
Effectief digitaal bericht
CHECKLIST

Schrijf persoonlijk, spreek je patiënt aan

Spreek de patiënt persoonlijk aan en haak in je bericht aan op een 
persoonlijke situatie, zo houd je het contact warm maar functioneel.

Het is nu 2 weken na de operatie. Als 
u nog vragen hebt of klachten, laat het 
ons dan gerust weten.

Hoe gaat het met u mevrouw Jansen, nu  
2 weken na uw operatie?

minus plus

Wat kan wel: schrijf het positief op

Vertellen wat iemand wél kan of mag doen is veel effectiever dan wat niet 
kan of mag.

De komende dagen mag uw been NIET 
nat worden. Douche, zwem of was uw 
been daarom niet!

Na 5 dagen mag u uw been weer gewoon 
wassen en ermee douchen of zwemmen.

minus plus

Formuleer actief

Actieve zinnen zijn zinnen met zo min mogelijk werkwoorden, in de 
tegenwoordige tijd en bij voorkeur niet te lang.

U wordt aanstaande maandag om 13:00 
uur verwacht bij de poli Orthopedie. U 
wordt dan onderzocht door dokter De 
Jong. Zij zal u dan ook meer vertellen 
over het vervolg van de behandeling.

Maandag 13:00 uuur zien wij u op 
de polo Orthopedie. Dokter De Jong 
onderzoekt u dan. Zij vertelt u dan 
ook meer over het vervolg van de 
behandeling.

minus plus



Leren, groeien en verbinden met digitaal contact in de zorg

arrow-right  Leer verder op beterdichtbij.nl/academie

Vermijd jargon, houd het begrijpelijk

Maak de boodschap aan je patiënt zo concreet mogelijk in het bericht. 
Vermijd jargon, afkortingen of moeilijke woorden of gebruik deze alleen 
als je ze eerst goed uitlegt.

De geldigheidsduur van uw POS is 
2 maanden. Na 2 maanden is het 
van belang voor de anesthesie dat u 
opnieuw langskomt, ook als er geen 
veranderingen in uw gezondheid of 
medicatie zijn. 

De geldigheidsduur van uw pre-
operatieve screening (POS) is 2 maanden. 
Ook als er geen veranderingen in uw 
gezondheid of medicatie zijn. Als u 
(opnieuw) wordt geopereerd na deze 2 
maanden, krijgt u opnieuw onderzoek 
door de antesthesie. Dit geldt ook als er 
geen veranderingen in uw gezondheid of 
medicatie zijn.  

minus plus

Kies één boodschap per bericht

Een goed bericht is een bericht met slechts één boodschap tegelijk. 
Hoe meer informatie je deelt, hoe complexer een bericht wordt 
ervaren door de patiënt.

Gisteren bent u geopereerd.  In de 
bijlage leest u meer over de leefregels 
thuis. Als u vragen heeft over deze 
leefregels of over pijn, pijnmedicatie en/
of wondzorg kunt u deze hier stellen. 
Verder heeft uw cardioloog een fietstest 
voor u aangevraagd. Om u alvast voor te 
bereiden op dit onderzoek stuur ik u de 
informatiefolder. Lees deze aandachtig 
door.

Uw cardioloog heeft een fietstest voor 
u aangevraagd. We vertellen u in deze 
folder alvast meer over deze test. Zo 
kunt u zich goed voorbereiden op de 
test.

 Ik hoop dat het goed gaat thuis en 
met uw herstel. Om u hierbij te helpen, 
hebben wij een aantal tips op een rij 
gezet, die u hier leest: www.linkjenaar.nl. 
Laat u het ons weten als u vragen hebt 
hierover? 

minus plus
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