
De geheimen van  
effectieve communicatie

Ionica Smeets 
8 april 2022



‘Wij geven alleen 
de feiten.’

Afbeelding: Nathan Yau

http://flowingdata.com/2017/01/24/one-dataset-visualized-25-ways/


Uitbraak  
van een nieuw 
virus zal naar  
verwachting 
600 levens  

kosten 

Afbeelding: Nikolay Olkhovoy

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swine_flu_in_Kazakhstan_(2009).jpg


 Strategie A redt 200 van de 600 levens. 

 Strategie B heeft 1/3 kans om alle 600 
levens te redden en 2/3 kans om niemand te 
redden. 

 Wat kiest u?

72% proefpersonen kiest voor strategie A 



 Strategie C kost 400 van de 600 levens. 

 Strategie D heeft 1/3 kans om geen levens 
te kosten en 2/3 kans om 600 levens te 
kosten.  

 Wat kiest u?

22% proefpersonen kiest voor strategie C 

Tversky, Amos; Kahneman, Daniel (1981). "The Framing of decisions and the psychology of choice". Science. 211 (4481): 453–58

http://science.sciencemag.org/content/211/4481/453


https://www.youtube.com/watch?v=t7BfSw3GgJk

https://www.youtube.com/watch?v=t7BfSw3GgJk
https://www.youtube.com/watch?v=t7BfSw3GgJk




Cartoon: Steve Greenberg

http://www.greenberg-art.com/About_the_artist.html


Antibiotica-resistentie kost 
jaarlijks 700.000 doden. 
Infecties waarbij antibiotica 
niet werkt, kunnen 
uiteindelijk 10.000.000 extra 
doden per jaar opleveren.





Framing: Versteende woud

Afbeelding: Daniel SchwenAfbeelding: Daniel Schwen

http://www.apple.com
http://www.apple.com


Versteende woud - oude waarschuwing 

Dit park wordt 
gevandaliseerd: jaarlijks 
nemen bezoekers 4 ton aan 
versteend hout mee, 
meestal in kleine stukjes. 



Versteende woud - nieuw waarschuwing

Neem alstublieft geen 
versteend hout mee 
uit het park.



Bijsluiters 



Wat moet u doen als u een pil te 
veel heeft geslikt?

https://www.begrijpelijkebijsluiters.nl/home-1.html 

https://www.begrijpelijkebijsluiters.nl/home-1.html


Verbeterde versie bijsluiter



The impact of illustrated side effect information on understanding and sustained retention of antiretroviral side effect knowledge

The extent and effects of patient involvement in pictogram design for written drug information: a short systematic review

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1551741118304285?casa_token=LlZFOCFRQZEAAAAA:qR10q1rjXYGOAvtziZuSRXpjH0AlIOVde06QTPJt2G_GhpGFcARu3pOjXUQUOltLUIAlW5c
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644617304968


Bijwerkingen



Experts geven kansen het 
liefst in woorden.

Mensen horen kansen het 
liefst in percentages.



https://doi.org/10.22323/2.19020203
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Om te onthouden

Hoe je de cijfers geeft, maakt veel uit. 

Gevoelens zijn niet onder de indruk van feiten. 

Check met patiënten of de manier waarop je 
communiceert werkt.


