Beter worden via internet?

Web maakt pattënten
en medrcij ngebrutk
zrchtbaar
lacqueline Kooí

Websites over gezondheid zijn populair. Mensen gebruiken internet naast de

informatie van de huisarts als belangrijkste bron voor gezondheidsinformatie. Het gaat dan om vrij algemene informatie die je bijvoorbeeld vindt op het
gezondheidsplein of gezondheidsnet. Vooral voor chronische patiënten is deze
informatie niet toereikend en zíj gaanop zoek naar specifieke informatie. Die
is te vinden in gespecialiseerde sites, discussiegroepen en forums.
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et sebruik van internet voor informatietoe-

aparte categorie. De organisatie achter mijnmedi-

p"rring.n verandert aanzienlijk. In drie jaar
tijd is het gebruik van discussiegroepen, fo-

cijn.nl ís in zoo8 opgericht door een apotheker met
als doel het ondersteunen van de patiënt in zijn medicijngebruik. Op de website is te lezen wat er werkelijk gebeurt tijdens het gebruik van een medicijn.

rum of lotgenotencontact verdrievoudigd. In zoro gebruikt meer d an 6o % v an de internetgebruikers deze
toepassingen voor zijn informatie. De communities
zÍjn in beweging en de internettechnologie

blijft zich

ontwikkelen. Dat biedt nieuwe mogelijkheden.

lende rol.

Kennis en ervaring

Persoonlijk
Je kunt ervaringen lezen van mensen die dezelfde

Gespecialiseerde websites over hoofdpijn kun je grof-

weg indelen in medische sites met gecertiflceerde in-

formatie aan de ene kant en persoonlijke ervaringen
van patiënten met open informatie aan de andere
kant. Een voorbeeld van een site vanuit patiëntenpersp
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is mij nme dícíj n.nl.

Op mijnmedicijn.nl kun je ervaringen met medicijnen lezen en delen. Er staan meer dan rz.ooo ervaringen van patiënten op. De medicijnen zijn ingedeeld
per categorie. Ongeveer 3oo gaan over migraine, 4oo

over pijn in het algemeen. Hoofdpijn is (nog) geen

3o

Persoonlijke ervaringen van patiënten zijn het uitgangspunt en daarmee krijgt de patiënt een bepa-

medlcijnen gebruiken als jijzelf en je kunt vergelijken
met andere medicijnen. Er ontstaat een genuanceerd
beeld: mensen beschrijven zowel de voordelen als
de nadelen. In één oogopslag kun je zien dat een bètablokker gemiddeld als effectief wordt beoordeeld
met enkele bijwerkingen. Triptanen zijn effectief tot
zeer effectief en hebben ook enkele lichte tot vervelende bijwerkingen. Per persoon varieert het oordeel
van'geen bijwerkingen' tot'zeer ernstige bijwerkingen'. Omdat het om persoonlijke ervaringen gaat, is
het verhaal vaak zeer herkenbaar en dat maakt het

Voorbeeldvan een
beoordeling:

prettig om te lezen. Soms roepen beschrijvingen van
bijwerkingen ook vragen op. Ligt dat aan veelvuldig
medicijngebruik of aan de leefstijl of is het een combinatie?

Uitnodigend
De website biedt interessante specifieke informatie

uit om er eigen ervaringen aan toe te voegen en zo anderen weer te helpen. Ie kunt een medicijn toevoegen als het er nog niet bij staat. Mijnmedicyn.nl kijkt de ervaringen en meningen eerst na en
filtert nietszeggende, grievende of beschuldigende
en nodigt

teksten voor de uiteindelijke plaatsing op de website.
Volgens plan staat je ervaring binnen 48 uur online.

Mijnmedícijn nl is helder en oogt rustig en overzichtelijk, er staan geen advertenties op en de inhoud biedt
eenuniek inzicht in medicijngebruik in de praktijk.
Ir. Iacqueline Kooi schrffi over preventie en zelfmanagement (van migraine) in een blog (http://gezondheidsvírus.nI)
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