in wil steken. Veel participanten gaven aan dat zij de enquête
te lang vonden, waardoor het kan zijn dat zij het einde de vragenlijst niet meer serieus hebben
ingevuld. Uit de resultaten bleek niet dat de laatste vragen afwijkende scores hadden. Tot slot
gaven participanten aan het lastig te vinden dat zij geen zichtbare referent hadden van de
materialen die nodig waren voor het uitvoeren van de instructie. Medicijngebruikers hebben
deze materialen wel in huis, waardoor de enquête in de huidige vorm minder realistisch werd.
Toch heeft dit waarschijnlijk geen grote invloed gehad op de begrijpelijkheid van de
medicijnbijsluiter.
Enkele vragen uit de begripsvragenlijst leverden onduidelijkheden op. Vraag 15 Voor
en tijdens de volledige procedure van de injectie heeft u het oppervlak waar u de naald op
neerlegt, de rubberen stop en de injectieplaats schoon gemaakt. Is dat correct? werd door zes
participanten genoemd bij de vraag Welke vraag of vragen vond u onduidelijk?. Dit kan komen
doordat voor het beantwoorden van deze vraag verschillende informatie uit de
medicijnbijsluiter nodig is. Hierdoor is het antwoord minder eenvoudig te vinden. Ondanks de
eventuele onduidelijkheid was de vraag in 83% van de gevallen goed beantwoord. Vraag 2 Mag
u de naalden aanraken? en vraag 3 Kunt u zonder uw handen te wassen beginnen aan de
voorbereidingstaken? werden in bijna alle gevallen goed beantwoord. Deze vragen waren
misschien te makkelijk of konden beantwoord worden met logisch verstand in plaats van de
informatie in de medicijnbijsluiter. Tot slot vraag 6 U kunt door de oplossing heen kijken. Heeft
u de oplossing zo lang genoeg heen en weer bewogen?. Tijdens het uitdelen van de enquêtes
werd ontdekt dat deze vraag niet volledig correct is. Meerdere participanten gaven terecht aan
dat men door de oplossing in de spuit heen kan kijken, ook wanneer deze stukjes bevat of troebel
is. Hierdoor konden meerdere antwoorden als juist worden aangemerkt. Tijdens het nakijken is
alleen het antwoord ja goed gerekend, omdat dit het meest voor de hand liggende antwoord
was. Vraag 6 liet echter geen afwijkende resultaten zien en is gewoon meegenomen in de rest
van het onderzoek. In het vervolg zou de begripsvragenlijst meerdere malen getest moeten
worden, voordat deze gebruikt wordt voor het daadwerkelijke experiment.
Naast het aanpassen van de enquête kan ook de steekproef worden verbeterd. In het
bachelorwerkstuk is er vanwege praktische redenen gebruik gemaakt van een convenience
sample. Hierdoor blijft de onzekerheid bestaan dat de participanten in de steekproef geen
representatief beeld gaven van de werkelijkheid. Ook is ervoor gekozen om variabelen die
mogelijk van invloed waren op de resultaten zo constant mogelijk te houden. Alle participanten
hadden een leeftijd tussen de 18 en 25 jaar oud, hadden Nederlands als moedertaal en waren
hoogopgeleid. Hierdoor kunnen conclusies over de effecten van de toegevoegde afbeeldingen
niet te breed getrokken worden.
De gevonden resultaten hebben dus maar betrekking op een relatief kleine groep uit de
volledige populatie van medicijngebruikers. Bij vervolgonderzoek kan men kijken of de
gevonden resultaten ook bij andere groepen gevonden kunnen worden. Zo kan men zowel
hoogopgeleide als laagopgeleide participanten meenemen in het onderzoek. Ook zou gekeken
kunnen worden naar het effect van leeftijd. Hebben ouderen wellicht nog meer voordeel van de
toegevoegde afbeeldingen dan de jongeren die meededen aan dit bachelorwerkstuk. Ook de
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medicijnbijsluiter zelf moet onderzocht worden. Wat is bijvoorbeeld het effect van de grootte
van de letters in de tekst, de stijl van de tekst en het formaat van de medicijnbijsluiter als geheel?
De bijdrage van afbeeldingen kan wellicht door al deze variabelen beïnvloed worden. In dit
bachelorwerkstuk is alleen gekeken naar het toevoegen van afbeeldingen bij instructieve
teksten. Opvallend is dat in eerder onderzoek bij instructieve teksten geen positieve effecten
van afbeeldingen werden gevonden (Hooijdonk & Krahmer, 2006). Dit is in tegenstelling met
de in dit bachelorwerkstuk gevonden resultaten. Het verschil zou veroorzaakt kunnen zijn
doordat het bij Hooijdonk en Krahmer (2006) ging om het uitvoeren van preventieoefeningen,
terwijl het in dit bachelorwerkstuk ging om het begrijpen van instructies voor het injecteren van
medicatie. Naast onderzoek bij instructieve teksten kan verder onderzoek uitwijzen of
afbeeldingen eenzelfde effect opleveren bij de overige teksten in de medicijnbijsluiter, zoals
het informeren over de bijwerkingen van een medicijn.
Gekeken naar het begrip van de medicijnbijsluiter kunnen een aantal aanbevelingen
worden gedaan voor het ontwerpen van een medicijnbijsluiter. Er is gebleken dat toegevoegde
afbeeldingen aan de medicijnbijsluiter een positief effect hebben op het begrip van de
instructieve tekst in die medicijnbijsluiter. Bij het ontwerpen van een medicijnbijsluiter kan
men dus nadenken over het plaatsen van afbeeldingen bij instructieve teksten. Dit is niet alleen
raadzaam bij moeilijke woorden of complexe zinnen, maar ook bij eenvoudige woorden en
korte zinnen. Uit de resultaten kwam naar voren dat de afbeeldingen niet meer positieve
effecten hadden bij moeilijke teksten dan bij eenvoudige teksten. Naast het toevoegen van
verduidelijkende afbeeldingen kan men ook rekening houden met het gebruik van een lexicaal
eenvoudige tekst. Moeilijke woorden kunnen leiden tot minder begrip van de medicijnbijsluiter.
Men kan beter gebruik maken van eenvoudige en begrijpelijke woorden dan van complex en/of
academisch taalgebruik. Ondanks dat voor de grammaticale moeilijkheid van de tekst geen
verschil in begrip van de medicijnbijsluiter werd gevonden, kan men met het ontwerpen van
een medicijnbijsluiter hier wel rekening mee houden. Andere onderzoeken tonen namelijk wel
aan dat dit een invloed heeft op het begrip van de medicijnbijsluiter (Lentz & Pandermaat, 2010;
Morrow et al., 1995). De recent ontwikkelde Kijksluiter (Kijksluiter, n.d.) kan een goede
bijdrage leveren aan de informatie over een medicijn. Hier worden bewegende beelden en
eenvoudige woorden gebruikt. De gevonden resultaten geven aan dat dit bijdraagt aan een beter
begrip. Onderzocht moet worden of medicijngebruikers ook daadwerkelijk naar het speciale
online portaal gaan voor meer informatie of dat zij toch liever gebruik maken van een, aan de
bovenstaande aanbevelingen, aangepaste medicijnbijsluiter.

5. Conclusie
Gebaseerd op de resultaten gevonden in dit bachelorwerkstuk bleek het toevoegen van
verduidelijkende afbeeldingen aan instructieve teksten van de medicijnbijsluiter effect te
hebben op het begrip van deze medicijnbijsluiter. De absolute scores op de begripsvragenlijst
toonden aan dat men de medicijnbijsluiter beter begreep wanneer deze zowel tekst als
afbeeldingen bevatte, maar ook de ervaringen van mensen lieten dit patroon zien. Participanten
beoordeelden de medicijnbijsluiter als minder moeilijk wanneer zij een medicijnbijsluiter
hadden gelezen met tekst en afbeeldingen dan wanneer zij een medicijnbijsluiter hadden
gelezen met alleen tekst. Het toevoegen van afbeeldingen aan de instructieve teksten in de
medicijnbijsluiter zorgt dus voor een beter begrip van de medicijnbijsluiter. Hierdoor kunnen
eventuele fouten bij het toedienen van medicijnen voorkomen worden, wat de gezondheid van
de medicijngebruikers ten goede komt.
Uit eerder onderzoek bleken het lexicale en het grammaticale niveau invloed te hebben
op de begrijpelijkheid van een tekst (Lentz & Pander Maat, 2010). In dit bachelorwerkstuk werd
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dit echter alleen gevonden voor het lexicale niveau. Een medicijnbijsluiter met een eenvoudig
lexicaal niveau wordt beter begrepen.
De afbeeldingen hadden geen grotere bijdrage, wanneer de medicijnbijsluiter een
lexicaal en/of grammaticaal moeilijk niveau had. Hieruit kan worden gesuggereerd dat
afbeeldingen zowel bij lastige instructieve teksten als bij eenvoudige instructieve teksten voor
een beter begrip zorgen.
Wanneer er wordt gekeken naar de onderzoeksvraag Welke invloed heeft het toevoegen
van verduidelijkende afbeeldingen aan instructieve teksten in de medicijnbijsluiter (die
variëren op lexicaal en grammaticaal niveau) op het begrip van de medicijnbijsluiter? kan,
gebaseerd op de verkregen resultaten, geconcludeerd worden dat het toevoegen van
verduidelijkende afbeeldingen aan de instructieve teksten van de medicijnbijsluiter en het
eenvoudig houden van het lexicale niveau van de tekst in de medicijnbijsluiter positieve
effecten opleveren voor het begrip van de medicijnbijsluiter.
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Appendix
Appendix A – versies van de medicijnbijsluiter
Versie 1 – afbeeldingen, lexicaal eenvoudig, grammaticaal eenvoudig.

Wat is Methoxedine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Methoxedine bindt zich aan enzymen, waardoor de vorming van een bloeddrukverhogende
stof in het lichaam wordt geremd. Als gevolg van deze remming daalt de bloeddruk en/of
verbetert de werking van het hart.
Methoxedine wordt gebruikt:
- Bij de behandeling van verhoogde bloeddruk
- Bij onvoldoende pompkracht van het hart
- Bij een acuut hartinfarct

Hoe gebruikt u dit middel?
Lees aandachtig de volgende instructies door voordat u dit middel zelf injecteert.
Injectieflesje met Methoxedine spuit voorbereiden en injecteren:
De injectie moet vlak voor gebruik worden voorbereid. Hiertoe gebruikt u de voorgevulde
spuit met oplosmiddel (natriumchloride 0,9% oplossing in water voor injecties) die in elke
verpakking wordt meegeleverd.
Zorg voor een schoon oppervlak. Het is belangrijk dat uw handen en alle
onderdelen die u gebruikt zo schoon mogelijk zijn.
Leg de volgende zaken klaar op het oppervlak: Twee alcoholgaasjes (niet
meegeleverd), één injectieflesje met Methoxedine spuit-poeder, één
voorgevulde spuit met oplosmiddel, één naald voor de voorbereiding van de
injectie en één dunne naald voor onderhuidse injectie.
De injectie voorbereiden:
1. Verwijder de dop van de voorgevulde spuit en plaats de reconstitutienaald
hierop.
2. Leg de spuit voorzichtig op het schone oppervlak, maar raak de naald niet aan.

De oplossing klaarmaken voor injectie:
3. Verwijder de gekleurde plastic dop van het injectieflesje met dit middel door
deze voorzichtig omhoog te duwen.
4. Maak de rubberen stop schoon met een alcoholgaasje en laat drogen.
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5. Pak de spuit, trek de beschermdop van de naald en steek de naald door de
rubberen stop op het Methoxedine spuit-injectieflesje.
6. Duw de zuiger stevig omlaag om de oplossing op het poeder te spuiten.
7. SCHUD NIET, maar beweeg voorzichtig heen en weer totdat de oplossing
doorzichtig is. Meestal lost dit middel direct op.
8. Houd het injectieflesje op de kop met de naald er nog in en zorg dat de
naaldpunt zich in de vloeistof bevindt.
9. Trek de zuiger voorzichtig uit om alle oplossing op te zuigen in de spuit.
10. Controleer of de samengestelde oplossing doorzichtig is.

Het geneesmiddel onder de huid injecteren:
1. Zodra de spuit de voorgeschreven dosis bevat, plaatst u de beschermdop op de
naald. Trek deze uit de spuit en vervang deze door de dunne naald voor
onderhuidse injectie met bijbehorende beschermdop.
2. Duw de dunne naald op de spuit en draai stevig vast.

3. Verwijder de beschermdop van de dunne naald. Houd de spuit met de naald
naar boven en tik zachtjes tegen de zijkant hiervan, zodat eventuele luchtbellen
naar de bovenkant drijven.
4. Duw tegen de zuiger totdat de druppel vocht op de naaldpunt verschijnt.
5. Gebruik de spuit niet als de vloeistof deeltjes bevat of troebel is.

De injectieplaats:
Uw arts of verpleegkundige heeft u al geadviseerd op welke plaats van uw
lichaam u het geneesmiddel het beste kunt injecteren. Gebruikelijke plaatsen
zijn het dijbeen of de buikwand onder de navel.
Maak deze schoon met een alcoholgaasje.

De naald prikken:
Neem een huidplooi stevig tussen duim en wijsvinger. Prik met de andere hand
de naald met een snelle beweging onder een hoek van 45 of 90 in de huid.
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De oplossing injecteren:
Injecteer onder de huid. Injecteer niet rechtstreeks in een ader. Duw de zuiger
langzaam en gestaag omlaag zodat de oplossing goed wordt geïnjecteerd en het
huidweefsel niet beschadigd wordt.

De naald verwijderen:
Trek snel de spuit uit de huid en druk een gaasje met desinfectiemiddel op de
injectieplaats. Zachtjes masseren van de injectieplaats – terwijl u het gaasje
blijft aandrukken – helpt de oplossing te verspreiden en eventueel ongemak te
voorkomen.

Versie 2 – afbeeldingen, lexicaal moeilijk, grammaticaal eenvoudig.

Wat is Methoxedine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Methoxedine bindt zich aan enzymen, waardoor de vorming van een bloeddrukverhogende
stof in het lichaam wordt geremd. Als gevolg van deze remming daalt de bloeddruk en/of
verbetert de werking van het hart.
Methoxedine wordt gebruikt:
- Bij de behandeling van verhoogde bloeddruk
- Bij hartfalen
- Bij een acuut hartinfarct

Hoe gebruikt u dit middel?
Lees aandachtig de volgende instructies door voordat u dit middel zelf injecteert.
Injectieflacon met Methoxedine spuit voorbereiden en injecteren:
De injectie moet vlak voor gebruik worden voorbereid. Hiertoe gebruikt u de voorgevulde
spuit met oplosmiddel (natriumchloride 0,9% oplossing in water voor injecties) die in elke
verpakking wordt meegeleverd.
Zorg voor een smetteloos oppervlak. Het is belangrijk dat uw handen en alle
onderdelen die u gebruikt zo smetteloos mogelijk zijn.
Leg de volgende zaken klaar op het oppervlak: Twee alcoholgaasjes (niet
meegeleverd), één injectieflacon met Methoxedine spuit-poeder, één
voorgevulde spuit met oplosmiddel, één naald voor de voorbereiding van de
injectie en één delicate naald voor subcutane injectie.
De injectie voorbereiden:
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1. Verwijder de dop van de voorgevulde spuit en plaats de reconstitutienaald
hierop.
2. Leg de spuit voorzichtig op het smetteloze oppervlak, maar betast de naald
niet.

De oplossing prepareren voor injectie:
3. Verwijder de gekleurde plastic dop van de injectieflacon met dit middel door
deze voorzichtig opwaarts te bewegen.
4. Reinig de rubberen stop met een alcoholgaasje en laat ontwateren.
5. Pak de spuit, trek de beschermdop van de naald en steek de naald door de
rubberen stop op de Methoxedine spuit-injectieflacon.
6. Duw de zuiger stevig omlaag om de oplossing op het poeder te spuiten.
7. SCHUD NIET, maar beweeg voorzichtig heen en weer totdat de oplossing
transparant is. Meestal lost dit middel acuut op.
8. Houd de injectieflacon omgedraaid met de naald er nog in en zorg dat de
naaldpunt onder het vloeistofniveau ligt.
9. Trek de zuiger voorzichtig uit om alle oplossing op te zuigen in de spuit.
10. Controleer of de gereconstitueerde oplossing transparant is.

Het geneesmiddel subcutaan injecteren:
1. Zodra de spuit de voorgeschreven dosis bevat, plaatst u de beschermdop op de
naald. Trek deze uit de spuit en vervang deze door de delicate naald voor
subcutane injectie met bijbehorende beschermdop.
2. Duw de delicate naald op de spuit en draai stevig vast.

3. Verwijder de beschermdop van de delicate naald. Houd de spuit met de naald
naar boven en tik zachtjes tegen de zijkant hiervan, zodat eventuele luchtbellen
naar de bovenkant drijven.
4. Duw tegen de zuiger totdat de druppel vocht op de naaldpunt verschijnt.
5. Gebruik de spuit niet als de vloeistof deeltjes bevat of troebel is.

De injectieplaats:
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Uw arts of verpleegkundige heeft u al geadviseerd op welke plaats van uw
lichaam u het geneesmiddel het beste kunt injecteren. Gebruikelijke plaatsen
zijn het dijbeen of de abdominus onder de navel.
Reinig deze met een alcoholgaasje.

De naald prikken:
Neem een huidplooi stevig tussen pollex en index. Prik met de andere hand de
naald met een snelle beweging onder een hoek van 45 of 90 in de cutis.

De oplossing injecteren:
Injecteer subcutaan. Injecteer niet rechtstreeks in een ader. Duw de zuiger
langzaam en gestaag omlaag zodat de oplossing goed wordt geïnjecteerd en het
huidweefsel niet beschadigd wordt.

De naald verwijderen:
Trek snel de spuit uit de huid en druk een gaasje met desinfectiemiddel op de
injectieplaats. Zachtjes masseren van de injectieplaats – terwijl u het gaasje
blijft aandrukken – helpt de oplossing te distribueren en eventueel ongemak te
voorkomen.

Versie 7 – geen afbeeldingen, lexicaal eenvoudig, grammaticaal moeilijk

Wat is Methoxedine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Methoxedine bindt zich aan enzymen, waardoor de vorming van een bloeddrukverhogende
stof in het lichaam wordt geremd. Als gevolg van deze remming daalt de bloeddruk en/of
verbetert de werking van het hart.
Methoxedine wordt gebruikt:
- Bij de behandeling van verhoogde bloeddruk
- Bij onvoldoende pompkracht van het hart
- Bij een acuut hartinfarct

Hoe gebruikt u dit middel?
Lees aandachtig de volgende instructies door voordat u dit middel zelf injecteert.
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Injectieflesje met Methoxedine spuit voorbereiden en injecteren:
De injectie moet vlak voor gebruik worden voorbereid. Hiertoe gebruikt u de voorgevulde
spuit met oplosmiddel (natriumchloride 0,9% oplossing in water voor injecties) die in elke
verpakking wordt meegeleverd.
Zorg voor een schoon oppervlak. Het is belangrijk dat uw handen en alle onderdelen
die u gebruikt zo schoon mogelijk zijn.
Leg de volgende zaken klaar op het oppervlak: Twee alcoholgaasjes (niet
meegeleverd), één injectieflesje met Methoxedine spuit-poeder, één voorgevulde spuit
met oplosmiddel, één naald voor de voorbereiding van de injectie en één dunne naald
voor onderhuidse injectie.
De injectie voorbereiden:
Verwijder de dop van de voorgevulde spuit en plaats de reconstitutienaald hierop. Leg
de spuit voorzichtig op het schone oppervlak, maar raak de naald niet aan.
De oplossing klaarmaken voor injectie:
Verwijder de gekleurde plastic dop van het injectieflesje met dit middel door deze
voorzichtig omhoog te duwen en maak de rubberen stop schoon met een alcoholgaasje
en laat deze drogen. Pak vervolgens de spuit, trek de beschermdop van de naald, steek
de naald door de stop, die van rubber is, op het Methoxedine spuit-injectieflesje en
duw de zuiger stevig omlaag om de oplossing op het poeder te spuiten. SCHUD NIET,
maar beweeg voorzichtig heen en weer totdat de oplossing, die meestal direct oplost,
doorzichtig is. Houd het injectieflesje op de kop met de naald er nog in en zorg dat de
naaldpunt zich in de vloeistof bevindt, terwijl u de zuiger voorzichtig uittrekt om alle
oplossing, waarbij u controleert of de samengestelde oplossing doorzichtig is, op te
zuigen in de spuit.
Het geneesmiddel onder de huid injecteren:
Zodra de spuit de voorgeschreven dosis bevat, plaatst u de beschermdop op de naald.
Trek deze uit de spuit en vervang deze door de dunne naald voor onderhuidse injectie
met bijbehorende beschermdop. Duw de dunne naald op de spuit en draai stevig vast.
Verwijder hierna de beschermdop van de dunne naald. Houd de spuit met de naald
naar boven en tik zachtjes tegen de zijkant hiervan, zodat eventuele luchtbellen naar de
bovenkant drijven. Duw tegen de zuiger totdat de druppel vocht op de naaldpunt
verschijnt, maar gebruik de spuit niet als de vloeistofdeeltjes bevat of troebel is.
De injectieplaats:
Uw arts of verpleegkundige heeft u al geadviseerd op welke plaats van uw lichaam u
het geneesmiddel het beste kunt injecteren. Gebruikelijke plaatsen zijn het dijbeen of
de buikwand onder de navel.
Maak deze schoon met een alcoholgaasje.
De naald prikken:
Neem een huidplooi stevig tussen duim en wijsvinger. Prik met de andere hand de
naald met een snelle beweging onder een hoek van 45 of 90 in de huid.
De oplossing injecteren:
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Injecteer onder de huid. Injecteer niet rechtstreeks in een ader. Duw de zuiger
langzaam en gestaag omlaag zodat de oplossing goed wordt geïnjecteerd en het
huidweefsel niet beschadigd wordt.
De naald verwijderen:
Trek snel de spuit uit de huid en druk een gaasje met desinfectiemiddel op de
injectieplaats. Zachtjes masseren van de injectieplaats – terwijl u het gaasje blijft
aandrukken – helpt de oplossing te verspreiden en eventueel ongemak te voorkomen.

Versie 8 – geen afbeeldingen, lexicaal moeilijk, grammaticaal moeiljk

Wat is Methoxedine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Methoxedine bindt zich aan enzymen, waardoor de vorming van een bloeddrukverhogende
stof in het lichaam wordt geremd. Als gevolg van deze remming daalt de bloeddruk en/of
verbetert de werking van het hart.
Methoxedine wordt gebruikt:
- Bij de behandeling van verhoogde bloeddruk
- Bij hartfalen
- Bij een acuut hartinfarct

Hoe gebruikt u dit middel?
Lees aandachtig de volgende instructies door voordat u dit middel zelf injecteert.
Injectieflacon met Methoxedine spuit voorbereiden en injecteren:
De injectie moet vlak voor gebruik worden voorbereid. Hiertoe gebruikt u de voorgevulde
spuit met oplosmiddel (natriumchloride 0,9% oplossing in water voor injecties) die in elke
verpakking wordt meegeleverd.
Zorg voor een smetteloos oppervlak. Het is belangrijk dat uw handen en alle
onderdelen die u gebruikt zo smetteloos mogelijk zijn.
Leg de volgende zaken klaar op het oppervlak: Twee alcoholgaasjes (niet
meegeleverd), één injectieflacon met Methoxedine spuit-poeder, één voorgevulde
spuit met oplosmiddel, één naald voor de voorbereiding van de injectie en één delicate
naald voor subcutane injectie.
De injectie voorbereiden:
Verwijder de dop van de voorgevulde spuit en plaats de reconstitutienaald hierop. Leg
de spuit voorzichtig op het smetteloze oppervlak, maar betast de naald niet.
De oplossing prepareren voor injectie:
Verwijder de gekleurde plastic dop van de injectieflacon met dit middel door deze
voorzichtig opwaarts te bewegen en reinig de rubberen stop met een alcoholgaasje en
laat deze ontwateren. Pak vervolgens de spuit, trek de beschermdop van de naald,
steek de naald door de stop, die van rubber is, op de Methoxedine spuit-injectieflacon
en duw de zuiger stevig omlaag om de oplossing op het poeder te spuiten. SCHUD
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NIET, maar beweeg voorzichtig heen en weer totdat de oplossing, die meestal acuut
oplost, transparant is. Houd de injectieflacon omgedraaid met de naald er nog in en
zorg dat de naaldpunt onder het vloeistofniveau ligt, terwijl u de zuiger voorzichtig
uittrekt om alle oplossing, waarbij u controleert of de gereconstitueerde oplossing
transparant is, op te zuigen in de spuit.
Het geneesmiddel subcutaan injecteren:
Zodra de spuit de voorgeschreven dosis bevat, plaatst u de beschermdop op de naald.
Trek deze uit de spuit en vervang deze door de delicate naald voor subcutane injectie
met bijbehorende beschermdop. Duw de delicate naald op de spuit en draai stevig vast.
Verwijder hierna de beschermdop van de delicate naald. Houd de spuit met de naald
naar boven en tik zachtjes tegen de zijkant hiervan, zodat eventuele luchtbellen naar de
bovenkant drijven. Tot slot duwt u tegen de zuiger totdat de druppel vocht op de
naaldpunt verschijnt, maar gebruik de spuit niet als de vloeistofdeeltjes bevat of
troebel is.
De injectieplaats:
Uw arts of verpleegkundige heeft u al geadviseerd op welke plaats van uw lichaam u
het geneesmiddel het beste kunt injecteren. Gebruikelijke plaatsen zijn het dijbeen of
de abdominus onder de navel.
Reinig deze met een alcoholgaasje.
De naald prikken:
Neem een huidplooi stevig tussen pollex en index. Prik met de andere hand de naald
met een snelle beweging onder een hoek van 45 of 90 in de cutis.
De oplossing injecteren:
Injecteer subcutaan. Injecteer niet rechtstreeks in een ader. Duw de zuiger langzaam en
gestaag omlaag zodat de oplossing goed wordt geïnjecteerd en het huidweefsel niet
beschadigd wordt.
De naald verwijderen:
Trek snel de spuit uit de huid en druk een gaasje met desinfectiemiddel op de
injectieplaats. Zachtjes masseren van de injectieplaats – terwijl u het gaasje blijft
aandrukken – helpt de oplossing te distribueren en eventueel ongemak te voorkomen.
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Appendix B – lexicale verschillen (eenvoudig / moeilijk)
Lexicaal
Eenvoudig

Frequentie
(per miljoen)

Moeilijk

Frequentie

Onvoldoende
pompkracht van het
hart

-

Hartfalen

0.21

Schoon

49.28

Smetteloos

0.53

(Injectie) flesje

6.36

(Injectie)flacon

0.21

Dunne

5.9

Delicate

2.31

Onderhuids

0.27

Subcutaan

-

Aanraken

28.17

Betasten

1.19

Klaarmaken

13.08

Prepareren

0.23

Omhoog duwen

-

Opwaarts bewegen

-

Schoonmaken

16.01

Reinigen

2.63

Drogen

3.45

Ontwateren

-

Doorzichtig

1.85

Transparant

0.59

Direct

70.46

Acuut

0.57

Op de kop

-

Omgedraaid

2.79

Zich in de vloeistof
bevindt

-

Onder het vloeistofniveau
ligt

-

Samengestelde

0.18

Gereconstitueerde

-

Buikwand

-

Abdominus

-

Duim

10.79

Pollex

-

Wijsvinger

0.73

Index

0.39

Huid

39.56

Cutis

-

Verspreiden

15.00

Distribueren

0.37

(per miljoen)
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Appendix C – grammaticale verschillen (eenvoudig / moeilijk)

Grammaticaal
Eenvoudig

Moeilijk

1. Verwijder de dop van de voorgevulde
spuit en plaats de reconstitutienaald hierop.
2. Leg de spuit voorzichtig op het schone
oppervlak, maar raak de naald niet aan.

Verwijder de dop van de voorgevulde spuit
en plaats de reconstitutienaald hierop. Leg
de spuit voorzichtig op het schone
oppervlak, maar raak de naald niet aan.

3. Verwijder de gekleurde plastic dop van
het injectieflesje met dit middel door deze
voorzichtig omhoog te duwen.
4. Maak de rubberen stop schoon met een
alcoholgaasje en laat drogen.

Verwijder de gekleurde plastic dop van het
injectieflesje met dit middel door deze
voorzichtig omhoog te duwen en maak de
rubberen stop schoon met een alcoholgaasje
en laat deze drogen.

5. Pak de spuit, trek de beschermdop van de
naald en steek de naald door de rubberen
stop op het Methoxedine spuit-injectieflesje.
6. Duw de zuiger stevig omlaag om de
oplossing op het poeder te spuiten.

Pak vervolgens de spuit, trek de
beschermdop van de naald, steek de naald
door de stop, die van rubber is, op het
Methoxedine spuit-injectieflesje en duw de
zuiger stevig omlaag om de oplossing op het
poeder te spuiten.

7. SCHUD NIET, maar beweeg voorzichtig SCHUD NIET, maar beweeg voorzichtig
heen en weer totdat de oplossing doorzichtig heen en weer totdat de oplossing, die
is. Meestal lost dit middel direct op.
meestal direct oplost, doorzichtig is.
8. Houd het injectieflesje op de kop met de
naald er nog in en zorg dat de naaldpunt zich
in de vloeistof bevindt.
9. Trek de zuiger voorzichtig uit om alle
oplossing op te zuigen in de spuit.
10. Controleer of de samengestelde
oplossing doorzichtig is.

Houd het injectieflesje op de kop met de
naald er nog in en zorg dat de naaldpunt zich
in de vloeistof bevindt, terwijl u de zuiger
voorzichtig uittrekt om alle oplossing,
waarbij u controleert of de samengestelde
oplossing doorzichtig is, op te zuigen in de
spuit.

1. Zodra de spuit de voorgeschreven dosis
bevat, plaatst u de beschermdop op de naald.
Trek deze uit de spuit en vervang deze door
de dunne naald voor onderhuidse injectie
met bijbehorende beschermdop.
2. Duw de dunne naald op de spuit en draai
stevig vast.

Zodra de spuit de voorgeschreven dosis
bevat, plaatst u de beschermdop op de naald.
Trek deze uit de spuit en vervang deze door
de dunne naald voor onderhuidse injectie
met bijbehorende beschermdop. Duw de
dunne naald op de spuit en draai stevig vast.

3. Verwijder de beschermdop van de dunne
naald. Houd de spuit met de naald naar
boven en tik zachtjes tegen de zijkant

Verwijder hierna de beschermdop van de
dunne naald. Houd de spuit met de naald
naar boven en tik zachtjes tegen de zijkant
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hiervan, zodat eventuele luchtbellen naar de
bovenkant drijven.

hiervan, zodat eventuele luchtbellen naar de
bovenkant drijven.

4. Duw tegen de zuiger totdat de druppel
vocht op de naaldpunt verschijnt.
5. Gebruik de spuit niet als de vloeistof
deeltjes bevat of troebel is.

Duw tegen de zuiger totdat de druppel vocht
op de naaldpunt verschijnt, maar gebruik de
spuit niet als de vloeistofdeeltjes bevat of
troebel is.

Uw arts of verpleegkundige heeft u al
geadviseerd op welke plaats van uw lichaam
u het geneesmiddel het beste kunt injecteren.
Gebruikelijke plaatsen zijn het dijbeen of de
buikwand onder de navel.
Maak deze schoon met een alcoholgaasje.

Uw arts of verpleegkundige heeft u al
geadviseerd op welke plaats van uw lichaam
u het geneesmiddel het beste kunt injecteren.
Gebruikelijke plaatsen zijn het dijbeen of de
buikwand onder de navel.
Maak deze schoon met een alcoholgaasje.

Neem een huidplooi stevig tussen duim en
wijsvinger. Prik met de andere hand de
naald met een snelle beweging onder een
hoek van 45⁰ of 90⁰ in de huid.

Neem een huidplooi stevig tussen duim en
wijsvinger. Prik met de andere hand de
naald met een snelle beweging onder een
hoek van 45⁰ of 90⁰ in de huid.

Injecteer onder de huid. Injecteer niet
rechtstreeks in een ader. Duw de zuiger
langzaam en gestaag omlaag zodat de
oplossing goed wordt geïnjecteerd en het
huidweefsel niet beschadigd wordt.

Injecteer onder de huid. Injecteer niet
rechtstreeks in een ader. Duw de zuiger
langzaam en gestaag omlaag zodat de
oplossing goed wordt geïnjecteerd en het
huidweefsel niet beschadigd wordt.

Trek snel de spuit uit de huid en druk een
gaasje met desinfectiemiddel op de
injectieplaats. Zachtjes masseren van de
injectieplaats – terwijl u het gaasje blijft
aandrukken – helpt de oplossing te
verspreiden en eventueel ongemak te
voorkomen.

Trek snel de spuit uit de huid en druk een
gaasje met desinfectiemiddel op de
injectieplaats. Zachtjes masseren van de
injectieplaats – terwijl u het gaasje blijft
aandrukken – helpt de oplossing te
verspreiden en eventueel ongemak te
voorkomen.
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Appendix D – instructie vooraf
Beste deelnemer,
Bedankt dat u mee wil werken aan dit onderzoek. Het experiment is anoniem en geheel op
vrijwillige basis. U bent vrij om op elk moment met het experiment te stoppen.
U gaat zo meedoen aan een experiment. U krijgt een medicijnbijsluiter te zien. Lees deze
medicijnbijsluiter zorgvuldig door. Hierna wordt gevraagd of u twee korte vragenlijsten over
de medicijnbijsluiter in wil vullen. Er zijn in totaal 19 vragen.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Dan wil ik u als laatst nog vragen om de volgende gegevens in te vullen:
Leeftijd:

……..

Moedertaal:

……………………………………..

Opleidingsniveau:
o
o
o
o

MBO
HBO
WO
Anders, namelijk…………………………………………………………………….

Gebruikt u medicijnen?
*Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Ja/nee*

□ Ik heb de instructies begrepen en wil nog steeds mee doen aan het experiment.

Handtekening: ……………………………………………
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Appendix E - vragenlijsten
Begripsvragenlijst

Vragenlijst
1. Uw hart pompt het bloed niet goed rond in uw lichaam. Kunt u dit medicijn
gebruiken?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
2. Mag u de naalden aanraken?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
3. Kunt u zonder uw handen te wassen beginnen aan de voorbereidingstaken?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
4. U verwijdert de gekleurde plastic dop door deze rond te draaien. Is dit correct?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
5. Kunt u na het poetsen van de rubberen stop deze gelijk gebruiken?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
6. U kunt door de oplossing heen kijken. Heeft u de oplossing zo lang genoeg heen en
weer bewogen?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
7. Terwijl u de naald in de injectieflacon steekt staat de injectieflacon rechtop op uw
tafel. Mag dit?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
8. Hoort de naald volledig in de vloeistof te zitten?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
9. U vervangt de eerste naald door een kortere naald voor de injectie. Is dit correct?
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o Ja
o Nee
o Weet ik niet
10. Moet u uzelf injecteren in een spier?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
11. Mag u zachtjes tegen de zijkant van de naald van de spuit tikken?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
12. Is de buikwand een gebruikelijke plaats voor de injectie?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
13. Moet u voor het injecteren de huidplooi vasthouden tussen duim en middelvinger?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
14. Maakt het masseren van de injectieplaats het verspreiden van de vloeistof
makkelijker?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet
15. Voor en tijdens de volledige procedure van de injectie heeft u het oppervlak waar u de
naald op neerlegt, de rubberen stop en de injectieplaats schoon gemaakt. Is dat
correct?
o Ja
o Nee
o Weet ik niet

Ervaringsvragenlijst

Vragen over de enquête
1. Wat vond u van de enquête als geheel?
o
zeer makkelijk

o

o

o

o

o

o
zeer moeilijk
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2. Vond u de tekst in de medicijnbijsluiter soms onduidelijk?
Ja / Nee*
*doorstrepen wat niet van toepassing is
Zo ja, kunt u aangeven waar of waarom u de tekst onduidelijk vond?
………………………………………………………………………………………..

3. Hoe heeft u het beantwoorden van de vragen over de medicijnbijsluiter ervaren?
o
zeer makkelijk

o

o

o

o

o

o
zeer moeilijk

4. Vond u de vragen over de medicijnbijsluiter soms onduidelijk?
Ja / Nee*
*doorstrepen wat niet van toepassing is
Zo ja, welke vraag of vragen vond u onduidelijk?
………………………………………………………………………………………..
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