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Inhoud sessie

▪Wat is Thuisarts.nl?

▪Omvang en gebruik

▪Toegankelijkheid

▪Vragen / discussie



Thuisarts.nl

• Publiekswebsite met betrouwbare en toegankelijke informatie over 

gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen

• Doelen:

• Ondersteunen van (huis)artsen en andere professionals in de zorg bij hun 

voorlichtingsfunctie voor, tijdens en na het consult.

• Ondersteunen van de patiënt voor zelfregie bij een (mogelijke) zorgvraag en 

voor een betere voorbereiding voor contact met de huisartsenvoorziening, 

zodat in het contact meer ruimte voor verdieping en verbinding ontstaat.

• Gebaseerd op medische richtlijnen, NHG-Standaarden, FMS-richtlijnen, GGZ-

kwaliteitsstandaarden

• Samenwerking met artsen- en patiëntenorganisaties, GGZ en 

kennisinstituten (RIVM, Trimbos e.a.)

• Geen reclame



Thuisarts.nl

• Begrijpelijk taalgebruik (B1), vanuit de situatie van de patiënt 

• Meer dan 1.200 onderwerpen/situaties (70% 1e lijns info, 20% 2e lijns info, 

10% GGZ)

• Teksten, video’s (200), afbeeldingen, keuzehulpen

• > 5miljoen bezoeken per maand (okt. 2020)

• 99% huisartsen gebruikt Thuisarts.nl in de praktijk, rapportcijfer 9,1

• Hoge waardering huisartsen, specialisten, patiënten (Nivel

Transparantiemonitor 2018)

• Maatschappelijke impact: 12% minder huisartsconsulten



Onafhankelijk Betrouwbaar Toegankelijk

Geen reclame, 
geen commerciële belangen

Hoofdzakelijk gefinancierd door 
huisartsen 

(via lidmaatschap NHG)

Gebaseerd op wetenschappelijk 
onderbouwde kwaliteitsrichtlijnen 

van beroepsgroepen

NHG-Standaarden
FMS-Richtlijnen

GGZ-kwaliteitsstandaarden
e.a.

Geschreven vanuit de situatie van 
de patiënt en gemaakt i.s.m. 

patiënten

B1-taalniveau, afbeeldingen, 
video’s, waarmerk Drempelvrij 

(WCAG 2.0)



Thuisarts.nl

Omvang & Gebruik

• Meer dan 1.200 onderwerpen/situaties (70% 1e lijns info, 20% 2e lijns info, 10% GGZ)

• 99% van de huisartsen gebruikt Thuisarts.nl; rapportcijfer 9,1 (NHG ledenraadpleging 2020)

• Hoge waardering huisartsen, specialisten, patiënten (Nivel Transparantiemonitor 2018)

• Maatschappelijke impact: 12% minder korte en telefonische huisartsconsulten 

3 jaar na lancering (Spoelman et al, 2016)





Bezoeken 2020



Toegankelijkheid van (overheids)websites

Webrichtlijnen

▪ De overheid streeft er naar zo gebruikersvriendelijk mogelijk te zijn. Op 
verschillende niveau’s wordt daarop gewerkt in de digitale communicatie: is 
informatie makkelijk vindbaar, komt de informatie overeen met 
gebruikersverwachtingen van de site, is de vormgeving ondersteunend aan de 
communicatie en is het platform gebruikersvriendelijk.

▪ Vanaf 2015 moeten overheidswebsites voldoen aan internationale normen 
voor toegankelijkheid. Per 1 januari 2017 zijn de eisen vastgelegd in de 
Europese richtlijn voor toegankelijke overheidswebsites en apps.

▪ Door het naleven van deze normen kunnen mensen met beperkingen (onder 
meer doofheid, visueel beperkten) gemakkelijker de informatie op websites 
tot zich nemen. Wanneer informatie voor burgers en ondernemers goed 
vindbaar wordt aangeboden, is het makkelijker om digitaal zaken te doen.





Toegankelijkheid van Thuisarts.nl

• We houden bij het ontwerpen, bouwen en maken van de 
informatie (teksten, films) rekening met mensen met een 
beperking.

• We laten Thuisarts.nl elk jaar testen door deskundigen.
De problemen die daaruit komen, lossen we op.

• We zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van nieuwe 
ontwikkelingen om websites bruikbaar te houden voor 
mensen met een beperking. 



Certificaat toegankelijkheid 2019

▪ Stichting Accessibility heeft voor ons getest of Thuisarts.nl 
goed bruikbaar is voor mensen met een beperking. 

▪ Thuisarts.nl heeft het Certificaat van 
toegankelijkheid gekregen. Dit betekent dat Thuisarts.nl 
voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk 
drempelvrij.nl.

https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1910
https://www.drempelvrij.nl/




Informatiestructuur

▪ Gelaagdheid
▪ Onderwerpen 

▪ Situaties 
▪ In het kort

▪ Tekstboxen

▪ Verwijzing naar meer informatie
▪ Andere websites en organisaties

▪ Onderliggende richtlijn



Functionaliteiten

▪ 3 zoekingangen: zoekbalk, alfabet, lichaam

▪ Tekst + afbeeldingen + video’s

▪ Voorleesfunctie (Readspeaker)







Als bezoeker op Thuisarts.nl..

▪ Je hebt bepaalde klachten

▪ Je hebt net gehoord dat je een bepaalde ziekte hebt

▪ Je wil de voor- en nadelen weten van medicijnen

▪ Je gaat een bepaalde therapie krijgen

▪ Wil je tips hoe je je naaste kan bijstaan

▪ ….

▪ Hier sluiten we bij aan op Thuisarts.nl. 

▪ Dus perspectief patiënt/naaste/doelgroep, niet de ziekte of 
het aanbod van zorg



Daarom: Situatie-teksten

• Ik wil mijn voeten goed verzorgen bij diabetes type 2 

• Mijn kind heeft koorts

• Ik wil antidepressiva afbouwen 

• Ik heb een psychose gehad

• Ik denk aan zelfdoding

• Wat kan ik zelf aan mijn diabetesbehandeling doen?

• Ik moet beslissen of ik de schildwachtklier wil laten weghalen

• Ik wil beter omgaan met stress

• Ik verzorg iemand met dementie

Een situatietekst beantwoordt de belangrijkste vragen 

van mensen in die bepaalde situatie 



Situatie van de bezoeker







Eenvoudige taal

▪ Laaggeletterden (29%)

▪ Taalniveau B1

▪





Redactie



Vragen?

t.drenthen@nhg.org

mailto:t.drenthen@nhg.org

