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Hoe te gebruiken? 

Om de leesbaarheid van de patiëntenbijsluiter te helpen verbeteren, heeft het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gewerkt aan een herziening van de lijst 

patiëntvriendelijke termen. De lijst is uitgebreid van ongeveer 500 termen naar ruim 800 termen. 

Aanvullingen op de lijst zijn voorgesteld door verschillende partijen en medewerkers van het 

CBG. In opdracht van het CBG heeft landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos de 

termen getest met testpersonen die moeite hebben met lezen en schrijven om tot een 

begrijpelijke vertaling van een medische term te komen.  

De lijst met patiëntvriendelijke termen is bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van een 

begrijpelijke bijsluiter en andere medicijninformatie voor de patiënt. De lijst bevat een 

begrijpelijke vertaling van medische termen die in het Nederlands bij veel patiënten onbekend 

zijn. De lijst is beschikbaar op de website van het CBG en zal wanneer dat nodig is worden 

aangepast. 

 

Gebruik van de lijst met patiëntvriendelijke termen 
• Sommige medische termen hebben één patiëntvriendelijke vertaling. Sommige termen 

hebben meerdere vertalingen (1a, 1b; 2, 3). Pharos adviseert de langste, meest complete 
vertaling te gebruiken. Omdat sommige vertalingen soms te lang zijn om op te nemen in 
de bijsluiter, zijn ook kortere opties toegevoegd die voldoende begrepen worden.  

• Opsommingen zijn beter leesbaar met bullet points. Dit heeft ook de voorkeur. 
Afhankelijk van waar in de bijsluiter de uitleg wordt gebruikt, is dit echter niet altijd 
mogelijk. Bijvoorbeeld bij de opsomming van bijwerkingen. Dan kan ervoor worden 
gekozen de opsomming op één regel over te nemen met komma’s i.p.v. bullet points. 

• Het is af en toe nodig om de woords-of zinsvolgorde van de patiëntvriendelijke vertaling 
aan te passen om de tekst passend te maken voor in de bijsluiter. Dit is afhankelijk van 
waar de uitleg wordt gebruikt. Let hierbij wel op dat het samenvoegen van woorden niet 
wenselijk is. 

• Bij sommige termen is informatie tussen haken <bijvoorbeeld> toegevoegd. Deze 
informatie is optioneel of er moet een keuze worden gemaakt. Voorbeelden dienen zo 
concreet mogelijk te zijn.  

• In de lijst is consistent voor het woord medicijn gekozen. Dit wijkt af van het QRD-
template. Medicijn wordt in Nederland beter begrepen dan middel. Wij raden, waar 
mogelijk, het gebruik van medicijn i.p.v. middel aan. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn, 
bijvoorbeeld als maar een deel van de bijsluitertekst wordt herzien en medicijn en middel 
wisselend worden gebruikt door de tekst heen.  

• Sommige omschrijvingen zijn niet in lijn met de EDQM-termen. De uitleg kan niet altijd 
gebruikt worden ter vervanging van de EDQM-term, maar kan wel toegevoegd worden als 
patiëntvriendelijke uitleg waar dat gepast is. 
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• Bij het gebruik van een patiëntvriendelijke uitleg in de indicatie, kan ervoor gekozen 
worden om de eerste keer een uitgebreide uitleg te geven en in het vervolg van de tekst 
te kiezen voor de korte uitleg. 

• Afhankelijk van waar in de bijsluiter de patiëntvriendelijke uitleg gebruikt wordt, kan de 
lezer wel of niet direct worden aangesproken. Het is bijvoorbeeld geen zekerheid dat 
iemand een bepaalde bijwerking krijgt en daarom kan er gekozen worden om de lezer 
niet direct aan te spreken. Gebruik in de sectie bijwerkingen bijvoorbeeld niet: u heeft te 
veel ..., maar wel: te veel … 

• Bepaalde Nederlandse termen zijn niet geschikt voor gebruik in België. Om deze reden is 
bijlage 1 toegevoegd aan de patiëntvriendelijke termenlijst. Bijlage 1 ‘Vertalingen voor 
Nederland en België’ is een lijst met patiëntvriendelijke vertalingen die bruikbaar zijn in 
zowel Nederland als België. De patiëntvriendelijke verwoordingen in deze lijst dienen 
gehanteerd te worden indien er medicijninformatie geschreven wordt die toegepast gaat 
worden in zowel Nederland als België.  
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  Medische term Patiëntvriendelijke term of uitleg 

 A  

1. aandoening  Ziekte. 

2. aanvangsdosis 1. Hoeveel <pillen, capsules> u aan het begin moet innemen.   
  
2. Hoeveel <pillen, capsules> u aan het begin moet innemen. 
Als u het medicijn net gebruikt moet u soms korte tijd meer 
medicijn innemen. Uw dokter vertelt hoe lang dat is.  
  
Voor injecties: 
1a. Hoeveel injecties u aan het begin krijgt. 
  
1b. Hoeveel u aan het begin krijgt ingespoten. 
  
2a. Hoeveel injecties u aan het begin krijgt. Als u het medicijn 
net gebruikt moet u soms korte tijd meer medicijn innemen. 
Uw dokter vertelt hoe lang dat is. 
  
2b. Hoeveel u aan het begin krijgt ingespoten. Als u het 
medicijn net gebruikt moet u soms korte tijd meer medicijn 
innemen. Uw dokter vertelt hoe lang dat is. 

3. abasie 1a. Niet kunnen lopen. 
 
1b. U kunt niet lopen. 

4. abces 1. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces). 

2. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces). De 
plek kan warm, rood en dik zijn. Ook doet het pijn. Er kan pus 
uit komen. Pus is vocht van een ontsteking. Soms heeft u ook 
koorts. 

5. abdomen Buik. 

6. absence (petit mal) 1. Een korte aanval van epilepsie (absence). Epilepsie is een 
ziekte van uw hersenen. 
 
2. Een korte aanval van epilepsie (absence). Epilepsie is een 
ziekte van uw hersenen. U kunt last hebben van: 
- staren 
- kleine schokjes 
 
1. Een korte aanval van epilepsie (petit mal). Epilepsie is een 
ziekte van uw hersenen. 
 
2. Een korte aanval van epilepsie (petit mal). Epilepsie is een 
ziekte van uw hersenen. U kunt last hebben van: 
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- staren 
- kleine schokjes 

7.      acathisie Niet stil kunnen zitten of zich onrustig voelen (acathisie).  

8.     
  

accommodatie (van de ogen) Hoe uw ogen ervoor zorgen dat u ver weg en dichtbij goed 
kunt zien. 

9. ACE-remmers 1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). 

2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). Als u 

een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke 

dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. 

3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). Als u 
een hoge bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke 
dag te hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. 
U heeft dan een grotere kans om problemen te krijgen met 
uw hart of uw bloedvaten. 

10. acetylcholine 1a. Stofje in uw lichaam dat signalen doorgeeft van uw 
zenuwen naar uw spieren (acetylcholine). 
 
1b. Stofje in het lichaam dat signalen doorgeeft van de 
zenuwen naar de spieren (acetylcholine). 

11. achromatopsie 1a. U bent kleurenblind. Of u ziet alleen een paar kleuren. 
 
1b. Kleurenblind. Of alleen een paar kleuren kunnen zien. 

12.    acne Puistjes (acne). 

13.   
     

acuut Opeens. 
Als 'acuut' onderdeel van de naam of aanduiding van de 
ziekte is, blijft acuut staan. 

14. acuut gegeneraliseerd 
pustuleus exantheem (AGEP) 

Rode uitslag op uw huid met bultjes en blaren. In de bultjes 

zit pus. Pus is vocht van een ontsteking. Deze uitslag komt 

door medicijnen.  

De uitslag is vaak na twee weken weer weg (acuut 

gegeneraliseerd pustuleus exantheem AGEP). 

 

15.    acuut reuma 1. Uw gewricht wordt opeens pijnlijk en stijf (acuut reuma). 
Vaak uw knie of pols. U heeft ook koorts. 
  
2. Uw gewricht wordt opeens pijnlijk en stijf (acuut reuma). 
Vaak uw knie of pols. U heeft ook koorts. Dit komt omdat uw 
lichaam reageert op bacteriën, bijvoorbeeld na een 
keelontsteking.  

16. adenoïden De amandelen in uw neus. 
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17.   ADHD 1a. Als u ADHD heeft, bent u snel afgeleid. U doet ook 
drukker en doet dingen zonder er bij na te denken. 
  
1b. Als u ADHD heeft, kunt u last hebben van: 
- druk doen 
- minder concentratie 
- dingen doen zonder na te denken 

18. adolescent Een kind tussen 12 en 18 jaar. 

19. adrenaline 1. Een stofje dat het lichaam zelf maakt (adrenaline).  
 
2. Een stofje dat het lichaam zelf maakt (adrenaline). Het 
geeft energie. Uw hart gaat bijvoorbeeld sneller kloppen. 
 
3. Een stofje dat het lichaam zelf maakt (adrenaline). Het 
geeft energie. Uw hart gaat bijvoorbeeld sneller kloppen. 
Bijvoorbeeld als u sport. 

20.   
  

afasie 1. U kunt minder goed praten, lezen of schrijven dan 
normaal. Dat komt door schade aan uw hersenen, 
bijvoorbeeld na een beroerte. 
  
2. U kunt minder goed praten, lezen of schrijven dan 
normaal. Dat komt door schade aan uw hersenen, 
bijvoorbeeld na een beroerte. Bij een beroerte is: 
- een bloedvat in uw hersenen dicht, of 
- is er een bloeding in uw hersenen 

21.    aferese 1. Het weghalen van slechte stoffen en bloedcellen uit uw 
bloed (aferese). 
  
2. Het weghalen van slechte stoffen en bloedcellen uit uw 
bloed (aferese).  
Bij aferese: 
- wordt bloed bij u afgenomen 
- wordt de slechte stof uit uw bloed gehaald 
- krijgt u uw eigen bloed weer schoon terug 

22. afonie U bent uw stem kwijt (afonie). 

23.   
  

aften Pijnlijke zweertjes in de mond (aften). 

24. afterload De druk waartegen het hart moet pompen om het bloed in 
de slagader te krijgen (afterload). 

25.   
  

ageusie U proeft smaken niet goed. 

26.   agitatie U bent zenuwachtig, opgewonden of onrustig.  

27. agrafie 1a. Niet kunnen schrijven. 
 
1b. U kunt niet schrijven. 
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2. U kunt niet schrijven. Dat komt door schade aan uw 
hersenen.  
 

28.    agranulocytose  1. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek 
(agranulocytose). 
  
2. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek 
(agranulocytose). Witte bloedcellen beschermen u tegen 
ziekte. 
  
3. Te weinig witte bloedcellen. Hierdoor bent u sneller ziek 
(agranulocytose). Witte bloedcellen beschermen u tegen 
ziekte.  
U kunt last hebben van: 
- koorts 
- keelpijn 
- blaasjes in de mond 

29.   aids 1. Aids. 
  
2. De oorzaak van aids is het hiv-virus. Dit virus maakt de 
afweer van uw lichaam zwakker. Het lichaam kan zichzelf niet 
beschermen tegen ziektes. Daarom wordt u sneller ziek en 
krijgt u veel klachten. 
  
3. De oorzaak van aids is het hiv-virus. Dit virus maakt de 
afweer van uw lichaam zwakker. Het lichaam kan zichzelf niet 
beschermen tegen ziektes. Daarom wordt u sneller ziek en 
krijgt u veel klachten. De ziekte is erg en gaat niet meer over. 

30. albumine 1a. Eiwit in het bloed (albumine). 
 
1b. Eiwit in uw bloed (albumine). 

31.   
  

alcoholonthoudingsdelier 
(alcoholonthoudingsdelirium) 

1. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol. 
  
2. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol.  
U kunt last hebben van: 
- niet meer precies weten waar u bent 
- niet meer precies weten wat u doet 
- dingen zien die er niet zijn 

32. alfablokkers 1. Medicijnen die uw bloedvaten groter (wijder) maken 
(alfablokkers).  
 
2. Medicijnen die uw bloedvaten groter (wijder) maken 
(alfablokkers). Uw bloeddruk gaat omlaag. 
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33.  allergeen 1. Iets waar u allergisch voor kunt zijn (allergeen). 
  
2. Iets waar u allergisch voor kunt zijn (allergeen). 
Voorbeelden zijn huisdieren en noten. 

34.   
  

allergische rinitis  In de indicatie: 
1. U bent allergisch voor iets. Daardoor heeft u last van uw 
neus. Bijvoorbeeld bij hooikoorts bent u allergisch voor 
stuifmeel van grassen, planten of bomen (allergische rinitis). 
  
2. U bent allergisch voor iets. Bijvoorbeeld bij hooikoorts bent 
u allergisch voor stuifmeel van grassen, planten of bomen 
(allergische rinitis).  
U kunt last hebben van: 
- verstopte neus 
- snotneus 
- niezen 
- jeuk in uw neus 
- jeuk in uw ogen 
- uw ogen tranen 
  
In de bijwerkingen: 
Dit medicijn kan klachten geven zoals bij hooikoorts. 

35.   
  

allergische vasculitis  1. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie. 
  
2. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie. U 
heeft rode of paarse puntjes op uw huid. 
  
3. Een ontsteking van de bloedvaten door een allergie. U 
heeft rode of paarse puntjes op uw huid. 
U heeft een allergie voor bijvoorbeeld medicijnen, eten of 
insectenbeten.  
U kunt last hebben van: 
- moe voelen 
- ziek voelen 
- dunner worden 
  

36. alopecia areata Een haarziekte waardoor u kale plekken op uw hoofd krijgt 
(alopecia areata). 

37. ALS 1. ALS is een erge ziekte van uw zenuwstelsel. Uw spieren 
worden steeds zwakker. 
 
2. ALS is een erge ziekte van uw zenuwstelsel. Het 
zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw 
ruggenmerg. Uw spieren worden steeds zwakker. Deze ziekte 
gaat niet meer over. 
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38. alveole [longen] 
1. Longblaasje. 
2. Longblaasje. Longblaasjes zitten in de longen. Ze halen 
zuurstof uit de lucht en brengen het naar uw bloed. 
 
[tandheelkunde]  
1. De holte waarin een tand of kies zit. 

39.    Alzheimer, ziekte van 1. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie. 
  
2. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie.  
Bij dementie heeft u problemen met: 
- uw geheugen  
- praten en begrijpen  
- het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u 
woont 
- dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden 
Ook uw gedrag kan veranderen. 
  
3. De ziekte van Alzheimer is een soort dementie.  
Bij dementie heeft u problemen met: 
- uw geheugen  
- praten en begrijpen  
- het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u 
woont 
- dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden 
Ook uw gedrag kan veranderen. 
De problemen worden steeds erger. Hierdoor kunt u uw 
normale dagelijkse dingen minder goed doen. 

40. amenorroe U wordt niet ongesteld.  

41. aminozuren 1. Eiwitten in het lichaam zijn opgebouwd uit aminozuren. 
 
2. In de eiwitten in uw lichaam zitten 20 verschillende 
aminozuren. Mensen kunnen er daarvan 12 zelf maken. 8 
aminozuren halen mensen uit hun eten. 

42.   amnesie  Uw geheugen werkt minder goed. 

43. ampul 1. Buisje met medicijn erin (ampul). 
 
2. Buisje van glas of plastic met medicijn er in (ampul). 

44. anaal fissuur 1. Een scheurtje bij uw poepgat.  
 
2. Een scheurtje bij uw poepgat. U kunt last hebben van pijn 
en bloeden. 

45.   
  

anafylactische shock  1. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. 
Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteek of noten. 

Dit is levensgevaarlijk. <Bel direct 112.> 
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2. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. 
Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteek of noten.  
U kunt last hebben van: 
- moeite met ademen 
- minder kleur in uw gezicht 
- zwelling van uw lippen of tong 
- zweten 
- snelle hartslag 
- bewusteloos worden 
Dit is levensgevaarlijk. <Bel direct 112.>  

46.   
  

anafylaxie  1. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. 
Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteek of noten. 

Dit is levensgevaarlijk. <Bel direct 112.> 
  

2. Een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie. 
Bijvoorbeeld door een medicijn, bijensteek of noten.  
U kunt last hebben van: 
- moeite met ademen 

- minder kleur in uw gezicht 
- zwelling van uw lippen of tong 
- zweten 

- snelle hartslag 
- bewusteloos worden 

Dit is levensgevaarlijk. <Bel direct 112.>   

47.   
  

analgetica  1. Pijnstillers. 

  

2. Pijnstillers zijn medicijnen die pijn minder erg maken.  

48.   
  

anamnese 1. Informatie over uw gezondheid en uw medicijnen. 

  

2. De arts stelt u vragen over uw gezondheid en uw 
medicijnen. 

49.   
  

androgenen  1. Mannelijke hormonen (androgenen). 

  
2. Mannelijke hormonen (androgenen). Hormonen worden 
op verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze zijn 
belangrijk voor hoe uw lichaam werkt. <Bij mannen zorgen ze 
bijvoorbeeld voor haar op de borst.> 

50.   
  

anemie 1. Bloedarmoede. 
 

2. Bloedarmoede.  

U kunt last hebben van: 
- snel moe voelen 
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- minder kleur in uw gezicht 
- moeite met ademen 
- hartkloppingen 
  
3. Bloedarmoede betekent dat u te weinig rode bloedcellen 
in uw bloed heeft. Of dat uw rode bloedcellen niet goed 
werken. Rode bloedcellen zorgen voor zuurstof in uw bloed 
en zijn erg belangrijk.  

U kunt last hebben van: 
- snel moe voelen 
- minder kleur in uw gezicht 
- moeite met ademen 
- hartkloppingen 

51.   
  

anesthetica, algehele  Medicijnen om iemand helemaal te verdoven voor een 
operatie (volledige narcose). 

52.   
  

anesthetica, lokale  1. Medicijnen om een deel van het lichaam te verdoven voor 
een operatie (plaatselijke verdoving). 

  
2. Medicijnen om een deel van het lichaam te verdoven voor 
een operatie (plaatselijke verdoving). 
Voorbeelden zijn een ruggenprik of een verdoving bij de 
tandarts. 

53.    anestheticum Medicijn om te verdoven. 

54.   
  

aneurysma  Een dunne en zwakke plek in een slagader en uw slagader 
wordt wijder (aneurysma).  

55.    angiitis  1. Ontsteking van de bloedvaten. 

  
2. Ontsteking van de bloedvaten. Een voorbeeld van een 
bloedvat is een ader.  

56.   
  

angina pectoris  1. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina 
pectoris). 
 
2. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina 
pectoris). U voelt dit bijvoorbeeld bij traplopen of bij emoties. 
De pijn verdwijnt direct als u rust neemt. 
  
3. Een pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina 
pectoris). U voelt dit bijvoorbeeld bij traplopen of bij emoties. 
Voorbeelden van emoties zijn blij, boos, verdrietig. De pijn 
verdwijnt direct als u rust neemt. 

57.   
  

angioneurotisch oedeem  U krijgt opeens: 

- een dikke tong 

- dikke lippen 
- een dik gezicht 
- een dikke keel 
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(angio-oedeem) 

58. angiotensine II-antagonisten 1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-

antagonisten). 

2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-

antagonisten). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in 

uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het 

hart en de bloedvaten. 

3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk (angiotensine II-

antagonisten). Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk in 

uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het 

hart en de bloedvaten. U heeft dan een grotere kans om 

problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten. 

59. anorexia nervosa 1. Een eetziekte (anorexia nervosa). 

2. Anorexia nervosa is een eetziekte. U voelt u dik, terwijl u 

juist te weinig weegt. 

3. Anorexia nervosa is een eetziekte. U voelt u dik, terwijl u 
juist te weinig weegt. U wilt dunner worden door weinig te 
eten of veel te bewegen. Dat geeft een gevoel van controle 
en zelfvertrouwen. 
Anorexia is een erge ziekte. 

60.    anorexie  U heeft minder zin in eten. 

61.    anosmie U kunt niet ruiken. 

62.    antacida  Medicijnen tegen klachten van maagzuur. 

63. anterior 1. Liggend voor iets anders.  
 
2. Liggend voor iets anders. Bijvoorbeeld: in uw lichaam 
liggen uw longen voor uw wervelkolom. 

64.   
  

anterograde amnesie U kunt nieuwe dingen niet meer onthouden (anterograde 
amnesie). 

65.    anthelmintica  Medicijnen tegen wormen. 

66.    antiallergica  Medicijnen tegen allergie. 

67.   
  

anti-aritmica  1. Medicijnen tegen hartritmestoornissen. 

  
2. Medicijnen tegen hartritmestoornissen. Een 
hartritmestoornis is een afwijking in het ritme van de 
hartslag. 
De hartslag is te snel, te langzaam of niet regelmatig.  

68.   
  

antibacteriële middelen, 
antibiotica 

Antibacteriële middelen: 

Middelen die bacteriën doden. 
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Antibiotica: 

Medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie 
(antibiotica). 

69. anticholinergicum Medicijn dat wordt gebruikt bij: 
- stijve spieren 
- niet kunnen ophouden van poep of plas 
- moeite met ademen 
(anticholinergicum). 

70. anticoagulantia 1. Bloedverdunners.  

2. Bloedverdunners. Met deze medicijnen heeft u minder 

kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw 

bloed. 

71.   
  

anticonceptivum  Middel dat zorgt dat u of uw partner niet zwanger wordt 
(anticonceptiemiddel). Voorbeelden zijn: 

- een condoom 

- de pil die beschermt tegen zwanger worden  

- een spiraaltje  

72.   
  

antidepressiva  1. Medicijnen tegen depressie. 
  
2. Medicijnen tegen depressie. Bij een depressie bent u 
somber en heeft u nergens zin in. 
  
3. Medicijnen tegen depressie. Bij een depressie bent u 
langer dan 2 weken erg somber en heeft u nergens zin in. 
U kunt last hebben van: 
- moe voelen 
- onrustig gevoel 
- schuldig gevoel 
- waardeloos gevoel 

73.    antidiabetica Medicijnen tegen diabetes (suikerziekte). 

74. antidiarrhoïca Medicijnen tegen diarree. 

75.    antidiureticum Medicijn waardoor u minder plast. 

76.    antidotum  Tegengif.  

77.    anti-emetica  Medicijnen tegen misselijk zijn. 

78.    anti-epileptica  Medicijnen bij epilepsie. 

79. antiflogistica Medicijnen tegen ontstekingen (antiflogistica). 

80. antifungaal 1a. Werkt tegen een schimmel. 
 
1b. Werkt tegen schimmels. 

81.   
  

antihistaminica  1a. Medicijnen tegen allergie <en reisziekte>. 

  

1b. Medicijnen tegen allergie. De medicijnen werken ook 
tegen reisziekte. 
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82. antihypertensiva 1. Medicijnen tegen hoge bloeddruk. 

2. Medicijnen tegen hoge bloeddruk. Als u een hoge 

bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te 

hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. 

3. Medicijnen tegen hoge bloeddruk. Als u een hoge 
bloeddruk heeft, is de druk in uw bloedvaten elke dag te 
hoog. Dat is niet goed voor het hart en de bloedvaten. U 
heeft dan een grotere kans om problemen te krijgen met uw 
hart of uw bloedvaten. 

83. antihypotensiva  Medicijnen tegen een lage bloeddruk.  

84.   
  

antileprotica  1. Medicijnen tegen lepra. 

  

2. Medicijnen tegen lepra. Lepra is een ontsteking van uw 
huid en uw zenuwen. 

85. antilichaam (antistof) 1. Een stof die uw lichaam maakt. Deze stof beschermt u 
tegen ziektes (antistof). 
 
2. Op een virus of bacterie zit een stof. Dat heet antigeen. Het 
lichaam reageert op het antigeen en maakt antistoffen. Deze 
zorgen ervoor dat u niet ziek wordt van het virus of de 
bacterie. Of dat u minder ziek wordt. 
 
3. Op een virus of bacterie zit een stof. Dat heet antigeen. Het 
lichaam reageert op het antigeen en maakt antistoffen. Deze 
zorgen er voor dat u niet ziek wordt van het virus of de 
bacterie. Of dat u minder ziek wordt. De antistof is onderdeel 
van uw afweer. Uw afweer zorgt voor bescherming tegen 
ziektes. 

86.   
  

antimicrobiële middelen  1a. Medicijnen tegen ontstekingen door bacteriën, virussen 
en schimmels. 

  
1b. Middelen om te ontsmetten. 

87.  antimycotica  Medicijnen tegen schimmels <of gisten. Bijvoorbeeld spruw>.  

88.   antiparkinsonmiddelen  Medicijnen die worden gebruikt bij de ziekte van Parkinson. 

89.   
  

antiprotozoïca 1a. Medicijnen tegen parasieten (antiprotozoïca). Parasieten 
zijn heel kleine beestjes. <Bijvoorbeeld<de malariaparasiet> 
<…>> 

  
1b. Medicijnen tegen parasieten (antiprotozoïca). Parasieten 
zijn heel kleine beestjes. <Bijvoorbeeld <de malariaparasiet> 
<…>> 

90.   
  

antipsychotica  1. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose. 

  
2. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose. Bij een 
psychose kunt u last hebben van: 
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- dingen zien die er niet zijn 

- dingen horen die er niet zijn 

- dingen voelen die er niet zijn 

- u kunt erg in de war of bang zijn 

  

3. Medicijnen tegen <onder andere> een psychose. Bij een 
psychose kunt u last hebben van: 

- dingen zien die er niet zijn 

- dingen horen die er niet zijn 

- dingen voelen die er niet zijn 

- u kunt erg in de war of bang zijn 

Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar 
maanden. 

91.   
  

antisepticum 1. Een middel om te ontsmetten. Bijvoorbeeld jodium. 

  

2. Een middel om bijvoorbeeld een wond te ontsmetten. 
Bijvoorbeeld jodium.  

92. antitrombotica 1. Bloedverdunners.  

2. Bloedverdunners. Met deze medicijnen heeft u minder 
kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje in uw 
bloed. 

93.   antivirale middelen  Medicijnen tegen een virus.  

94.  anurie  U kunt niet plassen. 

95. anus Poepgat 

96.   anxiolytica  Medicijnen die u minder bang en minder onrustig maken.  

97.    apathie 1. U heeft nergens zin in en heeft minder emoties. 

  

2. U heeft nergens zin in en heeft minder emoties. U kunt last 
hebben van minder blij zijn en suf zijn. 

98.    apneu Uw ademhaling stopt kort. 

99. applicator 1. Een hulpmiddel dat u helpt om uw medicijn te gebruiken 
(applicator).  
 
2. Een hulpmiddel dat u helpt om uw medicijn te gebruiken 
(applicator). Bijvoorbeeld om iets in uw lichaam te stoppen. 
Of bijvoorbeeld een stokje om zalf te smeren.  

100.
   

aritmie  Uw hart klopt niet regelmatig (aritmie). 

101.
     

arterie 1. Slagader (een soort bloedvat). 

  
2. Slagader. Een slagader loopt van het hart naar de organen. 

  
3. Slagader. Een slagader loopt van het hart naar de organen. 
Uw hart pompt door de slagader bloed naar alle delen van 
het lichaam. 



       

 
 

28 oktober 2022, versie 2. Onderdeel van de Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. 16 

102.
     

arteriitis Een ontsteking van een slagader (arteriitis). 

Een slagader loopt van het hart naar de organen.  

103.
     

artritis  1. Een ontsteking van een gewricht. 

  
2. Een ontsteking van een gewricht. Uw handen, voeten, 
polsen, knieën, ellebogen of enkels kunnen: 
- pijn doen 
- stijf zijn 

- dik zijn 
- moeilijk buigen en strekken  

104.
     

artrose  1. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw 
gewrichten zijn stijf en doen pijn.  

2. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw 
gewrichten zijn stijf en doen pijn. Het zit vooral in handen, 
knieën en heupen. 
 
3. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner (artrose). Uw 
gewrichten zijn stijf en doen pijn. Het zit vooral in heupen, 
knieën en vingers. Daardoor is bewegen moeilijk en doet pijn. 
Dit is vooral na rust. Bewegen helpt tegen de klachten. 

105. ascites 1a. Er zit te veel vocht in uw buik. 
 
1b. Te veel vocht in de buik. 

106.
     

aseptisch Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels 
(aseptisch). 

107. asfyxie Er zit te weinig zuurstof in het bloed van <de><uw> baby. Het 
hart en ademhaling van de baby kunnen stoppen. 

108.
     

asthenie 1. U bent erg moe en heeft weinig energie. 

  
2. U bent erg moe en heeft weinig energie. Dat komt door 
een bijwerking van uw medicijn of omdat u erg ziek bent. 

109. astma  Astma.  
110. asymptomatisch 1a. Zonder klachten (asymptomatisch). 

 
1b. U bent ziek maar heeft geen klachten (asymptomatisch). 

111.
     

ataxie  1. Problemen met bewegen (ataxie). 

  
2. Problemen met bewegen (ataxie).  

U kunt last hebben van: 
- problemen met lopen 
- problemen met praten 

- naast dingen grijpen 
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3. Problemen met bewegen (ataxie). Dit komt door 
medicijnen of door een ziekte in de hersenen.  
U kunt last hebben van: 
- problemen met lopen 
- problemen met praten 
- naast dingen grijpen. 

112.
     

atherosclerose / 
arteriosclerose 

1. Verkalking van uw slagaderen. 

  

2. Verkalking van uw aderen. Uw slagaderen zijn vernauwd of 
verstopt. Een slagader is een soort bloedvat. 
  
3. Verkalking van uw slagaderen. Uw slagaderen zijn 
vernauwd of verstopt. Vernauwd betekent dat uw slagaderen 
bijna dicht zitten. Verstopte slagaderen zitten helemaal dicht. 
Een slagader is een soort bloedvat. 
  
4. Verkalking van uw slagaderen. Uw slagaderen zijn 
vernauwd of verstopt. Vernauwd betekent dat uw slagaderen 
bijna dicht zitten. Verstopte slagaderen zitten helemaal dicht. 

Hierdoor kan uw bloed niet goed doorstromen. Een slagader 
is een soort bloedvat. 

113. atrium 1. <Uw><Het> hart heeft 4 delen. Het atrium is er 1 van. 
 
2. <Uw><Het> hart heeft 4 delen. Het atrium is er 1 van. Hier 
komt het bloed binnen vanuit de bloedvaten.  

114.
     

atriumfibrilleren Een hartritmestoornis met een snelle, niet regelmatige 
hartslag (boezemfibrilleren). 

115.
     

atriumflutter Een hartritmestoornis met een snelle, regelmatige hartslag 
(boezemfladderen).  

116.
     

auriculair gebruik 1a. Gebruik in het oor. 

  

1b. <via><door><in> uw oor. 

117. auto-immuun ziekte 1a. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw 
lichaam maakt zichzelf ziek. Een voorbeeld is reuma. Afweer 
zorgt voor bescherming tegen ziektes. 
 
1b. Bij een auto-immuunziekte werkt uw afweer tegen uw 
eigen lichaam. Een voorbeeld is reuma. Afweer zorgt voor 
bescherming tegen ziektes.  

118. AV-blok Hartritmestoornis met een langzame hartslag (AV-blok). 

119.
     

azotemie 1. Te veel stikstof in uw bloed. 
  
2. Te veel stikstof in uw bloed.  
U kunt last hebben van:  
- misselijk zijn  
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- overgeven 
- minder energie hebben 
- minder zin hebben in eten   

  B   

120. bacillen 1a. Een soort bacteriën. 
 
1b. Bacteriën. 

121. bactericide Antibacteriële middelen: Middelen die bacteriën doden.  
 
Antibiotica: Medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie 
(antibiotica). 

122. bacteriostatisch Medicijn dat bacteriën minder snel laat groeien.  

123. barbituraten Medicijn dat slaap of verdoving geeft of rustig maakt. 

124.
     

barotrauma Schade aan een orgaan door verandering van luchtdruk. Vaak 
uw oor. Luchtdruk verandert bij vliegen of duiken. 

125. Barrett-slokdarm 1. Een slokdarm waarvan het slijmvlies is veranderd. Dat 
gebeurt als maagzuur jarenlang omhoog komt in de 
slokdarm. 
 
2. Een slokdarm waarvan het slijmvlies is veranderd. Dat 
gebeurt als maagzuur jarenlang omhoog komt in de 
slokdarm. U kunt last hebben van: 
- pijn bij het borstbeen 
- moeite met slikken 

126.
     

Bechterew, ziekte van 1. De ziekte van Bechterew. U heeft vooral last van uw 
wervelkolom, maar soms ook van uw heupen en knieën. 

  

2. De ziekte van Bechterew is een soort reuma. Bij deze ziekte 
heeft u vooral last van uw wervelkolom, maar soms ook van 
uw heupen en knieën. De wervelkolom wordt stijf en pijnlijk. 
En soms ook krom.  

127.
     

beenmergdepressie  1. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen 
(beenmergdepressie). 

  

2. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen 
(beenmergdepressie).  
U kunt last hebben van: 
- koorts 
- moe voelen 
- blauwe plekken  

128.
     

beenmergsuppressie 1. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen 
(beenmergsuppressie). 
  
2. Uw lichaam maakt te weinig bloedcellen 
(beenmergsuppressie).  
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U kunt last hebben van: 
- koorts 

- moe voelen 

- blauwe plekken  

129. benigne Goedaardig. 

130.
     

benigne prostaathyperplasie 1. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk. 

  

2. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk. De 
prostaat zit bij mannen onder de blaas. De prostaat doet 
vocht bij de zaadcellen. Zo krijg je sperma. 

131.
     

benzodiazepinen 1. Medicijnen die angst en spanning verminderen 
(benzodiazepinen). 

  
2. Medicijnen die angst en spanning verminderen 
(benzodiazepinen).  
Van deze medicijnen: 

- wordt u rustig 

- slaapt u beter 

- ontspannen uw spieren 

132. bètablokkers / 
bètasympaticolytica 

Medicijnen die zorgen dat uw hart langzamer klopt en uw 
bloeddruk omlaag gaat (bètablokkers). 

  

Of in oogdruppels: 
Oogdruppels die een lagere druk in uw oog geven 
(bètablokkers). 

133. bezoar 1. Maagsteen. 
 
2. Maagsteen. Dat is een hard stukje in uw maag of darmen. 

134. biconvex Rond (biconvex). 

135. bijziendheid U ziet ver weg niet goed (bijziend). 

136. bilateraal Aan beide kanten. 

137.
        

bilirubine Een afvalstof die in uw bloed komt als rode bloedcellen kapot 
gaan (bilirubine). 

138.
       

bilirubinemie Er zit meer bilirubine in uw bloed (bilirubinemie). Dit is een 
afvalstof die in uw bloed komt als rode bloedcellen kapot 
gaan (bilirubine).  

139. biopsie 1. Een stukje weefsel uit het lichaam halen voor onderzoek 
(biopsie). 
 
2. Een stukje weefsel uit het lichaam halen voor onderzoek 
(biopsie).  
Een voorbeeld van een weefsel is huid of longen. 

140. bioritme Het ritme van wakker zijn en slapen. Dat heet de biologische 
klok. 
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141.
         
  
         
  

bipolaire stoornis  Een ziekte waarbij u soms heel somber bent. En soms: 
- bent u heel blij 
- bent u druk 
- doet u dingen zonder na te denken 
- denkt u dat u alles kunt  
(bipolaire stoornis) 

142. bisfosfonaten 1. Medicijnen die de afbraak van uw botten remmen 
(bisfosfonaten).  
 
2. Medicijnen die de afbraak van uw botten remmen 
(bisfosfonaten). Bijvoorbeeld bij botontkalking.  

143. blepharitis 1. Een ontsteking van de randen van <uw><het> ooglid.  
  
2. Een ontsteking van de randen van <uw><het> ooglid.  
U kunt last hebben van: 
- droge ogen 
- jeuk 
- branderige ogen  

144. bloedbeeld 1. Onderzoek van het bloed. 
 
2. Onderzoek van het bloed. Het geeft <uw dokter> 
informatie over hoeveel cellen in het bloed zitten en welke. 
 
3. Onderzoek van het bloed. Het geeft <uw dokter> 
informatie over hoeveel cellen in het bloed zitten en welke. 
In het bloed zitten rode en witte bloedcellen en 
bloedplaatjes. 

145. bloedglucose 1. Hoeveel suiker er in uw bloed zit (bloedglucose). 
  

2. Hoeveel suiker er in uw bloed zit (bloedglucose). <Bij 
diabetes (suikerziekte) zit er te veel suiker in het bloed. Te 
veel suiker in het bloed is slecht voor het lichaam.> 

146.
        

bloedglucoseregulerende 
middelen  

Medicijnen die veranderen hoeveel suiker er in uw bloed zit. 

147.
        

bloedglucoseverhogende 
middelen  

Medicijnen die zorgen dat er meer suiker in uw bloed komt. 

148.
        

bloedglucoseverlagende 
middelen   

Medicijnen die zorgen dat er minder suiker in uw bloed komt. 

149. bloed-hersenbarrière 1. De grens tussen <de> <uw> hersenen en de rest van <het> 
<uw> lichaam (bloed-hersenbarrière). 
 
2. De grens tussen <de> <uw> hersenen en de rest van <het> 
<uw> lichaam. Een medicijn moet hier doorheen om in de 
hersenen te komen (bloed-hersenbarrière).  
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150.
         
  

bloedstolling 1. Door stollen komt er een korstje op een wondje. 
  
2. Door stollen komt er een korstje op een wondje. Dit kan 
ook binnenin uw lichaam zijn. 

151. BMI 1. De BMI is een getal dat iets zegt over uw gewicht. 
 
2. De BMI is een getal dat iets zegt over uw gewicht. Bij het 
uitrekenen van de BMI telt mee: 
- hoe lang u bent 
- hoeveel u weegt 

152.
         
  

boezemfibrillatie Een hartritmestoornis met een snelle, niet regelmatige 
hartslag (boezemfibrillatie). 

153. bof 1. Bof is een besmettelijke ziekte door een virus. 
 
2. Bof is een besmettelijke ziekte door een virus. Het begint 
vaak met koorts en een dikke wang. Dat komt door een 
ontstoken klier. U kunt last hebben van pijn bij kauwen of 
slikken. 
 

154. boulimia nervosa 1. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna 
doet u iets om niet dikker te worden.  
 
2. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna 
doet u iets om niet dikker te worden. Bijvoorbeeld 
overgeven. 
 
3. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna 
doet u iets om niet dikker te worden.  
Bijvoorbeeld: 
- overgeven 
- heel veel sporten 
- een tijd niets eten 
- uw maag of darmen leegmaken met laxeermiddelen 
waardoor u makkelijker kunt poepen. 
Het is een erge ziekte. <U heeft hulp nodig.> 

155. bradycardie  Uw hart klopt te langzaam. 

156. bradykinesie 1a. Langzaam bewegen (bradykinesie). 
 
1b. U beweegt langzaam (bradykinesie). 
 
2. U beweegt langzaam. Bijvoorbeeld door de ziekte van 
Parkinson (bradykinesie). 
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157.
         
  

bronchitis  1. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis). 
  
2. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis). U 
kunt last hebben van hoesten en moeite met ademen. 
 
3. Ontsteking van een deel van uw luchtwegen (bronchitis). U 
kunt last hebben van hoesten en moeite met ademen. 
Luchtwegen zijn de neus, keel, luchtpijp en longen. 

158.
        

bronchospasme  U bent benauwd door kramp van de spieren van de 
bronchiën (bronchospasme). Bronchiën zitten in uw longen. 

159. broos Breekbaar. 

160. Brugada syndroom  1. U heeft een ziekte waardoor uw hart anders klopt dan 
normaal (Brugada syndroom). 
 
2. U heeft een ziekte waardoor uw hart anders klopt dan 
normaal (Brugada syndroom). De ziekte is erfelijk. Dat 
betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen. 
U kunt last hebben van: 
- duizelig zijn 
- flauwvallen 
- uw hart klopt niet regelmatig 

161.
         
  

bse 1. Het bse is een ander woord voor bloedbezinking. 

  

2.  Het bse is een ander woord voor bloedbezinking. Als u een 
ontsteking heeft is dit hoger. 

162.
        

BSE BSE is een ziekte bij koeien (gekkekoeienziekte). 

U kunt ziek worden van het vlees van deze koeien. 

163. bubo 1. Ontsteking van een lymfeklier.  
 
2. Ontsteking van een lymfeklier. Deze klieren zitten 
bijvoorbeeld in de hals en oksels. Ze helpen uw lichaam te 
beschermen tegen ziektes. 

164. buccaal In de mond aan de binnenkant van de wang. 

165. bursitis 1a. Uw slijmbeurs is ontstoken. 
 
1b. Ontsteking van een slijmbeurs. 
 
2. Uw slijmbeurs is ontstoken. Een slijmbeurs zit in een 
gewricht. 
 
3. Uw slijmbeurs is ontstoken. Een slijmbeurs zit in een 
gewricht. Het zorgt voor het soepel bewegen. Schouders en 
ellebogen zijn voorbeelden van gewrichten. U kunt last 
hebben van pijn en stijf voelen. 

166. bypass 1. Een operatie waarbij een arts omleidingen maakt. 
Bijvoorbeeld bij uw hart of uw maag (bypass). 
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2a. Een operatie waarbij een arts omleidingen maakt. 
Bijvoorbeeld bij uw hart (bypass). Dit is nodig als de 
slagaderen bij uw hart verstopt zitten of te nauw zijn. Een 
slagader is een soort bloedvat. 
 
2b. Een operatie waarbij een arts omleidingen maakt. 
Bijvoorbeeld bij uw maag (bypass). Dit is nodig om uw maag 
kleiner te maken.  

  C   

167.
        

cachexie Uw spieren worden minder sterk en dunner. Vaak valt u ook 
af. Dit gebeurt bij een erge ziekte, bijvoorbeeld <kanker> <…> 
(cachexie). 

168. calciumkanaalblokkers 1. Een medicijn voor een ziekte van het hart en de bloedvaten 
(calciumkanaalblokkers).  
 
2. Een medicijn voor een ziekte van het hart en de bloedvaten 
(calciumkanaalblokkers). Het maakt de bloedvaten groter 
(wijder). Hierdoor gaat de bloeddruk omlaag. Ook verandert 
het medicijn de hartslag.  

169.
      

candidiasis Een ontsteking door een schimmel, bijvoorbeeld in de mond 
of vagina.  

170. carcinogeen 1. Kan kanker veroorzaken. 
 
2. Een stof die kanker kan veroorzaken. Een voorbeeld is 
sigarettenrook. 

171. cataract 1. Staar.  
 
2. Staar. U kunt last hebben van: 
- minder scherp zien 
- minder kleur zien 
- dubbel zien   

172. causalgie 1. Brandende pijn in uw arm of been.  
 
2. Brandende pijn in uw arm of been. Dit komt meestal door 
schade aan een zenuw. 

173. cellulitis 1. Wondroos (cellulitis). 
 
2. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (cellulitis). Dat 
komt door een bacterie. 
 
3. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (cellulitis). Dat 
komt door een bacterie. Uw huid is: 
- rood 
- pijnlijk 
- warm 
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- dik 
Wondroos zit meestal op uw been.  

174. cerebrale parese 1a. U heeft moeite met bewegen. Dat komt door schade aan 
uw hersenen in het eerste jaar van uw leven.  
 
1b. Moeite met bewegen. Dat komt door schade aan de 
hersenen in het eerste jaar van het leven. 

175.
         
  

cerebrovasculair accident 
(CVA)  

Indicatie: 
1. Beroerte (CVA). 
  
2. Beroerte (CVA).  
U kunt last hebben van:        
- een scheve mond                    
- onduidelijk of verward praten                               
- minder gevoel in uw arm of been                      
- minder kracht in uw arm of been 
  
3. Beroerte (CVA). Dit komt door een probleem met een 
bloedvat in uw hersenen. Er kan een bloedpropje in het 
bloedvat zitten of u kunt een bloeding van het bloedvat 
hebben. Daardoor krijgen de hersenen tijdelijk minder 
zuurstof. U kunt last hebben van:        
- een scheve mond                      
- onduidelijk of verward praten                               
- minder gevoel in uw arm of been                      
- minder kracht in uw arm of been 
  
Bijwerking: 
1. Beroerte (CVA). Bel direct 112. 
  
2. Beroerte (CVA).  
U kunt last hebben van: 
- een scheve mond               
- u praat onduidelijk of verward                               
- minder gevoel in uw arm of been                      
- minder kracht in uw arm of been 
Bel direct 112. 

176. chlamydia 1. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 
(chlamydia). 
 
2. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 
(chlamydia).  
U kunt last hebben van: 
- pijn bij het plassen 
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- een branderig gevoel bij het plassen 
- vies vocht uit uw penis of vagina 
 
3. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 
(chlamydia).  
U kunt last hebben van: 
- pijn bij het plassen 
- een branderig gevoel bij het plassen 
- vies vocht uit uw penis of vagina 
Door het slikken van antibiotica wordt u beter. Antibiotica 
zijn medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie. 

177. chloasma 1. Donkere vlekken op uw gezicht (chloasma). 
 
2. Donkere vlekken op uw gezicht (chloasma). Bijvoorbeeld 
door zwangerschap. 

178. cholelithiasis Galstenen. 

179. cholestase 1. Te veel gal in <uw><de> lever. 
  
2. Te veel gal in uw lever. 
U kunt last hebben van: 
- gele huid 
- geel oogwit 
- donkere plas 
- poep met een lichte kleur of witte poep 
- veel jeuk 
 
3. Te veel gal in uw lever. De gal gaat niet goed weg. 
U kunt last hebben van: 
- gele huid 
- geel oogwit 
- donkere plas 
- poep met een lichte kleur of witte poep 
- veel jeuk 

180. chondrocyten 1. Kraakbeencellen. 
 
2. Kraakbeencellen. Kraakbeen is een laagje tussen uw botten 
waardoor ze soepel bewegen. 

181.
         
  

chronisch Bij indicatie: 

Lange tijd, vaak gaat het niet meer over (chronisch). 

  

Bij gebruik medicijnen: 

Lange tijd gebruiken, vaak voor de rest van uw leven 
(chronisch). 

182.  CHZ Ziekten van hart en bloedvaten. 

183.
        

circulatoire collaps Het hart stopt opeens met kloppen. Hierdoor stroomt er geen 
bloed meer door het lichaam. U raakt bewusteloos. 
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184.
         
  

claudicatio intermittens 1. De slagaderen in uw benen zijn vernauwd (etalagebenen). 
U krijgt pijn in de benen bij het lopen. De pijn gaat weg bij 
stilstaan. 

  

2. De slagaderen in uw benen zijn vernauwd (etalagebenen). 
Een slagader is een soort bloedvat. U krijgt pijn in de benen 
bij het lopen. De pijn gaat weg bij stilstaan. 

Vernauwde slagaderen zijn slagaderen die bijna dicht zitten. 
Het bloed kan dan niet goed doorstromen. 

185. climacteriële klachten 1. Klachten van de overgang.  

2. Klachten van de overgang. U kunt last hebben van: 
- zweten 
- minder vaak ongesteld worden of niet meer ongesteld 
worden 
- een droge vagina. Vrijen kan daardoor pijn doen. 

186. coeliakie 1. U kunt niet tegen gluten (coeliakie). 
 
2. U kunt niet tegen gluten (coeliakie). U kunt last hebben van 
buikpijn en diarree. 
 
3. U kunt niet tegen gluten (coeliakie). Gluten zitten in 
granen, dus bijvoorbeeld in brood en pasta. U kunt last 
hebben van buikpijn en diarree. 

187. cognitief Alles wat met het verstand te maken heeft. Bijvoorbeeld 
leren en onthouden. 

188.
        

colitis ulcerosa   Een heel erge ontsteking van de dikke darm die vaak 
terugkomt (colitis ulcerosa). 

189. collaps Flauwvallen. 

190. colon Dikke darm. 

191.
         
  

coma hepaticum  1. Bewusteloos zijn door een ziekte aan de lever. 

  

2. Bewusteloos zijn door een ziekte aan de lever. Als u 
bewusteloos bent, reageert u nergens meer op. U ademt nog 
wel normaal. 

192. complicatie Een probleem dat ontstaat bij een ziekte of een behandeling 
(complicatie). 

193. COMT-remmer Medicijnen die gebruikt worden bij de ziekte van Parkinson 
(COMT-remmer). 

194.
         
  

congenitaal 1. Aangeboren. 

  

2. <De ziekte> is er al bij de geboorte. 

195.
        

conjunctivitis Ontsteking van het oog. U kunt last hebben van: 
- jeuk in uw oog 
- een oog dat traant 
- rode ogen 
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(conjunctivitis) 

196. constipatie 1. Verstopping. 

2. U kunt moeilijk poepen of niet vaak poepen.  

3. Bij verstopping poept u minder dan 3 keer per week. 

197.
         
  

contactdermatitis/contact-
eczeem  

1. Jeukende uitslag op uw huid (contacteczeem). 

  

2. Jeukende uitslag op uw huid (contacteczeem). Dit komt 
bijvoorbeeld door zeep, sieraden, rubber of make-up. 

198. contraceptie  Middel dat zorgt dat u of uw partner niet zwanger wordt. 
Voorbeelden zijn: 
- een condoom 
- de pil die beschermt tegen zwanger worden 
- een spiraaltje 

199.
        

contractiliteit  Hoe goed uw spieren samentrekken. <Bijvoorbeeld uw hart.> 
<Bijvoorbeeld de spieren van ...> 

200. convex Rond (convex). 

201.
         
  

convulsie  Bij epilepsie: 

1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen. 

  

2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn 
verschillend per persoon. U kunt last hebben van: 

- verkrampen 

- met armen en benen schokken 

<Een aanval duurt vaak een paar minuten.> 

  

Algemeen: 

Verkrampen van uw spieren en schokken door uw hele 
lichaam (convulsie).  

202. coördinatie Controle over uw bewegingen.  

203.
         
  

COPD 1. COPD is een longziekte. 
  
2. COPD is een longziekte. COPD gaat niet meer over.  
  
3. COPD is een longziekte. U kunt last hebben van: 
- veel en vaak hoesten 
- moeite met ademen 
COPD gaat niet meer over. 

204.
         
  

corticosteroïden  (m.u.v. 
hormoonvervangende 
therapie) 

1. Medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder 
erg maken. 
  
2. Medicijnen die ontstekingen en allergische reacties minder 
erg maken. Bijvoorbeeld bij jeuk van de huid of astma. 
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205. COX-2 remmers Pijnstillers die de koorts lager maken en een ontsteking 
minder erg maken. 

206. Crohn, ziekte van 1. U heeft de ziekte van Crohn. U kunt ontstekingen hebben 
in uw: 
- mond 
- slokdarm 
- maag 
- dunne darm 
- dikke darm 
 
2. U heeft de ziekte van Crohn. U kunt ontstekingen hebben 
in uw:  
- mond 
- slokdarm 
- maag 
- dunne darm, meestal aan het eind 
- dikke darm 
- poepgat 
 
U kunt last hebben van: 
- buikpijn 
- moe zijn 
- diarree, soms met bloed en slijm 
- koorts 
- dunner worden 
- ziek of niet lekker voelen 

207. cumarinederivaten 1. Bloedverdunners (cumarines). 

2. Bloedverdunners (cumarines). Met deze medicijnen heeft 
u minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een 
propje in uw bloed. 

208. curatief 1a. U krijgt een behandeling om beter te worden. 
 
1b. Een behandeling om beter te worden. 

209. cutaan gebruik Gebruik op de huid. 

210.
       

cyanose  Te weinig zuurstof in uw bloed. U kunt last hebben van: 
- blauwe lippen 
- blauwe huid 
- blauwe nagels 
(cyanose) 

211.
         
  

cystic fybrosis 1. Taaislijmziekte. 

  

2. Taaislijmziekte is een erge ziekte. U heeft taai, dik slijm, 
bijvoorbeeld in de longen. Deze ziekte gaat niet meer over. 

212. cystitis Ontsteking van de blaas. 

213. cytostatica  Medicijnen tegen kanker.   
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  D   

214. DDP4-remmers Medicijnen bij diabetes die zorgen voor minder suiker in het 
bloed (DDP4-remmers). 

215.
         
  

decompensatio cordis 1. Hartfalen. 
  
2. Het hart pompt het bloed minder goed rond (hartfalen). 
U kunt last hebben van: 
- snel moe voelen bij bewegen 
- moeite met ademen 
- vocht vasthouden 

216.
         
  

decongestiva  1. Medicijnen die het slijmvlies minder dik maken 
(decongestiva). Bijvoorbeeld het slijmvlies in uw neus. 

  

2.  Medicijnen die het slijmvlies minder dik maken 
(decongestiva). Slijmvlies is huid met een laagje slijm. 
Bijvoorbeeld aan de binnenkant van uw neus.   

217.
         
   

decubitus 1. Doorligplek. 

  

2. Uw huid gaat kapot door lang zitten of liggen (doorligplek). 

  

3. Als u lang in bed ligt of in een rolstoel zit, gaat uw huid 
kapot. Dit heet een doorligplek. Deze plekken komen 
bijvoorbeeld op de hielen, heupen of billen.    

218. deficiëntie 1.Te weinig. 
 
2.Te weinig. Bijvoorbeeld te weinig vitamine. 

219.
         
  

dehydratie 1. Uitdroging. 
  
2. Bij uitdroging heeft u te weinig water in uw lichaam. 

220  delirium In de war zijn (delirium). 

221.
         
  

delirium tremens 1. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol 
(delirium tremens). 

  

2. U bent verward door het stoppen met drinken van alcohol 
(delirium tremens). U kunt last hebben van: 

- niet precies weten waar u bent 

- niet precies weten wat u doet 

- dingen zien die er niet zijn  
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222.
         

dementie 1. Dementie. 
  
2. Dementie. Bij dementie heeft u problemen met: 
- uw geheugen 
- praten en begrijpen 
- het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u 
woont 
- dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden. 
Ook uw gedrag kan veranderen. 
  
3. Dementie. Bij dementie heeft u problemen met: 
- uw geheugen 
- praten en begrijpen 
- het herkennen van mensen, dingen en de plek waar u 
woont 
- dingen doen, bijvoorbeeld koffiezetten of aankleden 
Ook uw gedrag kan veranderen. 
 
De problemen worden steeds erger. Hierdoor kunt u uw 
normale dagelijkse dingen minder goed doen.  

223.
          

depersonalisatie  Het gevoel dat uw lichaam, gedachten of emoties niet echt 
van u zijn. Bijvoorbeeld alsof u in een droom leeft. 

224.
         
  

depressie 1. Depressie. 

  

2. Bij een depressie bent u langer dan 2 weken erg somber en 
heeft u nergens zin in. 

U kunt last hebben van: 

- moe voelen 

- onrustig gevoel 

- schuldig gevoel 

- waardeloos gevoel 

225. derealisatie Het gevoel dat de wereld en andere mensen vreemd zijn of 
niet echt. 

226.
         
  

dermatitis  1. Ontsteking van de huid.  

2. Ontsteking van de huid. 

U kunt last hebben van: 

- rode huid 

- jeuk 

- bultjes, blaasjes of schilfers op de huid 

227. desinfectantia  Middelen om te ontsmetten. Bijvoorbeeld jodium.   

228.
         
  

desoriëntatie  U bent in de war, en: 

- u weet niet hoe laat het is 

- u weet niet waar u bent 
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- u herkent mensen niet meer goed 

229.
         
  

diabetes mellitus 1. Diabetes (suikerziekte). 

  

2. Diabetes is een ander woord voor suikerziekte. 

Bij diabetes zit er te veel suiker in het bloed. 

230. diagnose 1a. Er is bepaald welke ziekte u heeft. 
 
1b. Uw <dokter><fysiotherapeut><specialist><…> heeft 
bepaald welke ziekte u heeft. 

231.
         
  

diagnostica  1. Middelen om te kijken welke ziekte u heeft (diagnostica). 

  

2. Middelen om te kijken welke ziekte u heeft (diagnostica). 
Bijvoorbeeld: 

- onderzoek van uw bloed 

- foto of scan 

232.
         
  

diagnostisch gebruik 1. Middelen om te onderzoeken welke ziekte u heeft 
(diagnostisch gebruik). 

  

2. Middelen om te onderzoeken welke ziekte u heeft 
(diagnostisch gebruik). 
<Bijvoorbeeld: oogdruppels die de oogarts bij onderzoek 
gebruikt.> 

233. diapedese De witte bloedcellen gaan uit de bloedvaten. 

234. difterie 1. Een besmettelijke ziekte door een bacterie (difterie). 
 
2. Een besmettelijke ziekte door een bacterie (difterie). 
U kunt last hebben van: 
< - keelpijn> 
< - bloed uit uw neus> 
< - erg benauwd zijn> 
< - zweren op uw huid> 
< - klachten van uw hart> 
< - verlamd zijn> 
< - in de war zijn> 

235. digitale ulcera 1. Open wondjes aan vingers en tenen.  
 
2. Open wondjes aan vingers en tenen. Ze kunnen erg pijn 
doen en het gaat niet snel over. 

236.
         

dilatatie 1. <…> wordt groter (wijder). 

  

2. Uw bloedvaten worden groter (wijder).  
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3a. Uw hart zet uit (wordt wijder). 
  
3b. Uw hart rekt uit (wordt wijder). 

237. diplegie 1. U bent verlamd aan beide kanten van het lichaam. 
 
2. U bent verlamd aan beide kanten van het lichaam. U kunt 
vooral uw benen niet goed bewegen.  

238. diplopie Dubbel zien.  

239.
        

diuretica  Plasmiddelen. U plast meer door deze medicijnen (diuretica). 

240. diverticulitis 1. Ontsteking van een bult (uitstulping) in <uw><de> dikke 
darm.  
 
2. Ontsteking van een bult (uitstulping) in <uw><de> dikke 
darm.  
U kunt last hebben van: 
- buikpijn 
- koorts 
- misselijk zijn 

241. dizygotie 1. 2-eiige tweeling. 
 
2. Een 2-eiige tweeling komt uit 2 eicellen. De baby's hebben 
dan verschillend erfelijk materiaal. Net als gewone broers en 
zussen.   

242.
         

DMARD Een groep medicijnen tegen reuma of andere ontstekingen 
(DMARD). 

243. DNA DNA is het erfelijke materiaal in mensen, dieren en planten.  

244. DOAC’s 1. Bloedverdunners (DOAC’s).  
 
2. Bloedverdunners (DOAC’s). Met deze medicijnen heeft u 
minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje 
in uw bloed. 

245. dopamine Een stofje dat het lichaam zelf maakt (dopamine). Het zorgt 
voor een tevreden gevoel. 

246. drainage De dokter haalt door een buisje vocht uit uw lichaam 
(drainage). 

247. DRESS-syndroom 1. Erge ontsteking van de huid door een allergie op een 
medicijn (DRESS-syndroom).  
  
2. Erge ontsteking van de huid door een allergie op een 
medicijn (DRESS-syndroom). U kunt last hebben van 
huiduitslag of koorts.               

248. Duchenne, ziekte van 1. Bij de ziekte van Duchenne worden spieren steeds minder 
sterk.  
Ook de hartspier en de ademspieren. 
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2. Bij de ziekte van Duchenne worden spieren steeds minder 
sterk.  
Ook de hartspier en de ademspieren. De ziekte is erfelijk. Dat 
betekent dat het in uw familie kan voorkomen. Het komt 
bijna alleen voor bij jongens. 

249. ductie Een beweging van 1 oog. 

250. dwarslaesie 1. De zenuwen in uw ruggenmerg zijn stuk. Dit heet een 
dwarslaesie. 
 
2. De zenuwen in uw ruggenmerg zijn stuk. Dit heet een 
dwarslaesie. Hierdoor beweegt uw lichaam onder de 
dwarslaesie minder goed of helemaal niet meer. Ook voelt u 
minder of niets meer. 

251. dysartrie 1. Problemen met praten. 
 
2. Problemen met praten. U kent woorden wel, maar u kunt 
ze niet goed uitspreken. Dit komt omdat uw spieren niet 
goed werken. 

252. dysesthesie 1a. Meer of minder gevoel in de huid. 
 
1b. Meer of minder gevoel in uw huid. 

253  dysfagie Problemen met slikken.  

254.
        

dysforie U bent somber of snel boos. Soms bent u ook bang of 
onrustig. 

255. dysgeusie Eten en drinken smaakt u anders dan normaal.  

256. dyspepsie Klachten van de maag 

257. dyskinesie 1. U maakt bewegingen zonder dat u dat zelf wilt. 
 
2. U maakt bewegingen zonder dat u dat zelf wilt. U kunt ze 
niet of heel moeilijk tegenhouden. 

258. dyslexie U heeft moeite met lezen en spellen (dyslexie). 

259. dysmetrie 1. U heeft problemen met uw bewegingen en evenwicht 
(dysmetrie). 
 
2. U heeft problemen met uw bewegingen en evenwicht 
(dysmetrie). 
U heeft bijvoorbeeld last van misgrijpen als u iets wilt pakken. 
 
3. U heeft problemen met uw bewegingen en evenwicht 
(dysmetrie). 
U heeft bijvoorbeeld last van misgrijpen als u iets wilt pakken. 
Dit komt door schade aan uw hersenen. 

260. dysosmie 1. U heeft een probleem met ruiken. 
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2. U heeft een probleem met ruiken. U ruikt geuren anders of 
u ruikt geuren die er niet zijn. 

261. dysplasie De vorm van een cel, orgaan of weefsel is niet normaal. 

262. dyspneu 1. Moeite met ademen. 

2. Moeite met ademen. U heeft het gevoel dat u te weinig 

lucht krijgt. 

263. dysurie  Pijn bij het plassen. 

  E   

264. ecchymose Blauwe plek. 

265. ectopische zwangerschap 1. Zwangerschap buiten de baarmoeder. Deze kan nooit 
doorgroeien tot een baby. Het is ook gevaarlijk voor de 
moeder. 
 
2. Zwangerschap buiten de baarmoeder. Deze kan nooit 
doorgroeien tot een baby. Het is ook gevaarlijk voor de 
moeder. 
U kunt last krijgen van:  
- opeens heel erge pijn in uw buik 
- pijn in een schouder 
- duizelig zijn 
- zweten 
- uw hart klopt heel snel 
- flauwvallen 

266. elektrocardiogram (ECG) Een hartfilmpje. Hiermee wordt onderzocht hoe uw hart 
werkt (ECG).  

267.
         
  

elektrolytoplossingen 1. Water met zouten (elektrolytoplossingen). 

  

2. Water met zouten (elektrolytoplossingen). Bijvoorbeeld als 
infuus. 

268.
         
  

emfyseem  1. Een longziekte (emfyseem). 
  
2. Een longziekte (emfyseem). Uw longen werken niet meer 
goed. Hierdoor bent u snel buiten adem en heeft u moeite 
met ademen. Deze ziekte gaat niet meer over.  

269.
         
  

empyeem 1. Holte met pus (empyeem). 
  
2. Holte met pus (empyeem). Pus is vocht van een ontsteking. 

270.
        

encefalomyelitis Ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg 
(encefalomyelitis). 

271.
          

encefalopathie  1. Ziekte van de hersenen (encefalopathie). 
 



       

 
 

28 oktober 2022, versie 2. Onderdeel van de Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. 35 

2. Ziekte van de hersenen (encefalopathie). U kunt last 
hebben van: 
- een spier die heel erg trilt 
- minder bewustzijn 

272. endocarditis 1. Een ontsteking van uw hart en hartklep (endocarditis). 
 
2. Een ontsteking van uw hart en hartklep (endocarditis). 
U kunt last hebben van: 
- koorts 
- snelle hartslag 
- moe zijn 

273.
         
  

endometriose  1. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op 
plekken waar het niet hoort (endometriose). 
  
2. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op 
plekken waar het niet hoort (endometriose). Bijvoorbeeld op 
de eierstokken, blaas of darmen. Dit doet pijn als u ongesteld 
bent. Slijmvlies is een laagje huid met slijm. 

274. endoscopie 1. Een kijkonderzoek van de binnenkant van uw lichaam. 
Bijvoorbeeld van uw blaas of darmen (endoscopie). 
 
2. Een kijkonderzoek van de binnenkant van uw lichaam. 
Bijvoorbeeld van uw blaas of darmen (endoscopie). De arts 
gaat met een dun slangetje in uw lichaam. Bijvoorbeeld door 
uw mond of uw poepgat. In het slangetje zit een kleine 
camera. 

275. enuresis nocturna 1. Bedplassen.  
 
2. Bedplassen. U plast in de nacht zonder dat u dat wilt. 

276.
         
  

eosinofilie 1. Te veel witte bloedcellen (eosinofilie). Witte bloedcellen 
beschermen het lichaam tegen ziektes.  

2. Te veel witte bloedcellen (eosinofilie). Dat komt door een 
ontsteking of allergische reactie. Witte bloedcellen 
beschermen het lichaam tegen ziektes.  

277. epidemie Een ziekte die op hetzelfde moment heel veel voorkomt. 

278. epidemiologie De studie naar hoeveel mensen een ziekte hebben. En hoe de 
ziekte zich verspreidt. 

279.
      

epidurale verdoving 1. Ruggenprik. 

  

2. Ruggenprik om minder pijn te voelen. 

280.
         
  

epilepsie 1. Epilepsie. 

  

2. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen 
krijgen. 
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3. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen 
krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt 
last hebben van: 

- bewusteloos worden 
- vallen en met armen en benen schokken 

- niet meer reageren op anderen 

- staren 

281. erosie De bovenste laag van de <huid><tand><etc.> wordt dunner. 

282.
         
  

erysipelas 1. Wondroos (erysipelas). 

  

2. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (erysipelas). 

  
3. Wondroos is een ontsteking onder uw huid (erysipelas). 
Uw huid is: 
- rood 
- pijnlijk 
- warm 
- dik 

Wondroos zit meestal op uw been.   
283. erytheem  Rode huid (erytheem).  
284.
         
  

erythema  1. erythema: 

Rode huid. 

  

2. erythema nodosum: 

Rode zwelling onder de huid. Dit komt door een zwelling van 
het vetweefsel. Dit zit vaak op uw onderbeen. De huid doet 
pijn.   

285. erytrocyten 1. Rode bloedcellen. 
 
2. In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze brengen zuurstof 
door het lichaam. 

286. erytromelalgie 1. U heeft last van brandende pijn. Uw handen en voeten 
worden rood (erytromelalgie).  
 
2. U heeft last van brandende pijn. Uw handen en voeten 
worden rood (erytromelalgie).  
U kunt ook last hebben van tintelingen in uw: 
- vingertoppen 
- handen 
- voeten 
- tenen 

287. euforie U voelt zich veel te vrolijk. Dit hoort vaak bij een ziekte. 

288. exacerbatie Uw klachten worden veel erger.  

289. exantheem  Huiduitslag.  

290. excretie Stoffen die uw lichaam niet meer nodig heeft, gaan uw 
lichaam uit. Bijvoorbeeld door zweten, plassen of uitademen. 
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291.
          

exfoliatieve dermatitis Een ontsteking van de huid. U kunt last hebben van schilfers 
(exfoliatieve dermatitis). 

292. exophthalmus 1. <Uw><Het> oog is te bol. 
 
2. <Uw><Het> oog is te bol en staat verder naar voren.  
 
3. <Uw><Het> oog is te bol en staat verder naar voren. Het 
oog lijkt vaak ook groter. Dat kan komen door een ontsteking 
of door een tumor. 

293. extrapiramidale stoornissen 1. U heeft problemen met: 
- hoe u staat 
- hoe u zit 
- hoe u beweegt 
 
Dit komt door schade aan uw hersenen (extrapiramidale 
stoornissen). 
 
2. U heeft problemen met: 
- hoe u staat 
- hoe u zit 
- hoe u beweegt 
 
Dit komt door schade aan uw hersenen (extrapiramidale 
stoornissen). Bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson. 

294. extrasystole  Een extra hartslag.  

295. extravasatie [Extravasatie:] Bloed of ander vocht komt buiten de 
bloedvaten. 
  
[Extravasatie bij medicijnen:] Bij inspuiten van een medicijn 
komt het per ongeluk naast het bloedvat. 

296. extremiteiten Armen en benen. 

  F   

297. Factor V-Leiden 1. Uw bloed stolt te snel (Factor V-Leiden). Deze ziekte is 
erfelijk.  
 
2. Uw bloed stolt te snel (Factor V-Leiden). Deze ziekte is 
erfelijk. U kunt last krijgen van propjes in uw bloed. 
 
3. Uw bloed stolt te snel (Factor V-Leiden). 
U kunt last krijgen van bloedpropjes in uw bloedvaten. Deze 
ziekte is erfelijk. Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan 
voorkomen. 

298. fecale impactie Uw poep is hard en droog. U kunt niet meer poepen. 
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299.
         
  

fenylketonurie (PKU) 1. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in 
de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen. 
 
2. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in 
de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen. 
Met de hielprik kan PKU snel na de geboorte opgespoord 
worden.  

300.
         
  

feochromocytoom 1. Een zwelling in de bijnier (feochromocytoom). 

  

2. Een zwelling in de bijnier (feochromocytoom). U kunt last 
hebben van: 

- hoge bloeddruk 

- hoofdpijn 

- veel zweten 

301. flatulentie Veel scheten laten.  

302. flebitis 1. Ontsteking van een ader. 
 
2. Ontsteking van een ader. U kunt last hebben van:  
- pijn 
- rode huid 
- zwelling 
 
3. Ontsteking van een ader. Het komt bijvoorbeeld door een 
infuus.  
U kunt last hebben van:  
- pijn 
- rode huid 
- zwelling  

303.
         
  

flush  1. Blozen. 

  

2. Blozen. Uw gezicht wordt rood.  

304. fobie Angst. 

305.
         
  

folliculitis 1. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw 
huid. 

  

2. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw 
huid. Haarzakjes zijn zakjes in de huid. De haren groeien uit 
de haarzakjes. 

  

3. Ontsteking van de haarzakjes. U krijgt kleine puistjes op uw 
huid. Haarzakjes zijn zakjes in de huid. De haren groeien uit 
de haarzakjes. Het kan komen door scheren, epileren en het 
gebruik van oliën en vetten op uw huid. 
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306. follikel 1. Een haarzakje. Dit zit onder uw huid. Er groeit een haar uit. 
 
2. Een blaasje in uw lichaam. 
 
3a. Een blaasje met een eicel er in. 
 
3b. Een blaasje met een eicel er in. Een eicel kan hier in 
groeien. Een eicel is nodig om zwanger te worden. 

307. fosfolipiden Vetten in uw bloed. Deze vetten zijn belangrijk voor uw 
cellen. 

308.
         
  

fotodermatitis Uitslag van uw huid. U kunt last hebben van: 

- blaasjes 

- rode jeukende bultjes 

- rode jeukende vlekjes 

Dit komt door licht of zonlicht.  

309. fotopsie 1. U ziet lichtflitsen die er niet zijn. 
  
2. U ziet lichtflitsen die er niet zijn. Bijvoorbeeld bij erge 
hoofdpijn. Of als het netvlies van uw oog loslaat. 

310.
         
  

fotosensibiliteit  1. Uw huid is te gevoelig voor licht en verbrandt snel door de 
zon. 

  

2. Uw huid is te gevoelig voor licht en verbrandt snel door de 
zon. Ga niet lang in de zon. Ga ook niet onder de zonnebank. 

311. fractuur Botbreuk. 

  G   

312.
        

galactorroe  Melk of vocht druppelt uit <uw><de> tepel. 

313. galzuurbindend hars 1. Een medicijn tegen hoog cholesterol (<galzuurbindend 
hars> <naam medicijn>).  
 
2. Een medicijn tegen hoog cholesterol (<galzuurbindend 
hars> <naam medicijn>). Van te hoog cholesterol kunnen uw 
bloedvaten dicht gaan zitten. 

314.
         
  

gangreen Afsterven van delen van uw lichaam (gangreen). 
Bijvoorbeeld: 

- huid 

- spieren 

- tenen  

315. gastritis Ontsteking van <uw><de> maag. 

316. gastro-intestinaal  In maag en darmen.  
317. geneesmiddel Medicijn.  
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318.
         
  

geneesmiddeleninteractie 1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. 
  
2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor 
werken medicijnen beter, slechter of anders. 
  
3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor 
werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we 
wisselwerking. 

319.
          

geneesmiddeltolerantie Uw lichaam raakt gewend aan het medicijn. Na <weken, 
jaren, etc. liefst zo concreet mogelijk> heeft u meer medicijn 
nodig om het even goed te laten werken. 

320. Gilbert, syndroom van 1. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van 

Gilbert). 

2. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van 

Gilbert). 

U kunt last hebben van: 

- gele huid 

- gele ogen 

3. Ziekte van de lever. Deze ziekte is erfelijk (syndroom van 

Gilbert). Erfelijk betekent dat de ziekte in uw familie kan 

voorkomen. 

U kunt last hebben van: 

- gele huid 

- gele ogen  

321.
         
  

glaucoom  Een soort staar. 

  

Bij glaucoom raakt de oogzenuw beschadigd. 

De oogboldruk is meestal te hoog. 
Er ontstaan na jaren blijvende vlekken aan de buitenkant van 
uw gezichtsveld.  

322. glossitis Ontsteking van de tong. 

323. glucose-6-
fosfaatdehydrogenase-
deficiëntie 

1. Een ziekte waarbij uw rode bloedcellen kapot gaan 
(glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie). Deze ziekte is 
erfelijk. 
 
2. Een ziekte waarbij uw rode bloedcellen kapot gaan 
(glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie). Rode 
bloedcellen zorgen voor zuurstof in uw bloed. Deze ziekte is 
erfelijk. Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan 
voorkomen.  
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U kunt last hebben van: 
- snel moe voelen 
- minder kleur in uw gezicht  
- moeite met ademen 
- hartkloppingen 

324. glutathion 1. Een stofje dat uw lichaam beschermt tegen slechte stoffen. 
Dit heet een antioxidant.  
 
2. Een stofje dat uw lichaam beschermt tegen slechte stoffen. 
Dit heet een antioxidant. Bijvoorbeeld vitamine C. 

325. gonorroe 1. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 
(gonorroe). 
 
2. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 
(gonorroe). 
U kunt last hebben van: 
- een branderig gevoel bij het plassen 
- helder of groen-geel vocht uit de penis  
- groen-geel vocht met een sterke geur uit de vagina  
 
3. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 
(gonorroe).  
U kunt last hebben van: 
- een branderig gevoel bij het plassen 
- helder of groen-geel vocht uit de penis  
- groen-geel vocht met een sterke geur uit de vagina  
 
U kunt een ontsteking krijgen van uw: 
- plasbuis 
- vagina 
- baarmoedermond 
- poepgat 
- keel 
Door het slikken van antibiotica wordt u beter. Antibiotica 
zijn medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie. 

326.
         
  

gordelroos Vlekken en blaasjes op de huid met jeuk en pijn (gordelroos). 
<Het zit maar op 1 kant van uw lijf. Bijvoorbeeld aan de 
linker- of rechterkant van uw lichaam.>  

327. gorgelen Een vloeistof in uw keel gorgelen. 
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328.
         
  

grand mal 1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen (grand mal). 
  
2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen (grand mal). U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen 
zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben van: 
- bewusteloos worden 
- verstijven 
- op uw tong bijten 
- met armen en benen schokken 
- plas verliezen 
<Een aanval duurt vaak een paar minuten.> 
  

329.
         
  

granulocytopenie  1a. Te weinig witte bloedcellen in het bloed 
(granulocytopenie). 
  
1b. U heeft te weinig witte bloedcellen in uw bloed 
(granulocytopenie). U heeft dan meer kans op een infectie.  

330.
         
  

Guillain-Barré, syndroom van 1. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré). 

  

2. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré). 
Deze ziekte begint vaak met tintelingen of geen gevoel in 
handen of voeten. Daarna kunt u last hebben van: 
- zwakke spieren 
- pijn in de rug 
- moeite met ademen 
- moeite met eten 
  
3. Ziekte van de zenuwen (syndroom van Guillain-Barré). 
Deze ziekte begint vaak met tintelingen of geen gevoel in 
handen of voeten. Daarna kunt u last hebben van: 
- zwakke spieren 
- pijn in de rug 
- moeite met ademen 
- moeite met eten 
Dit komt vaak door een infectie. 

331. gynaecomastie Zwelling van de borsten bij mannen. Of van 1 borst. 

  H   

332.
         
  

H2-antagonisten  Medicijnen tegen klachten van maagzuur. En tegen zweren in 
maag en darmen (H2-antagonisten). 

333.
          

haematopoëtica  Medicijnen die zorgen dat uw lichaam meer bloedcellen 
aanmaakt. 

334. hallucinaties  U ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties). 



       

 
 

28 oktober 2022, versie 2. Onderdeel van de Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. 43 

335.
         
  

hartblok  1. Hartritmestoornis (hartblok). 

  

2. Hartritmestoornis (hartblok). Hierbij lopen de elektrische 
prikkels langzamer door uw hart. Uw hartslag is daardoor ook 
langzamer.  

336. hartfalen   1. Het hart pompt het bloed minder goed rond (hartfalen).  

337.
          

hartglycosiden  Medicijnen die het hart met meer kracht laten pompen 
(hartglycosiden). 

338. hematoblast Een bloedcel die nog niet af is. Hij moet nog groeien. 

339. hematocriet 1. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed 

zitten. Dit heet hematocriet. 

2. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed 

zitten. Dit heet hematocriet. 

In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk 

voor het vervoeren van zuurstof door het lichaam. 

3. Getal dat laat zien hoeveel rode bloedcellen in uw bloed 

zitten. Dit heet hematocriet. 

In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk 

voor het vervoeren van zuurstof door het lichaam. 

Als dit getal te laag is heeft u bloedarmoede. Als het getal te 
hoog is kan het zijn dat u een ziekte heeft.  

340. hematoom Blauwe plek (hematoom). 

341. hematurie 1a. Er zit bloed in uw plas. 
 
1b. Bloed in de plas. 

342.
         
  

hemodialyse Een behandeling om uw bloed schoon te maken. Dit is nodig 
als uw nieren niet goed werken (hemodialyse). 

343. hemoglobine 1. Een eiwit in de rode bloedcellen (hemoglobine). Dit eiwit 
brengt zuurstof door het lichaam.  
 
2. Een eiwit in de rode bloedcellen (hemoglobine). Dit eiwit 
brengt zuurstof door het lichaam. Bij te weinig van dit eiwit 
kunt u last hebben van: 
- moe zijn 
- duizelig zijn  
- het gevoel dat u gaat flauwvallen 
- kortademig zijn 
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344.
         
  

hemolytische anemie  1. Bloedarmoede. U heeft te weinig rode bloedcellen 
(hemolytische anemie). 
  
2. Bloedarmoede. U heeft te weinig rode bloedcellen 
(hemolytische anemie). 
In uw bloed zitten rode bloedcellen. Ze zijn erg belangrijk 
voor het vervoer van zuurstof door het lichaam.  

345. hemorragie Bloeding. 

346. hemorroïden 1. Aambeien. 

2. Aambeien zitten bij uw poepgat.  

347.
         
  

hemostaticum  1. Medicijn dat uw bloed beter laat stollen (hemostaticum). 

  

2. Medicijn dat uw bloed beter laat stollen (hemostaticum). 
Door stollen komt er een korstje op een wondje. 

349. heparinoïden 1. Bloedverdunner (heparinoïden). 

2. Bloedverdunner (heparinoïden). Met dit medicijn heeft u 

minder kans op stolsels in uw bloed. Een stolsel is een propje 

in uw bloed. 

350. hepatisch Van de lever. 

351. hepatitis  Ontsteking van de lever.  

352.
         
  

hepatotoxiciteit  1a. Het is giftig voor de lever. 

  

1b. Het is giftig voor uw lever. 

353. hereditair 1a. Erfelijk betekent dat de ziekte in uw familie kan 
voorkomen. 
 
[als in de voorgaande zin al erfelijk staat, kan worden 
volstaan met optie 1b]  
1b. Dat betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen. 

354.
         
  

hernia 1. Hernia in de rug. 

  

2. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of 
bil. 

  

3. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of 
bil. Tussen de wervels van de rug zitten soepele schijfjes. Een 
schijfje kan uitsteken en op een zenuw drukken. Dit heet een 
hernia. 

  

4. Hernia in de rug. U kunt last krijgen van pijn in uw been of 
bil. Tussen de wervels van de rug zitten soepele schijfjes. 
Deze schijven heten tussenwervelschijven. Een schijfje kan 
uitsteken en op een zenuw drukken. Dit heet een hernia.  
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355. herpes labialis 1. Koortslip. 
 
2. U heeft een koortslip. U heeft blaasjes op of rond uw 
lippen.  
U kunt last hebben van: 
- jeuk 
- een brandend gevoel 
- tintelen 
- pijn 

356.
         
  

hiatus hernia 1. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk). 
 
2. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk). 
Door de opening komt uw maag omhoog. Er kan maagzuur 
omhoog komen. Dit doet pijn en voelt branderig. 
 
3. De opening in uw middenrif is te groot (middenrifbreuk). 
Uw middenrif is een spier tussen uw buik en longen. Door de 
opening komt uw maag omhoog. Hierdoor kan maagzuur 
omhoog komen. Dit doet pijn en voelt branderig. 

357. hirsutisme 1. U heeft meer haar dan normaal (hirsutisme). Alleen 
vrouwen kunnen dit hebben.  
 
2. U heeft meer haar dan normaal (hirsutisme). Alleen 
vrouwen kunnen dit hebben. Het haar zit op plekken waar 
normaal niet veel haar groeit,  bijvoorbeeld op de borsten, 
bovenlip en kin. 

358.
         
  

hiv 1. Hiv is het virus waar u aids van kunt krijgen. 

  

2. Hiv is het virus waar u aids van kunt krijgen. Hiv wordt 
doorgegeven via seks of bloed.  

359. Hodgkin, ziekte van Kanker van de lymfeklieren (ziekte van Hodgkin). 

360.
          

hormoon Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam 
gemaakt. Ze zijn belangrijk voor hoe uw lichaam werkt. 

361.
         
  

hyperaciditeit  Algemeen: 

Te zuur. 

  

Maagsap: 

1. U heeft te veel maagzuur. 

  

2. U heeft te veel maagzuur. U kunt last hebben van pijn en 
een branderig gevoel in de maag. 

362. hyperactief Heel erg druk zijn (hyperactiviteit). 

363.
         
  

hyperacusis 1a. U bent erg gevoelig voor geluid. 

  

1b. U kunt niet goed tegen geluid. 
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364. hyperaldosteronisme 1. Te veel van een hormoon in uw bloed. Dit hormoon heet 
aldosteron. 
 
2. Te veel van een hormoon in uw bloed. Dit hormoon heet 
aldosteron. 
U kunt last krijgen van: 
- zwakke spieren 
- hoofdpijn 
- hoge bloeddruk 
- veel plassen 

365. hyperalgesie Erg gevoelig zijn voor pijn.  

366.
         
  

hypercalciëmie 1. Te veel calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke 
botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk. 

  

2. Te veel calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke 
botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk. U 
kunt last hebben van: 

- moe voelen 

- hoofdpijn 

367. 
        
  

hypercalciurie 1. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is 
kalk. 

  

2. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is 
kalk. U kunt hierdoor nierstenen krijgen. 

  

3. Te veel calcium in uw plas. Een ander woord hiervoor is 
kalk. U kunt hierdoor nierstenen krijgen. Dat zijn steentjes in 
uw plas. Dit kan erg veel pijn doen. 

368. 
        
  

hypercapnie 1. Te veel koolzuur in uw bloed. 

  

2. Te veel koolzuur in uw bloed. Dit is ernstig en kan komen 
door een longziekte of medicijn. 

  

3. Te veel koolzuur in uw bloed. Dit is ernstig en kan komen 
door een longziekte of medicijn. 

U kunt last hebben van: 

- veel slapen 

- suf zijn 

- trillen van de spieren 

- hartkloppingen 

- snel ademen  
369. 
        
  

hypercholesterolemie 1. Te veel cholesterol in uw bloed. 

2. Te veel cholesterol in uw bloed. Van te veel cholesterol 
kunnen uw slagaderen dicht gaan zitten. Een slagader is een 
soort bloedvat. 
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370. 
        
  

hyperglykemie  1. Te veel suiker (glucose) in uw bloed. 
  
2. Te veel suiker (glucose) in uw bloed. U kunt last hebben 
van: 
- dorst 
- veel plassen 
- moe voelen 

371.  hyperhidrose Erg veel zweten.  

372. 
        
  

hyperkaliëmie   1. Te veel kalium in het bloed. 

  

2. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door 
verschillende ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte. 

  

3. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door 
verschillende ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte. 

 Bij te veel kalium kunt u last hebben van: 

- hartkloppingen 

- minder kracht in uw spieren 

  

4. Te veel kalium in het bloed. Dit kan komen door 
verschillende ziekten. Bijvoorbeeld door een nierziekte. 
Kalium zorgt voor genoeg vocht in uw lichaam en een goede 
bloeddruk. 

Bij te veel kalium kunt u last hebben van: 

- hartkloppingen 

- minder kracht in uw spieren  
373. 
        

hyperkinese U maakt veel bewegingen zonder dat u dat wilt 
(hyperkinese). 

374. 
        
  

hypermagnesiëmie  1. Te veel magnesium in uw bloed (hypermagnesiëmie).  

  

2. Te veel magnesium in uw bloed. Magnesium is belangrijk 
voor uw botten en spieren. U kunt last hebben van: 
- suf zijn 
- lage bloeddruk 
- lage temperatuur 
- problemen met uw hart 

375. 
        
  

hypernatriëmie  1. Te veel zout (natrium) in uw bloed. 

  

2. Te veel zout (natrium) in uw bloed. U kunt last hebben van: 

- onrustig voelen 

- suf zijn 

- minder kracht in uw spieren 

- trekken van uw spieren 

- bewusteloos worden  
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376. 
        
  

hyperparathyreoïdie 1. Te veel hormoon van de bijschildklier (hyperparathyreoïdie 
). 
  
2. Uw bijschildklieren werken te hard (hyperparathyreoïdie). 
U kunt last hebben van: 
- te hoge bloeddruk 
- te veel kalk (calcium) in uw bloed 
- botontkalking 
- nierstenen 
  
3. Uw bijschildklieren werken te hard (hyperparathyreoïdie). 
Uw bijschildklieren zitten naast uw schildklier in uw hals. 
U kunt last hebben van: 
- te hoge bloeddruk 
- te veel kalk (calcium) in uw bloed 
- botontkalking 
- nierstenen 

377. hyperprolactinemie 1. Te veel van een hormoon in uw bloed. Dit hormoon heet 
prolactine. 
 
2. Te veel van een hormoon in uw bloed. Dit hormoon heet 
prolactine. 
U kunt last hebben van: 
- pijn in uw borsten 
- minder zin in seks 
- zwaarder worden 

378.  hyperreflexie  Uw spieren bewegen te heftig en zonder dat u het wilt.  

379.  hypersomnie Erg slaperig zijn of veel slapen. 

380. hypertensie 1. Hoge bloeddruk.  

2. Hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk 

in uw slagaderen elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het 

hart en de bloedvaten. Een slagader is een soort bloedvat. 

3. Hoge bloeddruk. Als u een hoge bloeddruk heeft, is de druk 
in uw bloedvaten elke dag te hoog. Dat is niet goed voor het 
hart en de bloedvaten. U heeft dan een grotere kans om 
problemen te krijgen met uw hart of uw bloedvaten. Een 
slagader is een soort bloedvat. 

381.  hyperthermie De temperatuur in uw lichaam is te hoog.  
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382. 
        
  

hyperthyreoïdie  1. Uw schildklier werkt te snel. 
  
2. Uw schildklier werkt te snel. U kunt last hebben van: 
- hartkloppingen 
- zweten 
- afvallen 
- onrustig voelen 
  
3. Uw schildklier werkt te snel. De schildklier zit aan de 
binnenkant van uw hals. U kunt last hebben van: 
- hartkloppingen 
- zweten 
- afvallen 
- onrustig voelen 

383.  hypertonie Uw spieren zijn meer gespannen dan normaal.  

384. 
        
  

hyperurikemie  1. Te veel urinezuur in uw bloed. 

  

2. Te veel urinezuur in uw bloed. Dit komt door een medicijn 
of een ziekte. 

  

3. Te veel urinezuur in uw bloed. Dit komt door een medicijn 
of een ziekte. Dit zuur kan in uw gewricht gaan zitten. 
Meestal in uw grote teen of voet. Uw gewricht ontsteekt en 
doet pijn. Dat heet jicht.  

385. hypervigilantie U bent steeds heel oplettend binnen en buiten uw huis. U 
voelt zich bijvoorbeeld bedreigd of bang (hypervigilantie). 

386.  hypervolemie Te veel vocht of bloed in de bloedvaten. 

387. 
       

hypnotica  1. Slaappillen. 

  
2. Medicijnen die u helpen slapen.  

388. 
        
  

hypocalciëmie 1. Te weinig calcium in uw bloed. Calcium zorgt voor sterke 
botten en tanden. Een ander woord voor calcium is kalk. 

                    

2. Te weinig calcium in uw bloed. U kunt last hebben van 
kramp in uw spieren. Calcium zorgt voor sterke botten en 
tanden. Een ander woord voor calcium is kalk.  

389. 
        
  

hypocapnie Te weinig koolzuur in uw bloed. Dat komt vaak als u 
hyperventileert. Dat betekent dat u te diep of te snel 
ademhaalt. 

390.  hypo-esthesie Minder gevoel in de huid bij aanraken.  

391. 
        
  

hypoglykemie  1. Bij een hypo heeft u te weinig suiker (glucose) in uw bloed. 

  

2. Bij een hypo heeft u te weinig suiker (glucose) in uw bloed. 
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U kunt last hebben van: 

- honger                                     

- zweten                                  

- duizelig zijn                               
- hartkloppingen/ bonzend hart                                       

- bij een erge hypo kunt u bewusteloos worden 

392. hypohidrose 1a. Niet goed kunnen zweten. 
 
1b. U kunt niet goed zweten. 

393. 
         

hypokaliëmie  1. Te weinig kalium in uw bloed. 

  

2. Te weinig kalium in uw bloed. U kunt last hebben van: 

- kramp in uw spieren                 

- minder kracht in uw spieren 
- moe voelen 
  
3. Te weinig kalium in uw bloed. U kunt last hebben van: 
- kramp in uw spieren                 
- minder kracht in uw spieren 
- moe voelen 
Kalium zorgt voor genoeg vocht in uw lichaam en een goede 
bloeddruk. 

394. 
        
  

hypomagnesiëmie  1. Te weinig magnesium in uw bloed. 

  

2. Te weinig magnesium in uw bloed. U kunt last hebben van: 

- heel moe voelen 

- kramp in uw spieren 

  

3. Te weinig magnesium in uw bloed. U kunt last hebben van: 

- heel moe voelen 

- kramp in uw spieren 

Magnesium is belangrijk voor uw lichaam. Bijvoorbeeld voor 
uw botten en spieren.   

395.   hypomanie  U bent veel te vrolijk en heeft te veel energie. Dit hoort vaak 
bij een ziekte (hypomanie). 

396. 
        
  

hyponatriëmie  1. Te weinig zout (natrium) in uw bloed. 

  

2. Te weinig zout (natrium) in uw bloed. U kunt last hebben 
van: 

- hoofdpijn 

- moe voelen 

- misselijk zijn  
397.  hyposensibilisatievloeistoffen  Medicijnen die uw allergie minder erg maken.  
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398.  hypotensie  Lage bloeddruk.  

399.  hypothermie De temperatuur in uw lichaam is te laag.  
400. hypothyreoïdie  1. Uw schildklier werkt te langzaam. 

  

2. Uw schildklier werkt te langzaam. 

U kunt last hebben van: 

- het koud hebben                         

- langzaam zijn                     

- zwaarder worden 

  

3. Uw schildklier werkt te langzaam. De schildklier zit aan de 
binnenkant van uw hals. 

U kunt last hebben van: 

- het koud hebben                         

- langzaam zijn                     

- zwaarder worden 
  

401.  hypotonie Uw spieren zijn slap.   
402.  hypovolemie Te weinig vocht of bloed in uw bloedvaten.  
403. 
        
  

hypoxie 1. Te weinig zuurstof in uw bloed. 

  

2. Te weinig zuurstof in uw bloed. Dit is ernstig. U kunt last 
hebben van: 

- snelle hartslag 

- in de war zijn 

- blauwe lippen, tenen en vingers  
  I   

404. 
         

icterus  1. Geelzucht. 

  

2. Geelzucht. Hierbij worden uw huid en oogwit geel.   
 
3. Geelzucht. Hierbij worden uw huid en oogwit geel. 
Dit komt omdat uw lever of uw galblaas niet goed werkt.  

405. idiopatisch 1a. Zonder bekende oorzaak. 
 
1b. De dokter weet niet hoe het komt. 
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406. 
        
  

idiopatische gegeneraliseerde 
epilepsie 

1. Epilepsie. 
  
2. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen 
krijgen. 
  
3. Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen 
krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt 
last hebben van: 
- bewusteloos worden 
- vallen en met armen en benen schokken 
- niet meer reageren op anderen 
- staren 

407. 
        
  

ileus 1. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus). 

2. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus). U 
kunt last hebben van:          
- heel erge buikpijn                  
- overgeven                       
- niet kunnen poepen                
- opgezette buik 

408. immuniteit 1. Beschermt tegen ziektes. 
 
2. Beschermd tegen ziektes. 

409. 
        
  

immunomodulantia  1. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam 
minder hard werkt. 

  

2. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam 
minder hard werkt. Afweer zorgt normaal voor bescherming 
tegen ziektes. Soms werkt de afweer te hard waardoor u juist 
ziek wordt.  

410. 
        
  

immunosuppressiva  1. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam 
minder hard werkt. 

  

2. Medicijnen die zorgen dat de afweer van uw lichaam 
minder hard werkt. Afweer zorgt normaal voor bescherming 
tegen ziektes. Soms werkt de afweer te hard waardoor u juist 
ziek wordt.  

411. 
         

immuunsysteem De afweer van uw lichaam. Afweer zorgt voor bescherming 
tegen ziektes. 

412.  impulsiviteit U doet dingen zonder eerst na te denken. 

413. incisie Een dokter maakt een snee in het lichaam (incisie).  

414. incontinentie Moeite met het ophouden van uw poep of plas 
(incontinentie). 
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415. 
        
  

indigestie 1. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed. 
  
2. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed. Dit 
komt bijvoorbeeld door: 
- te veel eten 
- te vet eten 
- te pittig eten 
- te snel eten 
  
3. Het verteren van eten in uw lichaam gaat niet goed. Dit 
komt bijvoorbeeld door: 
- te veel eten 
- te vet eten 
- te pittig eten 
- te snel eten 
  
U kunt last hebben van: 
- pijn in de maag 
- opgeblazen gevoel 
- scheten laten  

416. 
        
  

infectie  1. Infectie. 

  

2. Infectie. Een infectie is een ontsteking door bacteriën of 
virussen. Bijvoorbeeld verkoudheid.  

417. inflammatie Ontsteking. 

418. ingestie 1a. Innemen door de mond. 
 
1b. Het <medicijn> innemen door de mond. 

419.  inhalatie Inademen. 

420.  insomnia U slaapt slecht.  
421. 
        
  

insult Bij epilepsie 
1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen. 
  
2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn 
verschillend per persoon. U kunt last hebben van: 
- bewusteloos worden 
- verstijven 
- op uw tong bijten 
- met armen en benen schokken 
- plas verliezen 
<Een aanval duurt vaak een paar minuten> 
 
Algemeen: 
Aanval.  
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422. 
        
  

interactie 1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. 

  

2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor 
werken medicijnen beter, slechter of anders. 

  

3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor 
werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we 
wisselwerking.  

423. 
        
  

interferon Interferon als medicatie: 

Dit medicijn zorgt dat de afweer van uw lichaam beter werkt. 
Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes. 

    

Interferon in natuurlijke afweer: 

Interferon is belangrijk voor de afweer van uw lichaam. 
Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes.  

424. intermitterend [als de term gebruikt wordt in bijsluiters en het gaat over 
medicijngebruik] 
1a. U krijgt dit medicijn <elk uur> <om de 2 uur> <om de 3 
uur> <om de … uur> <elke maandag> <elke dinsdag> <elke 
….dag>. 
 
1b. U neemt dit medicijn <elk uur> <om de 2 uur> <om de 3 
uur> <om de … uur> <elke maandag> <elke dinsdag> <elke 
….dag>. 
 
[als de term anders gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor 
behandelingen of om symptomen te beschrijven] 
 
1a. U krijgt <deze behandeling> <dit onderzoek> <deze ….> 
<elke dag> <elke week> <elk half jaar> <elk….>. 
 
1b. U heeft niet de hele tijd last van deze klacht. 

425. 
         

interstitiële nefritis  1. Ziekte of ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis). 
  
2. Ziekte of ontsteking van de nieren (interstitiële nefritis).  
U kunt last hebben van: 
- koorts  
- pijn in uw zij 
- bloed in uw plas 

426. 
        
  

intracerebraal 1a. In de hersenen. 

  

1b. In uw hersenen. 

427.  intracraniaal / intracraniale In de <schedel><hersenen>. 
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428. 
        
  

intracraniële hypertensie 1. Veel druk op de hersenen. 
  
2. Veel druk op de hersenen. Dit komt omdat er veel vocht in 
uw hersenen zit. Of er omheen. U kunt last hebben van: 
- misselijk zijn 
- overgeven 
- niet goed kunnen zien 

429. 
        
  

intracutaan 1a. In de huid. 

  

1b. In uw huid. 

430. 
        
  

intramusculair 1a. In de spier. 

  

1b. In uw spier. 

431. 
        
  

intra-oculair  1a. In het oog. 

  

1b. In uw oog. 

432. 
         

intrathecaal  Rond de hersenen en het ruggenmerg. Bijvoorbeeld met <een 
ruggenprik> <..>. 

433. 
        
  

intra-uterien 1a. In de baarmoeder. 

  

1b. in uw baarmoeder. 

434.  intraveneus In een ader (intraveneus). 

435. in vitro Buiten het lichaam. 

436. in-vitrofertilisatie (IVF) 1. Een behandeling om te proberen zwanger te worden (IVF).  
 
2. Een behandeling om te proberen zwanger te worden (IVF). 

  Een zaadje en een eitje worden buiten uw lichaam bij elkaar 
gebracht. Als dat lukt, plaatst uw arts het terug in uw 
baarmoeder. 

437. in vivo In het lichaam. 

438. 
        
  

ischemie Bij algemeen:  

Er stroomt te weinig bloed. 

  

Bij orgaan: 

Er stroomt te weinig bloed naar uw <naam orgaan>. 

  J   

439. jetlag Uw slaapritme is in de war. Bijvoorbeeld na een vliegreis. 

440. 
        
  

jicht 1. Een ontsteking in een gewricht, met pijn (jicht).      

                 

2. Een ontsteking in een gewricht, met pijn (jicht). Meestal in 
uw grote teen of voet.   

  K   
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441. 
        
  

kaliumsparende diuretica  1. Plaspillen (kaliumsparende diuretica). 
  
2. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen 
(kaliumsparende diuretica). 

442. 
        
  

kaliumuitscheidende diuretica  1. Plaspillen (kaliumuitscheidende diuretica). 

  

2. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen 
(kaliumuitscheidende diuretica).  

443. keratitis 1. Een ontsteking van uw oog.                  

2. Een ontsteking van uw oog. U heeft last van:    
- rode ogen                           
- niet goed tegen fel licht kunnen                                  
- uw ogen doen pijn                    
- uw ogen tranen 
- u ziet niet goed     
          
3. Een ontsteking van uw oog. Dit komt bijvoorbeeld door 
een beschadiging, zonlicht of een gevaarlijke stof. 
U heeft last van:    
- rode ogen                           
- niet goed tegen fel licht kunnen                                  
- uw ogen doen pijn                    
- uw ogen tranen 
- u ziet niet goed     

444. 
        
  

keratolytica  Medicijnen die de buitenste laag van uw huid dunner maken 
(keratolytica). 

445. 
        
  

ketoacidose 1. Uw bloed wordt zuur. 

  

2. Uw bloed wordt zuur. U kunt last hebben van: 

- dorst                                   

- veel plassen                         

- uw adem ruikt naar aceton 

446. 
 

 

kinkhoest 1. Kinkhoest is een ziekte van de keel, neus en longen. 
 
2. Kinkhoest is een ziekte van de keel, neus en longen. Het 
komt door een bacterie. 
U kunt last hebben van: 
- verkouden zijn 
- veel hoesten 
- moeite met ademen 

447. klysma 1. Een vloeistof die u in uw poepgat spuit.  

2. Een vloeistof die u via uw poepgat in uw darm spuit.  
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448. 
        
  

kruisreactie Als u allergisch bent voor iets, bijvoorbeeld noten, kunt u een 
kruisreactie krijgen. U krijgt dan ook last van iets dat op 
noten lijkt.  

  L   

449. 
        
  

lactasedeficiëntie U kunt niet goed tegen lactose. Dat zit bijvoorbeeld in melk, 
yoghurt en kaas. Dat komt doordat u te weinig lactase heeft 
(lactasedeficiëntie). 

450.   lactatie  Borstvoeding. 

451. 
         

laesie Schade aan weefsel. Voorbeelden van weefsels zijn huid en 
bloedvaten.  

452. lange QT-syndroom 1. Een erfelijke hartritmestoornis (lange QT-syndroom). Dat 
betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen. 
 
2. Een erfelijke hartritmestoornis (lange QT-syndroom). Dat 
betekent dat de ziekte in uw familie kan voorkomen. Bij deze 
ziekte lopen de elektrische prikkels langzamer door uw hart. 
Uw hart kan dan niet regelmatig kloppen. 

453. 
        
  

laryngospasme U heeft opeens kramp in de spieren bij uw stembanden. U 
kunt last hebben van: 

- niet meer kunnen praten 

- niet meer kunnen ademen 

- piepen bij het ademen 

Dit duurt meestal kort.  
454. 
        
  

larynx 1. Strottenhoofd. 
  
2. Het strottenhoofd zit in de hals. 
  

3. Het strottenhoofd zit in de hals. Het is nodig voor ademen, 
praten en het beschermt uw luchtpijp.   

455. latent 1. Zonder klachten. 
 
2. U bent ziek maar heeft geen klachten. 

456. laxans 1. Medicijn dat zorgt dat u makkelijker kunt poepen. 

2. Medicijn bij verstopping. Dit medicijn maakt de poep 

zachter. U kunt makkelijker poepen.  

457. Lesch-Nyhan, syndroom van 1. Uw lichaam maakt te veel urinezuur. Deze ziekte is erfelijk 

(syndroom van Lesch-Nyhan). 

2. Uw lichaam maakt te veel urinezuur. Deze ziekte is erfelijk 

(syndroom van Lesch-Nyhan). Erfelijk betekent dat de ziekte 

in uw familie kan voorkomen. 
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458. 
        
  

lethargie  1a. U voelt zich sloom, heeft weinig energie en wilt veel 
slapen (lethargie). 
  
1b. U kunt last hebben van: 
- sloom zijn 
- weinig energie hebben 
- te veel slapen 
(lethargie) 
  
2. U kunt last hebben van: 
- sloom zijn 
- weinig energie hebben 
- te veel slapen 
- geen zin om dingen te doen 
- uw gedrag wordt anders 
(lethargie) 

459. 
        
  

leukemie 1. Bloedkanker (leukemie). 

  

2. Kanker van de witte bloedcellen (leukemie). 

Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. 

460. leukocyten 1. Witte bloedcellen. 
 
2. In uw bloed zitten witte bloedcellen. Ze beschermen uw 
lichaam tegen ziektes. 
 
3. In uw bloed zitten witte bloedcellen. Ze beschermen uw 
lichaam tegen ziektes door bijvoorbeeld bacteriën, virussen 
en schimmels. 

461. 
        
  

leukopenie  1. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie). 

  

2. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie). U 
heeft dan meer kans op een infectie. 

  

3. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (leukopenie). 
Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. U 
heeft dan meer kans op een infectie.  

462. 
        
  

levercirrose  1. Een ziekte van de lever (levercirrose). 

  

2. U heeft een ziekte van de lever (levercirrose). Uw lever 
werkt niet goed meer.  

463. 
        
  

leverfunctie  Hoe goed uw lever werkt.    

  

Verminderde leverfunctie:  

Uw lever werkt minder goed.                       

464.  libido  Zin in seks. 
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465. libidostoornis  <meer> <minder> zin hebben in seks. 

466. 
        
  

lipidenverlagende middelen  1. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, 

bijvoorbeeld cholesterol.   

2. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, 

bijvoorbeeld cholesterol. Van te veel cholesterol kunnen uw 

bloedvaten dicht gaan zitten. 

3. Medicijnen die de vetten in uw bloed verlagen, 
bijvoorbeeld cholesterol. Van te veel cholesterol kunnen uw 
bloedvaten dicht gaan zitten. Hierdoor heeft u een grotere 
kans op problemen met uw hart en bloedvaten. 

467. Lipoom Vetbult onder de huid. 

468. 
        
  

lithiasismiddelen  1. Medicijnen die helpen galstenen en nierstenen oplossen. 
  
2. Medicijnen die helpen galstenen en nierstenen oplossen. 
Nierstenen zijn steentjes in uw plas. 
Galstenen zijn steentjes in uw galblaas en galwegen. 

469. livedo reticularis Paarse lijnen op uw huid. Vooral op armen en benen.  

470. logorroe 1. U praat heel veel en bent niet te verstaan. U kunt hier zelf 
niets tegen doen (logorroe). 
2. De patiënt praat heel veel en is niet te verstaan. Hij kan 
hier zelf niets tegen doen (logorroe). 

471. 
        
  

longemfyseem  1. Een longziekte (longemfyseem). 
  
2. Een longziekte (longemfyseem). Uw longen werken niet 
meer goed. Deze ziekte gaat niet meer over. 
  
3. Een longziekte (longemfyseem). Uw longen werken niet 
meer goed. Hierdoor bent u snel buiten adem en benauwd. 
Deze ziekte gaat niet meer over. 

472. longfibrose 1. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen 

(longfibrose). Deze ziekte gaat niet meer over. 

2. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen 

(longfibrose). Dit komt omdat uw longblaasjes dik en stijf zijn. 

Longblaasjes zitten in de longen. In de longblaasjes wordt 

zuurstof uit de lucht gehaald en naar uw bloed gebracht. 

Deze ziekte gaat niet meer over. 

3. Een longziekte waardoor u minder makkelijk kunt ademen 
(longfibrose). Dit komt omdat uw longblaasjes dik en stijf zijn. 
Deze ziekte gaat niet meer over. U heeft twee longen. De 
luchtpijp splitst in tweeën en brengt lucht naar uw longen. In 
de longen splitst de luchtpijp zich in kleine luchtbuisjes. Die 
luchtbuisjes eindigen in de longblaasjes. Longblaasjes lijken 
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op kleine ballonnetjes. In de longblaasjes wordt zuurstof uit 
de lucht gehaald en naar uw bloed gebracht. 

473. lumbago Pijn onderin de rug. 

474. lumbale stenose 1. <Uw><Het> wervelkanaal wordt nauwer. 
 
2.  <Uw><Het> wervelkanaal wordt nauwer. Hierdoor komen 
zenuwen in de knel. U kunt last hebben van: 
- pijn in uw onderrug 
- pijn in uw benen of billen 
- een moe gevoel in uw benen 
- minder gevoel in uw benen 
 
3. In de wervelkolom zit een ruimte waarin het ruggenmerg 
loopt. Deze ruimte heet het wervelkanaal. <Uw><Het> 
wervelkanaal wordt nauwer. Hierdoor komen zenuwen in de 
knel.  
U kunt last hebben van: 
- pijn in uw onderrug  
- pijn in uw benen of billen 
- een moe gevoel in uw benen 
- minder gevoel in uw benen  

475. 
        
  

lupus erythematodes 1. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam 
maakt zichzelf ziek (lupus erythematodes). 
  
2. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam 
maakt zichzelf ziek (lupus erythematodes). 

Bij deze ziekte krijgt u ontstekingen. Bijvoorbeeld 

<in uw huid (CLE).> 

< in uw gewrichten, hart of uw nieren (SLE).> 

476. 
         

Lyellsyndroom  Erge huiduitslag met koorts, blaren en vervellen van de huid. 
De huid kan ook loslaten (Lyellsyndroom). 

477. Lyme, ziekte van 1. De ziekte van Lyme komt door een tekenbeet. 
 
2. De ziekte van Lyme komt door een tekenbeet. Niet alle 
teken hebben de ziekte bij zich. U kunt last hebben van: 
- koorts 
- hoofdpijn 
- spierpijn 
- moeheid 
- pijn 
- minder kracht in armen, benen of romp 
- tintelingen of pijn in een of meer gewrichten 
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478. 
        
  

lymfadenopathie  1. Uw lymfeklieren zijn groter dan normaal. 
  
2. Uw lymfeklieren zijn groter dan normaal. Deze klieren 
zitten bijvoorbeeld in de hals, oksels en liezen. Ze helpen uw 
lichaam beschermen tegen ziektes.  

  M   

479. 
        
  

maag-darmulcera  1. Maagzweer of darmzweer. 

  

2a. Maagzweer of darmzweer. Een zweer is een soort wond. 

  

2b. Zweren in de maag of de darmen. Een zweer is een soort 
wond. 

480.  maagsapresistent Dit medicijn kan tegen maagzuur. 

481.  malaise U voelt zich ziek of u voelt zich niet lekker.  

482. 
        
  

maligne 1. Kwaadaardig. 

  

2. Kwaadaardig betekent slecht of gevaarlijk.  
483. 
        
  

maligne 
neurolepticasyndroom  

1. Heel erge bijwerking door medicijnen tegen psychose. 
  
2. Heel erge bijwerking door medicijnen tegen psychose. 
U kunt last krijgen van: 
- stijve spieren 
- gevoel te moeten bewegen 

- koorts 

- zweten 

- kwijlen 

- minder bewustzijn 

<Deze bijwerking komt bijna nooit voor.>  
484. 
        
  

manie / manische periode 1. U bent veel te blij. U heeft weinig slaap nodig en heeft te 
veel energie. Dit hoort bij een ziekte. 

  

2. U kunt last hebben van: 

- veel te blij zijn 

- weinig slapen 

- druk zijn 

- dingen doen zonder na te denken 

- denken dat u alles kunt 

Dit hoort bij een ziekte.  
485. 
        
  

manische depressiviteit  Een ziekte waarbij u soms heel somber bent. En soms: 
- bent u heel blij 
- bent u druk 
- doet u dingen zonder na te denken 
- denkt u dat u alles kunt 
(manische depressie) 
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486. MAO-A-remmers 1. Medicijnen tegen depressie (MAO-A-remmers). 
 
2. Medicijnen tegen depressie (MAO-remmers). Bij een 
depressie bent u langer dan 2 weken erg somber en heeft u 
nergens zin in. 
U kunt last hebben van: 
- moe voelen 
- onrustig voelen 
- schuldig voelen 
- waardeloos voelen 

487. MAO-B-remmers Medicijnen tegen de ziekte van Parkinson (MAO-B-remmers). 

488.  maskeren  Verbergen. 

489. 
        
  

MBq Hoeveelheid straling. 
  
Bijvoorbeeld: 
De hoeveelheid straling van dit flesje is 50 MegaBequerel 
(MBq). 

490.  melancholie  Zich somber voelen. 

491. melena 1a. Bloed in de poep. De poep is zwart van kleur. 
 
1b. Bloed in uw poep. Het is zwart van kleur. 

492. 
        
  

meningisme  1. Pijnlijke en stijve nek (meningisme). 

  

2. Pijnlijke en stijve nek (meningisme). Dit doet vooral pijn bij 
het voorover buigen van uw hoofd. Dit kan door een 
hersenvliesontsteking komen. 

493. 
        
  

meningitis 1. Ontsteking van het vlies rond de hersenen 
(hersenvliesontsteking). 

Dit is een gevaarlijke ziekte. 

  

2. Ontsteking van het vlies rond de hersenen. 
(hersenvliesontsteking). 

Dit is een gevaarlijke ziekte. U kunt last hebben van: 

- koorts 

- stijve nek 

- overgeven 

- hoofdpijn 

- suf zijn 

- vlekken op de huid 

494. menopauze 1a. De laatste keer ongesteld zijn.  
 
1b. Nooit meer ongesteld worden.  
 
1c. U wordt nooit meer ongesteld.  

495.   menorragie Veel meer bloedverlies tijdens het ongesteld zijn. 
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496. 
        
  

metabole acidose  1. Uw bloed wordt zuur.  

  
2. Uw bloed wordt zuur. <Dit kan bijvoorbeeld komen door te 
weinig insuline bij diabetes (suikerziekte), of als uw nieren 
niet goed werken.> U kunt last hebben van:                      
- snel ademen (hyperventilatie)                        
- ziek voelen                             
- misselijk zijn                    
- overgeven 

497. metabole alkalose  1. Uw bloed wordt minder zuur (metabole alkalose).  
U kunt last hebben van: 
- kramp in uw spieren 
- snel boos worden 
 
2. Uw bloed wordt minder zuur (metabole alkalose).  
U kunt last hebben van: 
- kramp in uw spieren 
- snel boos worden 
 
Dit komt bijvoorbeeld door: 
- heel veel overgeven 
- plastabletten 
- heel veel zweten 

498. metaboliet 1a. Een stofje (metaboliet) dat uw lichaam zelf maakt uit 
dingen die u eet. Of uit medicijnen die u slikt. 
 
1b. Een stofje (metaboliet) dat uw lichaam zelf aanmaakt uit 
dingen die u eet. Of uit medicijnen die u slikt. 

499. 
        
  

metabolisme 1. Stofwisseling. 

 2. Stofwisseling. Hierbij verandert eten in energie voor het 

lichaam.  

500. metastasen 1. Uitzaaiingen van kanker. 
 
2. Uitzaaiingen van kanker. Kankercellen verspreiden zich 
naar andere plekken in het lichaam. 

501.  microbioom Alle bacteriën, virussen en schimmels in uw lichaam. 

502. mictiestoornis 1. Problemen met plassen. 

2. U heeft problemen met plassen. 

503. migraine 1. Een aanval van erge hoofdpijn (migraine). 
 
2. Een aanval van erge hoofdpijn (migraine). Een aanval duurt 
meestal een halve dag tot 3 dagen. 
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U kunt ook last hebben van: 
- misselijk zijn 
- fel licht. 
 
3. Een aanval van erge hoofdpijn (migraine). Een aanval duurt 
meestal een halve dag tot 3 dagen. 
U kunt ook last hebben van: 
- misselijk zijn 
- fel licht 
 
Kort voor de aanval kunt u last hebben van: 
- een lichte vlek zien met kleuren en flitsen  
- minder gevoel aan 1 kant van uw gezicht of aan 1 hand 

504. 
        

miose Kleinere pupillen. 

505. mitochondriële ziekte 1. Een ziekte van de stofwisseling.  
 
2. Een ziekte van de stofwisseling. De stofwisseling verandert 
eten in energie voor het lichaam. 

506. motiliteit Kunnen bewegen. 

507. 
        
  

mucosaprotectiva  1. Medicijnen die uw maagwand beschermen. 

  

2. Medicijnen die uw maagwand beschermen tegen 
maagzuur. Hierdoor heeft u minder kans op een maagzweer. 
Een maagzweer is een wondje in de maagwand. 

<Deze medicijnen helpen ook om uw maag te beschermen als 
u pijnstillers slikt.>   

508. 
        
  

mucositis 1. Ontsteking van de slijmvliezen. 

  

2. Ontsteking van de slijmvliezen. Slijmvlies is een laagje huid 
met slijm, bijvoorbeeld in uw <neus> <maag> <darm> <…>.  

509. mucus Slijm. 

510. multiform erytheem Een ziekte van de huid met rode plekken over het hele 
lichaam.  
Deze plekken zien er uit als vlekken of bultjes (multiform 
erytheem). 

511. multiple sclerose (MS) 1. Een ziekte van het zenuwstelsel (MS). 
 
2. Een ziekte van het zenuwstelsel (MS). Bij het zenuwstelsel 
horen uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg. 
 
3. Een ziekte van het zenuwstelsel (MS). Bij het zenuwstelsel 
horen uw hersenen, uw zenuwen en uw ruggenmerg. 
U kunt last hebben van: 
- moeite met lopen 
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- moeite met voelen 
- moeite met zien 

512. 
         

myasthenia gravis  Ziekte van de spieren. Uw spieren zijn erg zwak (myasthenia 
gravis). 

513.  mydriasis  Grotere pupillen. 

514. myeline Een vettige stof om de zenuwen. Het zorgt voor het snel 
doorgeven van signalen tussen zenuwen. 

515.  myocardinfarct  Hartaanval (hartinfarct).  
516.  myoclonus  Spierkrampen (stuipen). 

517. 
        
  

myoklonische aanval 1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen (myoklonische aanval). 

  

2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen (myoklonische aanval). U kunt aanvallen krijgen. De 
aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt last hebben 
van: 
- vallen 

- met armen en benen schokken 

<Een aanval duurt vaak een paar minuten.>  
518.  myopie U ziet ver weg niet goed (bijziend).  
519. 
        
  

myositis 1. Ontsteking van de spieren. 

  

2. Ontsteking van de spieren. Het is een soort reuma. 

U kunt last hebben van: 

- spierpijn 

- zwakke spieren 

- moe voelen  
520. myxoedeem 1. Uw huid is dik omdat er slijm onder zit (myxoedeem). 

 
2. Uw huid is dik omdat er slijm onder zit (myxoedeem). 
Vooral bij de scheenbenen. 

  N   

521. narcolepsie 1. Slaapziekte. U bent overdag heel slaperig. En soms valt u 
opeens in slaap. 
 
2. Slaapziekte. U bent overdag heel slaperig. En soms valt u 
opeens in slaap. Bijvoorbeeld bij het eten of als u met iemand 
praat. 

522. 
        
  

narcotische analgetica  1. Sterke pijnstillers. 

  

2. Sterke pijnstillers. Een voorbeeld is morfine.  
523. 
        
  

nasaal 1. In of door de neus. 

  

2. <in><door> de neus.  
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524. 
        
  

nefritis  1. Ontsteking van de nieren (nefritis).               
  
2. Ontsteking van de nieren (nefritis). 
U kunt last hebben van: 
- koorts 
- bloed in uw plas 
- pijn in uw zij 

525.  nefrotoxiciteit  Giftig voor uw nieren. 

526. neonaat 1. Een pasgeboren baby. 
 
2. Een baby van 0 tot 30 dagen oud. 

527. 
         

netelroos Uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk 

(netelroos of galbulten). 

528. neuralgie 1. Pijn door een zenuw.  
 
2. Pijn door een zenuw. Het kan komen door: 
- een ontsteking 
- door een beklemde zenuw 
- schade aan de zenuw. 
De pijn kan overal in uw lichaam zitten. U heeft vaak lange 
tijd pijn (weken tot maanden). 

529. 
        
  

neuritis  1. Ontsteking van een zenuw. 

  

2. Ontsteking van een zenuw. 

U kunt last hebben van pijn en minder goed kunnen voelen. 

  

Optische neuritis: 

Pijn aan het oog en niet goed zien.      

530. 
        
  

neuroleptica   1. Medicijnen tegen een psychose. 
  
2. Medicijnen tegen een psychose. Bij een psychose kunt u 
last hebben van: 
- dingen zien die er niet zijn 
- dingen horen die er niet zijn 
- dingen voelen die er niet zijn 
- u kunt erg in de war of bang zijn 
  
3. Medicijnen tegen een psychose. Bij een psychose kunt u 
last hebben van: 
- dingen zien die er niet zijn 
- dingen horen die er niet zijn 
- dingen voelen die er niet zijn 
- u kunt erg in de war of bang zijn 
Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar 
maanden. 



       

 
 

28 oktober 2022, versie 2. Onderdeel van de Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. 67 

531. 
        
  

neuromusculaire ziekte 1. Ziekte van de zenuwen en spieren. 
  

2. Ziekte van de zenuwen en spieren. Een zenuw is een draad 
in het lichaam die de hersenen verbindt met organen en 
spieren.  

532. 
        
  

neutropenie  1. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (neutropenie). 

  

2. Te weinig witte bloedcellen in uw bloed (neutropenie). 
Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. U 
wordt sneller ziek. 

  

3. Te weinig witte bloedcellen in het bloed (neutropenie). 
Witte bloedcellen beschermen het lichaam tegen ziektes. Bij 
te weinig witte bloedcellen wordt u sneller ziek. U kunt last 
hebben van:                         

- keelpijn 

- koorts 

- kleine wondjes in de mond 

533.  nierfunctie   Hoe goed uw nieren werken. 

534.  nierinsufficiëntie Uw nieren werken niet goed.  

535. 
        
  

niersteenkoliek  1. Pijnaanval door niersteen. 
  
2. Korte tijd met erge pijn door nierstenen. Dat zijn steentjes 
in uw plas.  

536.  niet-opioïde analgetica  Pijnstillers.  
537. 
        
  

nitraten  1. Medicijnen die helpen bij pijn op de borst (nitraten). 
  
2. Medicijnen die helpen bij pijn op de borst (nitraten). Deze 
medicijnen maken de bloedvaten naar het hart wijder. 
Hierdoor stroomt er minder bloed naar uw hart. 

538. noradrenaline 1. Een stofje dat het lichaam zelf maakt bij stress 
(noradrenaline). 
 
2. Een stofje dat het lichaam zelf maakt bij stress 
(noradrenaline). 
Het heeft invloed op uw emoties. Het kan ook uw bloeddruk 
verhogen. 

539. 
         

NSAID’s  Pijnstillers die de koorts lager maken en een ontsteking 
minder erg maken. 

540. nucleus Kern van een cel. 

541. nycturie 1a. U moet vaak plassen in de nacht. 
 
1b. Vaak plassen in de nacht. 

542. nystagmus 1. Uw ogen bewegen snel heen en weer (nystagmus). U kunt 
hier zelf niets tegen doen. 
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2. Uw ogen bewegen snel heen en weer (nystagmus). U kunt 
hier zelf niets tegen doen. Het heet ook trilogen of 
wiebelogen. 

  O   

543.  obesitas U bent veel te zwaar. 

544. 
        
  

obstipatie  1. Verstopping. 

2. U kunt moeilijk poepen of niet vaak poepen. 

3. Bij verstopping poept u minder dan 3 keer per week. 

545. occlusie [o.a. oogheelkunde] 1a. Verstopping. Bijvoorbeeld van een 
<bloedvat><traanbuis>. 
 
[tandheelkunde] 1b. Het op elkaar sluiten van tanden en 
kiezen. 
 
[dermatologie] 1c. Het afdekken van de huid. 

546.  oculair gebruik In uw oog druppelen. 

547. 
        
  

oedeem  1. Uw lichaam houdt te veel vocht vast. 

  

2. Uw lichaam houdt te veel vocht vast. U kunt last hebben 
van:    

- dikke vingers                          

- dikke enkels                           

- zwaarder worden 

548. 
        
  

oestrogeen 1. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen). 

2. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen). 

Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam 
gemaakt. Ze doen allemaal belangrijke dingen in het lichaam. 
Bij vrouwen zorgen hormonen bijvoorbeeld voor ongesteld 
worden.  

549. oligurie 1a. Minder plassen dan normaal. 
 
1b. U plast minder dan normaal. 

550.  oncolytica  Medicijnen tegen kanker.  

551. 
        
  

ongeboren vrucht 1. Nog niet geboren baby. 

  

2. Baby in de buik van een zwangere vrouw. 

552. 
        
  

opioïde analgetica  1. Sterke pijnstillers (opiaten). 

  

2. Sterke pijnstillers (opiaten). Een voorbeeld is morfine. 

553. 
         

opportunistische infectie Infectie die u kunt krijgen als de afweer van uw lichaam niet 
goed werkt. Afweer zorgt voor bescherming tegen ziektes. 

554.  oraal  <via> <door> <in> de mond. 
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555. 
        
  

orodispergeerbaar/orodisperg
eerbare tablet 

1. Smelttablet. 
  
2. Het medicijn smelt in uw mond. 

556. 
        
  

orofaryngeaal 1. <via> <door> <in> het slijmvlies in de mond of keel. 

  

2. <via> <door> <in> het slijmvlies in de mond of keel. 

Slijmvlies is een laagje huid met slijm. 

557. 
        
  

oromucosaal Bij overig: 

Het slijmvlies van de mond. Slijmvlies is een laagje huid met 
slijm. 

  

Bij toediening: 

Medicijn voor in de mond (oromucosaal). 

558.  orthostatische hypotensie  U voelt zich duizelig als u snel opstaat. 

559. 
         

oscillopsie U ziet bewegende beelden als u uw hoofd beweegt. Dit komt 
door problemen met het orgaan dat uw evenwicht regelt. 

560. osteoartritis 1. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner. 

2. Het kraakbeen in uw gewricht wordt dunner. Kraakbeen is 
een laagje tussen uw botten waardoor ze goed bewegen. 
Bewegen doet pijn en u bent stijf. 

561. osteomalacie 1. Uw botten zijn zacht (osteomalacie). 
 
2. Uw botten zijn zacht (osteomalacie).  
U kunt last hebben van: 
- pijn in botten en spieren van de bovenbenen en heupen 
- moeilijk opstaan uit een stoel 
- moeilijk lopen 
- sneller botten breken 
<Dit kan komen door te weinig vitamine D.> 

562. 
        
  

osteomyelitis Ontsteking van het bot, beenvlies of beenmerg. 

<Beenvlies zit om het bot.> 

<Beenmerg zit in het bot.> 

563. 
         

osteonecrose Een stuk bot in uw lichaam gaat dood. Dit komt doordat er 
minder bloed naar het bot stroomt (osteonecrose).  

564. 
        
  

osteoporose  1. Botontkalking. 

  

2. Botontkalking betekent dat u minder kalk in uw botten 
heeft. Hierdoor breken uw botten sneller. 

  

3. Botontkalking betekent dat u minder kalk in uw botten 
heeft. Uw botten worden zwakker. Hierdoor breken uw 
botten sneller. 

565. ostitis Ontsteking van <uw><het> bot. 

566. otalgie Oorpijn. 
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567. otitis 1. Ontsteking van uw oor. 
 
2. Ontsteking van uw oor. 
U kunt last hebben van:  
- een rood oor 
- een dik oor 
- slecht horen 
- een loopoor 

568. otosclerose 1. Een ziekte waarbij u steeds slechter gaat horen 
(otosclerose). 
 
2. Een ziekte waarbij u steeds slechter gaat horen 
(otosclerose). Deze ziekte is erfelijk. Dat betekent dat de 
ziekte in uw familie kan voorkomen. 

569. otoscopie 1. Een onderzoek van <uw><het> oor met een oorkijker. 

570. 
        
  

ototoxiciteit  1a. Dit medicijn kan schade geven aan uw gehoor. 

  

1b. Dit medicijn kan uw gehoor beschadigen. 

571. ovariële 
hyperstimulatiesyndroom 
(OHSS-syndroom) 

1. Er rijpen meerdere eicellen tegelijk. Daardoor worden uw 
eierstokken groter (OHSS-syndroom). 
 
2. Er rijpen meerdere eicellen tegelijk. Daardoor worden uw 
eierstokken groter (OHSS-syndroom). 
U kunt last hebben van: 
- pijn in uw onderbuik  
- misselijk zijn  
- overgeven  
- zwaarder worden 

572. ovarium 1. Eierstok. 
 
2. Eierstok. Een vrouw heeft 2 eierstokken. De eierstokken 
zitten links en rechts onder in de buik. In de eierstokken 
zitten eicellen. Een eicel heb je nodig om zwanger te worden.  

573. overdosering Overdosis. U heeft te veel medicijnen <in 1 keer geslikt><in 1 
keer gekregen>. 

574. ovulatie 1. Eisprong. 
 
2. Een eicel komt uit de eierstok van de vrouw. Dit heet 
ovulatie of eisprong.  
 
3. Een eicel komt uit de eierstok van een vrouw. Dit heet 
ovulatie of eisprong. Dit is het moment waarop de kans het 
grootst is om zwanger te worden. 

575.  oxytocica  Medicijn om weeën te starten of sterker te maken.  
  

  P   
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576. 
        
  

palliatieve zorg 1. Palliatieve zorg is zorg voor iemand die niet meer beter 
wordt. 

  

2. Palliatieve zorg is zorg voor iemand die niet meer beter 
wordt. Door de zorg heeft de patiënt een zo goed mogelijk 
leven met minder pijn en klachten. 

577. 
         

palmoplantair 
erytrodysesthesiesyndroom 

U heeft geen gevoel in de onderkant van uw voet en de 
binnenkant van uw hand. Ook zijn ze rood en dik. 

578.  palpitaties Hartkloppingen. 

579. 
        
  

pancreas 1. Alvleesklier. 

  

2. In uw buik zit de alvleesklier. Een ander woord voor 
alvleesklier is pancreas. 

580. 
        
  

pancreasenzymen  Pancreasenzymen in het lichaam:  

Uw alvleesklier maakt enzymen. Enzymen verteren uw eten. 
Een ander woord voor alvleesklier is pancreas. 

  

Pancreasenzym als medicijn: 

1. Medicijnen voor als uw alvleesklier minder goed werkt. 

  

2. Uw alvleesklier maakt enzymen. Enzymen verteren uw 
eten. Als uw alvleesklier niet goed werkt, maakt hij minder 
enzymen. Hiervoor krijgt u medicijnen. 

Een ander woord voor alvleesklier is pancreas. 

581. 
        
  

pancreatitis  1. Ontsteking van de alvleesklier. <Uw alvleesklier zit in uw 
buik.> 

  

2. Ontsteking van de alvleesklier. Uw alvleesklier zit in uw 
buik. U kunt last hebben van: 

- pijn in uw bovenbuik 

- pijn in uw rug 

- misselijk zijn 

- overgeven  
582. pancytopenie U heeft te weinig bloedcellen (pancytopenie). 

U kunt last hebben van:  
- moe zijn  
- snel buiten adem zijn 
- zwak gevoel in uw spieren 
- koorts  

583. pandemie Een ziekte die op hetzelfde moment heel veel voorkomt. En 

die ook in veel landen tegelijk voorkomt. 

584. 
        
  

paradoxale reacties  1. Het medicijn werkt anders dan de bedoeling is (paradoxale 
reacties). 
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2. Het medicijn werkt anders dan de bedoeling is (paradoxale 
reacties). Bijvoorbeeld: u wordt onrustig in plaats van rustig.  

585. paralyse 1. U bent verlamd. 
 
2. U bent verlamd. U kunt zich niet meer goed bewegen. 
 
3. U bent verlamd. U kunt zich niet meer goed bewegen. U 
kunt bijvoorbeeld een arm of een been niet of minder goed 
bewegen.  

586. 
        
  

paralytische ileus 1. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). 

2. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). U kunt last 

hebben van:          

- heel erge buikpijn                  
- overgeven                       
- niet kunnen poepen                
- opgezette buik 

587. 
         

paranoia U vertrouwt mensen veel minder, zonder dat daar een goede 
reden voor is.  

588. parasympathicolytica 1. Medicijnen <tegen <..> <die een deel van het zenuwstelsel 

remmen. Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>> 

(parasympathicolytica). 

2. Medicijnen die een deel van het zenuwstelsel remmen. 
Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...> 
(parasympathicolytica). Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw 
zenuwen en uw ruggenmerg. 

589. 
        
  

parasympathicomimetica  1. Medicijnen <tegen> <..> die zorgen dat een deel van het 
zenuwstelsel harder gaat werken. <Bijvoorbeeld bij <een 
ziekte van de ...>> (parasympathicomimetica). 

  

2. Medicijnen <tegen> <..> die zorgen dat een deel van het 
zenuwstelsel harder gaat werken. <Bijvoorbeeld bij <een 
ziekte van de ...>> (parasympathicomimetica). <Bijvoorbeeld 
medicijnen die de druk in het oog minder maken.> 

Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw 
ruggenmerg.  

590. parenteraal [medicijn] 1a. Het <geven><nemen> van een medicijn op een 
andere manier dan door de mond. Bijvoorbeeld door een 
<infuus><…>. 
 
[voeding] 1b. Het <geven><nemen> van eten op een andere 
manier dan door de mond. Bijvoorbeeld door een 
<infuus><…>. 
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591.  paresthesie  Een tintelend, prikkelend of doof gevoel.  

592. 
        
  

Parkinson, ziekte van 1. Ziekte van Parkinson. 
  
2. Een erge ziekte van de hersenen (ziekte van Parkinson). 
  
3. Een erge ziekte van de hersenen (ziekte van Parkinson). 
U kunt last hebben van: 
- trillen 
- moeite met bewegen 
- stijve spieren 
De ziekte wordt steeds erger. 

593.   parosmie U ruikt geuren anders dan normaal.  

594. pathogeen Een virus, bacterie of schimmel die u ziek kan maken. 

595.  pediculicide middelen  Middelen tegen luizen en hoofdluizen. 

596. pemphigus 1. Blaren. Bijvoorbeeld op uw huid of in uw mond. 
 
2. Blaren op de huid of in de slijmvliezen. Dat is een laagje 
huid met slijm, bijvoorbeeld in uw 
<mond><neus><maag><darm><…>. 

597. 
         

peptische aandoeningen  Klachten van de maag. Bijvoorbeeld misselijkheid of 
brandend maagzuur.  

598.  perforatie Gat.  
599. 
        
  

perifeer  In de armen en benen. 
  
Of: 
In de vingers en tenen. 
  
Of bijvoorbeeld bij perifeer oedeem: 
U houdt te veel water vast in uw armen of benen. 
U heeft last van:      
- dikke vingers                       
- dikke enkels  

600. periodiek Iets wat vaker terugkomt. Bijvoorbeeld een onderzoek dat u 
elk jaar krijgt. 

601. peristaltiek De manier waarop uw darmen bewegen. De darmen duwen 
het eten vooruit. 

602. peritonitis 1. Ontsteking van het buikvlies. 
  



       

 
 

28 oktober 2022, versie 2. Onderdeel van de Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. 74 

  2. Ontsteking van het buikvlies. U kunt last hebben van 
buikpijn en koorts.  
 
3. Ontsteking van het buikvlies. Het buikvlies beschermt de 
organen in uw buik. U kunt last hebben van buikpijn en 
koorts. 

603. persisterend Blijvend. Bijvoorbeeld een blijvende klacht. 

604. petechiën 1. Kleine rode puntjes in de huid. Dit komt door kleine 
bloedingen.  
 
2. Kleine rode puntjes in de huid. Dit komt door kleine 
bloedingen. Als u op de puntjes drukt, gaan ze niet weg. 

605. p-glycoproteïne  1. In uw lichaam zitten eiwitten. Een voorbeeld is P-
glycoproteïne. Sommige medicijnen werken hierdoor anders 
of minder goed. 
 
2. In uw lichaam zitten eiwitten. Een voorbeeld is P-
glycoproteïne. Dit eiwit zit vooral in uw lever, uw nieren en 
uw darmen. Sommige medicijnen werken hierdoor anders of 
minder goed. 

606.  pH  Hoe zuur iets is (pH). 

607. 
        
  

PKU (fenylketonurie) 1. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in 
de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen. 

  

2. Bij de ziekte PKU komt er te veel van de stof fenylalanine in 
de hersenen. Dat is schadelijk voor de hersenen.  
Met de hielprik kan PKU snel na de geboorte opgespoord 
worden.  

608. placebo Nepmedicijn (placebo). 

609. placenta 1. Moederkoek (placenta). 
 
2. Moederkoek (placenta). Deze geeft de baby in uw buik: 
- bescherming 
- zuurstof 
- eten  

610. pleuritis 1. Ontsteking van de vliezen om de longen. 
  
2. Ontsteking van de vliezen om de longen. 
U kunt last hebben van:  
- pijn op de borst  
- pijn met ademen 
- benauwd zijn 
- droge hoest 

611.  pneumonie Longontsteking. 
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612. 
        
  

poliep  Darmpoliep: 
Er zit een bultje in uw (dikke) darm (darmpoliep). 
  
Neuspoliep: 
Bultje in de neus (neuspoliep).  

613.  polydipsie U heeft heel veel dorst.  
614. 
        
  

polymyalgia reumatica 1. Reuma van de spieren. 

  

2. Reuma van de spieren. U heeft spierpijn. 

  

3. Reuma van de spieren. U heeft spierpijn in uw nek, 
schouders en heupen.  

615. polycysteus ovariumsyndroom 
(PCOS) 

1. U wordt niet elke maand op hetzelfde moment ongesteld. 
Of u wordt helemaal niet meer ongesteld (PCOS). 
 
2.  U wordt niet elke maand op hetzelfde moment ongesteld. 
Of u wordt helemaal niet meer ongesteld (PCOS). 
U kunt last hebben van: 
- zwaarder worden 
- puistjes 
- meer haar dan normaal op uw gezicht, buik en rug  
 
3.  U wordt niet elke maand op hetzelfde moment ongesteld. 
Of u wordt helemaal niet meer ongesteld (PCOS). Dit komt 
door een probleem in uw eierstokken. 
U kunt last hebben van: 
- zwaarder worden 
- puistjes 
- meer haar dan normaal op uw gezicht, buik en rug  

616. polyneuropathie 1a. U heeft schade aan uw zenuwen op meerdere plekken in 
uw lichaam. 
 
1b. Schade aan de zenuwen op meerdere plekken in het 
lichaam. 
 
2. Schade aan uw zenuwen op meerdere plekken in uw 
lichaam.  
U kunt last hebben van: 
- tintelingen 
- pijn 
- een slecht evenwicht 
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617. 
        
  

porfyrie  1. Ziekte van de stofwisseling (porfyrie). De ziekte kan overal 
in uw lichaam problemen geven, maar vooral in: 
- uw lever 
- uw darmen 
- uw hersenen 
- uw huid 
  
2. Ziekte van de stofwisseling (porfyrie). Bij stofwisseling 
verandert eten in energie voor het lichaam. De ziekte kan 
overal in uw lichaam problemen geven, maar vooral in: 
- uw lever 
- uw darmen 
- uw hersenen 
- uw huid 

618. 
        
  

postmarketing 1a. Nadat het medicijn te koop is. 

  

1b. Nadat het medicijn bij de apotheek te krijgen is. 

619. 
        
  

postnasale drip 1a. Slijm uit de neus stroomt in de keel (postnasale drip). 

  

1b. Slijm uit de neus stroomt in de keel via de achterkant van 
neus (postnasale drip). 

620. postnataal Na de geboorte. 

621. postpartum  Na de bevalling. 

622. 
        
  

potentie Een stijve penis kunnen krijgen. 

  

Of (bij impotentie): 

Geen stijve penis krijgen bij seksuele opwinding.  
623. 
        
  

potentieel 1a. Mogelijk. 

  

1b. Het kan. 

624.  ppm Aantal deeltjes per miljoen deeltjes. 

625.  precoma Minder bewustzijn met gevaar om in coma te raken. 

626. preload De druk in het hart als het gevuld wordt met bloed uit de 
aderen (preload). 

627. 
        
  

premenstrueel syndroom; 
PMS 

1. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld 

worden (PMS). 

2. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld 
worden (PMS). 
U kunt last hebben van: 
- gevoelig reageren 
- pijn in uw borsten 
- een opgeblazen buik 
- somber zijn 

628.  preventief Om te voorkomen dat u ziek wordt. 
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629.  priapisme De penis blijft heel lang stijf en dat doet pijn. 

630. 
         

PR-interval Met een hartfilmpje (ECG) wordt onderzocht hoe uw hart 
werkt. Het PR-interval is een stukje van dat filmpje.          

631. probioticum Eten of drinken met levende bacteriën die misschien goed 
zijn voor uw gezondheid. 

632. 
         

proctitis  Ontsteking van het laatste stuk van de dikke darm 
(endeldarm). 

633. profylactisch 1. U krijgt een <behandeling><medicijn> zodat u niet ziek 
wordt. 
 
2. U krijgt een <behandeling><medicijn> zodat u niet ziek 
wordt. Bijvoorbeeld een griepprik.  

634.  progestagenen  Vrouwelijk hormoon (progestageen). 

635. 
        
  

prostaathyperplasie  1. Uw prostaat is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk. 

  

2. De prostaat zit bij mannen onder de blaas. De prostaat 
doet vocht bij de zaadcellen. Zo krijg je sperma. Uw prostaat 
is groter dan normaal. Dit is niet gevaarlijk. 

636. prostaglandine 1. Een hormoon (prostaglandine). 
 
2. Een hormoon (prostaglandine).  
Het is belangrijk bij: 
- ontstekingen 
- pijn 
- koorts 
- bevallingen 

637. 
         

prostaglandinesynthetaserem
mers  

Pijnstillers die koorts verlagen en een ontsteking minder erg 
maken. 

638. proteïnurie 1a. Er zit eiwit in uw plas.  
 
1b. Eiwit in de plas. 

639. 
        
  

protonpompremmers  1. Medicijnen bij een maagzweer of bij brandend maagzuur 
(protonpompremmers). 

  

2. Medicijnen bij problemen van de maag 
(protonpompremmers). Bijvoorbeeld een maagzweer of bij 
brandend maagzuur. 

640.  pruritus  Jeuk. 

641. 
         

pseudomembraneuze 
enterocolitis 

Een ontsteking van de dikke darm door een bacterie 
(pseudomembraneuze enterocolitis). 

642. 
         

psoriasis  Een ziekte van de huid. De huid is rood en droog met schilfers 
(psoriasis).  

643. psychische afhankelijkheid U heeft het gevoel ergens niet meer zonder te kunnen. 
Bijvoorbeeld uw medicijn. 
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644. 
        
  

psychomotorische 
hyperactiviteit 

U bent heel erg onrustig. U kunt last hebben van: 
- kramp in uw spieren 
- trillen 
- niet stil kunnen zitten 

645. 
        
  

psychose  1. Psychose. 

  

2. Psychose. U kunt last hebben van: 

- dingen zien die er niet zijn 

- dingen horen die er niet zijn 

- dingen voelen die er niet zijn 

- u kunt erg in de war of bang zijn 

  

3. Psychose. U kunt last hebben van: 

- dingen zien die er niet zijn 

- dingen horen die er niet zijn 

- dingen voelen die er niet zijn 

- u kunt erg in de war of bang zijn 

Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar 
maanden. 

646. 
        
  

PTCA  1. Dotteren. 

  

2. Dotteren. Een arts maakt uw bloedvat open omdat het 
dicht zit.  

647.  pulmonale hypertensie Te hoge bloeddruk in de slagaderen van de longen. Een 
slagader is een soort bloedvat.  

648. purgeren Uw maag of darmen leegmaken met laxeermiddelen. Een 

laxeermiddel is een medicijn dat zorgt dat u makkelijker kunt 

poepen.  

649. purpura 1. Rode of paarse vlekken op <de><uw> huid (purpura). 
 
2. Rode of paarse vlekken op <de><uw> huid (purpura). Dit 
komt door bloedingen onder <de><uw> huid. Als u op de 
vlekken drukt, gaan ze niet weg.  

650.  pus Pus is vocht van een ontsteking. 
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651. 
        
  

pyelitis / pyelonefritis 1. Ontsteking van het nierbekken. 
  
2. Ontsteking van het nierbekken.    
U kunt last hebben van:           
- koorts                         
- pijn bij plassen                
- misselijk zijn                 
- pijn in rug                       
- pijn in de zij 
  
3. Ontsteking van het nierbekken. Het nierbekken is een deel 
van uw nieren. Hier wordt uw plas opgevangen. De 
ontsteking moet met antibiotica behandeld worden. 
U kunt last hebben van:           
- koorts                         
- pijn bij plassen                
- misselijk zijn  
- pijn in rug 
- pijn in de zij                

652. pyrexie 1. Koorts. 
 
2. Koorts. De temperatuur van uw lichaam is 38 graden of 
hoger.  

           Q  

653. QT-interval De dokter onderzoekt met een hartfilmpje (ECG) hoe uw hart 
werkt. Het QT-interval is een stukje van dat filmpje.  

  R   

654. radiotherapie Bestraling. 

655. 
        
  

rabdomyolyse 1. Schade aan uw spieren (rabdomyolyse). 

  

2. Schade aan uw spieren (rabdomyolyse). 

U kunt last hebben van:                 

- spierpijn die niet over gaat                               

- kramp in uw spieren             

- zwak gevoel in uw spieren                         

- soms plas met de kleur van cola                         
- zich ziek voelen                                           
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656. 
        
  

Raynaud-fenomeen 1. Uw vingers en tenen zijn wit, koud en hebben geen gevoel 
(fenomeen van Raynaud). 
  
2. Uw vingers en tenen zijn wit, koud en hebben geen gevoel 
(fenomeen van Raynaud). Dit komt door kou en soms door 
erge emotie. Dit doet pijn maar is niet gevaarlijk. 

657. 
        
  

reboundverschijnselen  1. Klachten worden voor korte tijd erger dan daarvoor 
(reboundverschijnselen). 

  

2. Klachten worden voor korte tijd erger dan daarvoor 
(reboundverschijnselen). Bijvoorbeeld na het stoppen met 
een medicijn. 

658.  receptor Aangrijpingspunt. 

659.  recidiverend  Dezelfde ziekte of klacht opnieuw krijgen. 

660.  reconstitueren Mengen. 

661. rectaal <in> <via> <uit> de poepgat.   

662.   rectum Laatste stuk van de dikke darm (endeldarm). 

663. 
        
  

reflux 1. Maagzuur komt omhoog. Dit kan pijn doen en branderig 
voelen. 

  

2. Maagzuur komt omhoog en komt in de slokdarm. Dit kan 
pijn doen en branderig voelen. 

664. 
         

regenboogzicht Het zien van de kleuren van de regenboog bij het kijken naar 
licht.  

665. remissie 1a. Klachten worden minder of gaan weg. 
 
1b. Uw klachten worden minder of gaan weg. 

666. renovasculaire hypertensie 1a. U heeft een hoge bloeddruk doordat de bloedvaten naar 
de nieren vernauwd zijn. 
 
1b. Hoge bloeddruk doordat de bloedvaten naar de nieren 
vernauwd zijn. 
 
2a. U heeft een hoge bloeddruk doordat de bloedvaten naar 
de nieren vernauwd zijn. Vernauwd betekent dat uw 
bloedvaten bijna dicht zitten. 
 
2b. Hoge bloeddruk doordat de bloedvaten naar de nieren 
vernauwd zijn. Vernauwd betekent dat de bloedvaten bijna 
dicht zitten. 

667. 
        
  

resistent(ie) Het medicijn werkt minder goed, want uw lichaam raakt 
gewend aan het medicijn.  
  

Antibioticaresistentie:  
De bacterie is niet meer gevoelig voor het medicijn.  
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668. 
         

retinitis 1. Ontsteking van het netvlies in het oog. 

  

2. Ontsteking van het netvlies in het oog. Het netvlies zit aan 
de binnenkant van het oog. 

669. retinopathie 1. Schade aan het netvlies van de ogen (retinopathie). Dit 
komt door kapotte bloedvaatjes. 
 
2. Schade aan het netvlies van de ogen (retinopathie). Dit 
komt door kapotte bloedvaatjes. U merkt het niet direct. U 
kunt last krijgen van minder goed zien. 

670. retroperitoneale fibrose 1. Er groeit extra bindweefsel achter uw maag en darmen 
(retroperitonale fibrose). Dat komt door een ontsteking. 
Bindweefsel zit overal in uw lichaam en houdt botten, spieren 
en organen bij elkaar. 
 
2. Er groeit extra bindweefsel achter uw maag en darmen 
(retroperitonale fibrose). Dat komt door een ontsteking. 
Bindweefsel zit overal in uw lichaam en houdt botten, spieren 
en organen bij elkaar. 
 
U kunt last hebben van: 
- moeite met plassen 
- moe zijn 

671. 
        
  

reuma  1. Reuma. 

  

2. Reuma is een ziekte met ontstekingen van de gewrichten. 

  

3. Reuma is een ziekte met ontstekingen van de gewrichten. 
Knie en pols zijn voorbeelden van gewrichten. 

672. 
        
  

reumatoïde artritis 1. Een soort reuma (reumatoïde artritis). 

  

2. Een soort reuma. Reuma is een ontsteking van de 
gewrichten (reumatoïde artritis). 

  

3. Een soort reuma. Reuma is een ontsteking van de 
gewrichten (reumatoïde artritis). 

Voorbeelden van gewrichten zijn de knie, de elleboog en de 
pols. 

673. 
        
  

Reye, syndroom van Let op als uw kind ziek is door een virus, bijvoorbeeld 
waterpokken of griep. Wilt u uw kind aspirine 
(acetylsalicylzuur) geven? Overleg dan eerst met uw arts. Er is 
een kleine kans dat uw kind het Syndroom van Reye krijgt. Dit 
is een heel gevaarlijke ziekte. 

674. rigide Stijf. 

675.  rinitis  Verstopte neus of loopneus. 
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676. rinorroe 1. Loopneus. 
 
2. Loopneus. Er komt vocht uit <de><uw> neus. 

677. 
        
  

ritmestoornis  1. Hartritmestoornis. 

  

2. Uw hart klopt anders dan normaal (hartritmestoornis). 

Uw hart klopt:                                               

- te snel                                                   

- te langzaam                                          

- niet regelmatig 

678. 
         

rubefacientia  Medicijnen om op de huid te wrijven. Uw huid wordt dan 
warm en rood. 

679. rubella 1. Rodehond. 
  
2. Rodehond. De ziekte is besmettelijk.  
U kunt last hebben van:  
- rode vlekjes op uw huid 
- koorts  
- moe zijn  
- verkouden zijn 
  
3. Rodehond. De ziekte is besmettelijk.  
U kunt last hebben van:  
- rode vlekjes op uw huid 
- koorts 
- moe zijn  
- verkouden zijn 
De ziekte is gevaarlijk voor baby’s in de buik. 

  S   

680.  sachet Zakje van <plastic> <folie> <papier> <...>.  
681. saliva Speeksel. 

682. 
        
  

scabicide middelen 
scabiësmiddelen 

1. Medicijnen tegen schurft. Schurft is een ziekte van de huid. 

  

2. Medicijnen tegen schurft. Schurft is een ziekte van de huid. 
U heeft heel erge jeuk, vooral ’s nachts. U krijgt schurft van 
kleine beestjes. Schurft is niet gevaarlijk.     

683. 
        
  

schizofrenie  1. Schizofrenie. 

  

2. Schizofrenie. Een erge ziekte met psychoses. U kunt last 
hebben van: 

- dingen zien die er niet zijn 

- dingen horen die er niet zijn 

- dingen voelen die er niet zijn 

- u kunt erg in de war of bang zijn 
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3. Schizofrenie. Een erge ziekte met psychoses. U kunt last 
hebben van: 

- dingen zien die er niet zijn 

- dingen horen die er niet zijn 

- dingen voelen die er niet zijn 

- u kunt erg in de war of bang zijn 

Een psychose duurt meestal een paar dagen tot een paar 
maanden.  

684. 
        
  

sclerodermie Een soort reuma waarbij uw bindweefsel stijver wordt 
(sclerodermie). Bindweefsel zit overal in het lichaam en 
houdt botten, spieren en organen bij elkaar. 

U kunt last hebben van: 
- droge mond en ogen 
- uw huid is strak 
- uw gewrichten ontsteken 
- brandend maagzuur 
- uw darmen 

685.  scoliose Kromme rug. 

686. 
         

secretieremmende middelen  Medicijnen die zorgen voor minder maagzuur 
(secretieremmende middelen). 

687. 
         

sedatie (onder sedatie) Onder sedatie bent u rustig en ontspannen. U bent wel bij 
bewustzijn. 

688. 
        
  

sedativa  1a. Medicijnen die u rustig maken. 

1b. Medicijnen die u slaperig maken. 

689. 
        
  

sepsis 1. Bloedvergiftiging. 

  

2. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie. 

  

3. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie. U 
kunt last hebben van: 

- hoge koorts, of juist een heel lage temperatuur 
- snel ademen 
- snelle hartslag 
- in de war zijn                  
- suf zijn 
- minder kleur in uw gezicht 
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4. Bij bloedvergiftiging bent u erg ziek door een infectie. U 
kunt last hebben van:                  
- hoge koorts, of juist een heel lage temperatuur 
- snel ademen 
- snelle hartslag 
- in de war zijn                  
- suf zijn 
- minder kleur in uw gezicht                   
Dit is erg gevaarlijk. Bel direct 112. 

690. serotonine Een stofje dat het lichaam zelf maakt (serotonine). 
Het heeft bijvoorbeeld invloed op uw: 
- emoties 
- geheugen 
- slaap 
- orgasme 
- eetlust 

691. 
        
  

shock 1 . Shock is levensbedreigend. Bel direct 112. 

  

2a. Shock is levensbedreigend. Bel direct 112. 

Een shock ontstaat op verschillende manieren, maar de 
klachten zijn altijd hetzelfde. 

U kunt last hebben van:               

- een snelle en zwakke hartslag 

- misselijk zijn 

- minder kleur in uw gezicht 

- snel ademen 

- bewusteloos worden 

     

2b. Shock is levensbedreigend. Bel direct 112. 

U kunt last hebben van:              

- een snelle en zwakke hartslag 

- misselijk zijn 

- minder kleur in uw gezicht 

- snel ademen 

- bewusteloos worden 

692. 
        
  

sick-sinus-syndroom  Een hartritmestoornis. Uw hartslag is te snel of te langzaam 
(sick-sinus-syndroom). 

693. significant Opvallend. Iets dat geen toeval kan zijn. 

694. 
        
  

sinusitis 1. Ontsteking van de bijholten. 

2. Ontsteking van de bijholten. Deze holten zitten in uw 
voorhoofd. En in uw wangen, links en rechts naast uw neus. 

695. slijmvlies Slijmvlies is een laagje huid met slijm. 
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696. SNRI Medicijnen tegen depressie (SNRI). 

697. somnolentie Slaperig zijn. 

698. spasmolytica  Medicijnen die kramp in uw spieren minder maken. 

699. 
        
  

spasticiteit 1. Uw spieren zijn stijf en verkrampt (spasticiteit). 

  

2. Uw spieren bewegen verkeerd. Dit komt door een 
probleem in uw hersenen (spasticiteit). 
U heeft last van: 
- stijve spieren 
- kramp in uw spieren 
- moeite met ontspannen van uw spieren 

700. speekselvloed 1a. U heeft te veel speeksel 
 
1b. Te veel speeksel 
  
2a. U heeft te veel speeksel. Dit kan komen doordat uw 
klieren te veel speeksel maken. Of doordat de afvoer van uw 
speeksel niet goed is. 
 
2b. Te veel speeksel. Dit kan komen doordat de klieren te 
veel speeksel maken. Of omdat de afvoer van het speeksel 
niet goed is. 

701.  spieratrofie  Uw spieren worden zwakker en dunner. 

702. spierdystrofie  1a. Ziekte van de spieren die erfelijk is (spierdystrofie). 

1b. Erfelijke ziekte van de spieren (spierdystrofie). 

2. Ziekte van de spieren die erfelijk is (spierdystrofie). Uw 
spieren worden steeds minder sterk. Erfelijk betekent dat de 
ziekte in uw familie kan voorkomen. 

703.  spierrelaxantia  Medicijnen die uw spieren ontspannen. 

704. spierrigiditeit  Stijve spieren. 
 
Of: 
Uw spieren kunnen niet goed ontspannen. 

705. 
  

spierspasmen Een spier beweegt zonder dat u dat wilt. Dit kan pijn doen. 

706. 
        
  

spina bifida 1. Open ruggetje. 

  

2. Open ruggetje. Tijdens de zwangerschap is de baby niet 
goed gegroeid. Na de geboorte zijn de wervelkolom en het 
ruggenmerg van de baby anders dan het hoort.  

707. spruw 1. Spruw zijn witte vlekjes in de mond bij baby’s (candida-
infectie). 
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2. Spruw zijn witte vlekjes in de mond bij baby’s. Dat komt 
door de candida-gist. Een gist is een schimmel. 

708. SSRI Medicijnen tegen depressie (SSRI). 

709. steatorroe Vetdiarree. De poep blijft drijven of plakt aan de wc-pot. 

710. 
        
  

steatose 1. Te veel vet in uw lever. 

  

2. Te veel vet in uw lever. Dit komt omdat uw lever steeds 
meer vet opslaat. 

711. 
        
  

steriel 1. Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels 
(steriel). 

  

2. Zonder ziekmakers zoals bacteriën, virussen en schimmels, 
bijvoorbeeld een steriel gaasje. 

712. 
        
  

Stevens-Johnsonsyndroom  1. Een erge ziekte die meestal ontstaat door een medicijn of 
infectie (Stevens-Johnsonsyndroom). 

  
2. Een erge ziekte die meestal ontstaat door een medicijn of 
infectie (Stevens-Johnsonsyndroom). De ziekte begint met 
uitslag op de huid en blaren. De blaren kunnen zitten in: 
- mond                               

- neus                             

- vagina                        

- top van de penis 

<De ziekte komt heel weinig voor.> 

713. 
        
  

stomatitis 1. Een ontsteking in uw mond. 

  

2. Een ontsteking van het slijmvlies in uw mond. U kunt last 
hebben van: 

- pijn                                       

- rode mond                         

- branderig gevoel in mond 

  

3. Een ontsteking van het slijmvlies in uw mond. U kunt last 
hebben van: 

- pijn                                       

- rode mond                    

- branderig gevoel in mond 

Slijmvlies is huid met een laagje slijm. Dit slijmvlies geeft 
bescherming.                         

714. 
         

stupor U praat of beweegt niet meer. U bent nog wel bij bewustzijn 
(stupor). 

715.  subcutaan Onder de huid. 

716.  sublinguaal Onder de tong. 

717.  sudden death  Iemand gaat opeens dood na heel kort ziek zijn.  
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718. 
       

supraventriculaire tachycardie Uw hart klopt sneller dan normaal (supraventriculaire 
tachycardie).  

719. 
        
  

suspensie 1a. Drank <met kleine stukjes er in>. 

  

1b. Injectievloeistof <met kleine stukjes er in>.  
720. 
        
  

sympathicolytica  1. Medicijnen <tegen <..> <die een deel van het zenuwstelsel 
remmen> (sympathicolytica). 

Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>. 

  

2. Medicijnen die een deel van het zenuwstelsel remmen. 
<Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>> (sympathicolytica). 
<Hierdoor kan dit medicijn bijvoorbeeld uw bloeddruk en 
hartslag verlagen.> 

Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw 
ruggenmerg. 

721. 
        
  

sympathicomimetica  1. Medicijnen <tegen <…> <die zorgen dat een deel van het 
zenuwstelsel harder gaat werken. <Bijvoorbeeld bij <een 
ziekte van de ...>>> (sympathicomimetica). 

  

2. Medicijnen die zorgen dat een deel van het zenuwstelsel 
harder gaat werken. <Bijvoorbeeld bij <een ziekte van de ...>> 
(sympathicomimetica). 

<Bijvoorbeeld medicijnen die de druk in het oog minder 
maken.> 

Het zenuwstelsel is uw hersenen, uw zenuwen en uw 
ruggenmerg.  

722. 
         

symptomatische behandeling  Deze behandeling zorgt voor minder klachten. Maar de 
oorzaak gaat niet weg.  

723.  symptomen  Klachten. 

724. synaps Verbinding tussen zenuwcellen. 

725.  syncope Flauwvallen.  
726. Syndroom van Korsakov 1. Een ziekte van uw geheugen. Dit komt door te weinig 

vitamine B1 (syndroom van Korsakov). 
  
2. Een ziekte van uw geheugen. Dit komt door te weinig 
vitamine B1 (syndroom van Korsakov). Vooral bij mensen die 
te veel alcohol drinken en niet goed eten. De ziekte gaat niet 
meer over.  

727. Syndroom van Sjögren 1. Uw afweer werkt niet goed. Uw lichaam maakt zichzelf 
ziek. Daardoor zijn uw klieren ontstoken (Syndroom van 
Sjögren). 
 
2. Uw afweer werkt niet goed. Uw lichaam maakt zichzelf 
ziek. Daardoor zijn uw klieren ontstoken (Syndroom van 
Sjögren). 
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U heeft last van:  
- een droge mond 
- droge ogen  
- of een droge vagina.  
 
3. Uw afweer werkt niet goed. Uw lichaam maakt zichzelf 
ziek. Daardoor zijn uw klieren ontstoken (Syndroom van 
Sjögren). 
 
U heeft last van:  
- een droge mond 
- droge ogen  
- of een droge vagina  
De ziekte gaat niet meer over. Uw klachten kunnen wel 
minder worden. 

728. 
        
  

systemisch 1a. In het hele lichaam. 
 
1b. Door het hele lichaam. 
 
1c. In of door het hele lichaam. 

729. systemische lupus 
erythematodes (SLE)  

1. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam 

maakt zichzelf ziek (SLE systemische lupus erythematodes). 

2. Een ziekte waarbij uw afweer niet goed werkt. Uw lichaam 

maakt zichzelf ziek. 

Bij deze ziekte krijgt u ontstekingen. Bijvoorbeeld in uw 
gewrichten, uw hart of uw nieren (SLE systemische lupus 
erythematodes). 

730. systole Het samentrekken van <uw><de> hartspier. 

  T   

731. tachycardie  Uw hart klopt sneller dan normaal.  

732. tachyfrasie Snel praten. 

733. tachypneu 1a. Te snel ademen. 
 
1b. U ademt te snel. 
 
2. U ademt te snel. Bijvoorbeeld bij een astma-aanval. 

734. 
        
  

teleangiëctasie De bloedvaatjes net onder de huid zijn goed te zien. 
Bijvoorbeeld aan de binnenkant van de enkels of in het 
gezicht. 

<Het kan door een medicijn komen.> 

735. 
        

tendinitis  1. Ontsteking van de pees. 

  

2. Ontsteking van de pees. Een pees zorgt dat spieren aan 
botten vastzitten. 
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736. 
        
  

tendovaginitis  1. Ontsteking van <het weefsel om> de pees. 

  

2. Ontsteking van <het weefsel om> de pees. Een pees zorgt 
dat spieren aan botten vastzitten. Voorbeelden van weefsels 
zijn huid en bloedvaten. 

737. teratogeen Zorgt voor afwijkingen bij baby’s in de buik. 

738. terminaal 1. In de laatste weken of maanden van het leven. 
 
2. In de laatste weken of maanden van het leven. Het einde 
van het leven komt dichtbij. 

739. testosteron 1. Mannelijk hormoon (testosteron). 
 
2. Mannelijk hormoon (testosteron). Hormonen worden op 
verschillende plaatsen in het lichaam gemaakt. Ze zijn 
belangrijk voor hoe uw lichaam werkt. Bij mannen zorgt 
testosteron bijvoorbeeld voor haar op de borst.  

740. tetanus 1. Een besmettelijke en erge ziekte door bacteriën (tetanus). 
 
2. Een besmettelijke ziekte door bacteriën (tetanus). U kunt 
last hebben van kramp in uw spieren. De ziekte is erg 
gevaarlijk. 

741. 
        
  

therapeutische breedte Het verschil tussen hoeveel u minstens van dit medicijn moet 
innemen zodat het medicijn goed werkt. En hoeveel u 
maximaal van dit medicijn moet nemen zodat u geen 
bijwerkingen krijgt.  

742. 
         

therapeutische index Het verschil tussen hoeveel van dit medicijn u mag innemen, 
en hoeveel van dit medicijn te veel en gevaarlijk voor u is.   

743. thiamine 1. Vitamine B1. 
 
2. Vitamine B1. Het is belangrijk voor uw hersenen, zenuwen 
en spieren.  
  
3. Vitamine B1. Het is belangrijk voor uw hersenen, zenuwen 
en spieren.  
Bij te weinig vitamine B1 kunt u last krijgen van: 
- misselijk zijn 
- moeite met concentreren 
- moe zijn 

744. thiazidediuretica 1. Plaspillen (thiazidediuretica).  
 
2. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen 
(thiazidediuretica). 
 
3. Plaspillen. U plast meer door deze medicijnen 
(thiazidediuretica). U krijgt ze bijvoorbeeld bij een te hoge 
bloeddruk. 
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745.  thorax Borstkas.  

746. thyromimetica 1. Medicijnen tegen een langzaam werkende schildklier.  
 
2. Medicijnen tegen een langzaam werkende schildklier. De 
schildklier zit aan de binnenkant van uw hals. 

747. 
        
  

thyrostatica  1. Medicijnen tegen een snel werkende schildklier. 

  
2. Medicijnen tegen een snel werkende schildklier. De 
schildklier zit aan de binnenkant van uw hals. 

748. 
        
  

TIA  1. Bij een TIA is een bloedvat in de hersenen even verstopt 

door een stolsel in uw bloed. Een stolsel is een propje.  

2. Bij een TIA is een bloedvat in de hersenen even verstopt 
door een stolsel in uw bloed. Een stolsel is een propje. 
Daardoor krijgen de hersenen even minder zuurstof. U kunt 
last hebben van: 
- een scheve mond                   
- u praat onduidelijk of verward  
- slecht zien                              
- minder gevoel in uw gezicht, arm of been                      
- minder kracht in uw arm of been 
  
Deze klachten zijn meestal na een paar uur weg.  
Een TIA is een waarschuwing van uw lichaam dat u een 
beroerte kunt krijgen. 
   
Bijwerking: 
Bij een TIA is een bloedvat in de hersenen even verstopt door 
een stolsel in uw bloed. Een stolsel is een propje. Een TIA is 
een waarschuwing van uw lichaam dat u een beroerte kunt 
krijgen. Heeft u een TIA van dit medicijn?  
Bel direct 112. 

749. 
         

tics Tics zijn bewegingen of geluiden die u maakt zonder dat u dat 
zelf wilt. U kunt ze niet of heel moeilijk tegenhouden. 

750. 
        
  

tinnitus  1. Oorsuizen. 

  

2. Bij oorsuizen hoort u een geluid. Alleen u hoort het geluid, 
want het zit in uw hoofd.          

  

3. Bij oorsuizen hoort u een geluid. Alleen u hoort het geluid. 
Andere mensen horen dit geluid niet, want het zit in uw 
hoofd.                                                   

751. TNF alpha-remmers Medicijnen tegen ontstekingen (TNF-alfa-remmers). 

752. 
        
  

toeval 1. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen. 
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2. Een aanval van epilepsie. Epilepsie is een ziekte van uw 
hersenen. U kunt aanvallen krijgen. De aanvallen zijn 
verschillend per persoon. U kunt last hebben van: 

- bewusteloos worden 

- verstijven 

- op uw tong bijten 

- met armen en benen schokken 

- plas verliezen 

<Een aanval duurt vaak een paar minuten.>  
753. 
        
  

tonische-klonische aanval 1. Een aanval van epilepsie (tonische-klonische aanval). 
Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. 

  

2. Een aanval van epilepsie (tonische-klonische aanval). 
Epilepsie is een ziekte van uw hersenen. U kunt aanvallen 
krijgen. De aanvallen zijn verschillend per persoon. U kunt 
last hebben van: 

- bewusteloos worden 
- verstijven 
- op uw tong bijten 
- met armen en benen schokken 
- plas verliezen 
<Een aanval duurt vaak een paar minuten.> 

754. 
        
  

tonsilhypertrofie 1. Uw amandelen zijn groter dan normaal. 

                     

2. Uw amandelen zijn groter dan normaal. Amandelen zijn 
een onderdeel van uw afweer tegen ziektes. 

755. tonsillen De amandelen in uw keel. 

756. Torsade de Pointes 1. Een erge hartritmestoornis (Torsade de Pointes). 
 
2. Een erge hartritmestoornis (Torsade de Pointes). Het is een 
afwijking in het ritme van de hartslag. Uw hart klopt te snel. 

757. torso Het deel van het lichaam tussen hoofd, armen en benen 
(torso). 

758. torticollis 1a. Uw hoofd of uw nek staat scheef. 
 
1b. Het hoofd of de nek staat scheef.  
 
2a. Uw hoofd of uw nek staat scheef. U kunt last hebben van 
nekpijn. 
 
2b. Het hoofd of de nek staat scheef. U kunt last hebben van 
nekpijn. 

759. 
        
  

Tourette, syndroom van Een ziekte waarbij u tics heeft. Dat zijn bewegingen of 
geluiden die u maakt zonder dat u dat zelf wilt. U kunt ze niet 
of heel moeilijk tegenhouden (Syndroom van Gilles de la 
Tourette). 
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760.  toxisch Giftig.   

761. 
        
  

toxische epidermale necrolyse  Een erge huidslag (toxische epidermale necrolyse). U kunt 
last hebben van:                     

- koorts                           

- blaren                            

- vellen op de huid            

- loslaten van de huid 

762. 
        
  

toxische necrolyse Een erge huidziekte (toxische necrolyse). U kunt last hebben 
van:                     

- koorts                           

- blaren                            

- vellen op de huid            

- loslaten van de huid 

763.  transdermaal <door> <via> de huid. 

764. transpireren Zweten. 

765.  tremor Trillen. 

766. triglyceriden Vetten in het bloed. 

767. trismus Kramp in uw kaak. U kunt daarom uw mond niet goed open 
doen.  

768. 
        
  

trombocytenaggregatieremme
rs  

1. Bloedverdunners (trombocytenaggregatieremmers). 

  

2. Bloedverdunners (trombocytenaggregatieremmers). 
Deze medicijnen zorgen dat er minder stolsels in uw bloed 
komen. Een stolsel is een propje in uw bloed.   

769. 
        
  

trombocytopenie  1. Weinig bloedplaatjes in uw bloed. Bloedplaatjes zorgen 
voor een korstje op een wond. 

  

2. Weinig bloedplaatjes in uw bloed. Bloedplaatjes zorgen 
voor een korstje op een wond. U kunt last hebben van: 

- blauwe plekken 

- rode puntjes op de huid 

- een bloedneus 

- wondjes die lang blijven bloeden 

770. 
        
  

tromboflebitis  1. Ontsteking van een bloedvat of ader (tromboflebitis).                       

  

2. Ontsteking van een bloedvat of ader (tromboflebitis). Op 
de plek van de ontsteking kunt u last hebben van:                

- pijn                          

- rode kleur                   

- dikke plek op uw huid 

771. 
         

trombolytica Medicijnen die stolsels in uw bloed oplossen. Een stolsel is 
een propje in uw bloed.   

772. trombose 1. Een bloedpropje zit vast in een bloedvat of ader. Dit is 
trombose. 
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2. Een bloedpropje zit vast in een bloedvat of ader. 
Bijvoorbeeld in uw hart, uw been, uw hersenen of uw longen. 
Dit is trombose. 
 
3. Een bloedpropje zit vast in een bloedvat of ader. 
Bijvoorbeeld in uw hart, uw been, uw hersenen of uw longen. 
Dit is trombose. 
 
U kunt last krijgen van: 
- een beroerte 
- een hartaanval 
- een dik en rood been 

773. 
        
  

tuberculose 1. Tuberculose (tbc) is een ziekte door een bacterie. U kunt 
andere mensen besmetten met tbc, bijvoorbeeld door 
hoesten.   

                      

2. Tuberculose (tbc) is een ziekte door een bacterie. U kunt 
andere mensen besmetten met tbc, bijvoorbeeld door 
hoesten. Deze ziekte zit meestal in de longen. 

  U   
  

774. ulceratie Er ontstaat een zweer. 

775. ulcus 1. Zweer. 
 
2. Zweer. Een zweer is een soort wond. 

776. 
        
  

unilateraal 1. Aan één kant van het lichaam. 

  

2. Aan één kant van het lichaam.<Bijvoorbeeld een ontsteking 
alleen in uw linkerpols.> 

777. urethritis 1. Uw plasbuis is ontstoken.  
 
2. Uw plasbuis is ontstoken.  
U kunt last hebben van: 
- jeuk 
- <een branderig gevoel bij het plassen> <pijn bij het 
plassen>. 

778.  urine Plas. 
  

779. 
        
  

urineretentie  1. Er blijft plas zitten in uw blaas.  
  
2. Er blijft plas zitten in uw blaas. Dit komt omdat u niet meer 
of maar een beetje plast.  

780. 
         

urticaria  Uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk 

(netelroos of galbulten). 
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781. 
        
  

uterusspasmolytica  1. Weeënremmers.             

2. Weeënremmers. Door deze medicijnen worden uw weeën 
minder sterk. U heeft ook minder vaak een wee. 

782. uveïtis 1. Een ontsteking van de binnenkant van het oog. 
 
2. Een ontsteking van de binnenkant van uw oog.  
U kunt last hebben van: 
- niet goed of wazig zien 
- zwarte vlekken of draadjes zien 
- rode ogen  
- 1 of 2 ogen doen pijn  
- 1 of 2 ogen tranen 

  V    

783. vaccin 1. Een prik om te zorgen dat u een ziekte niet krijgt (vaccin).  
 
2. Een prik om te zorgen dat u een ziekte niet krijgt (vaccin). 
Bijvoorbeeld de griepprik. De prik zorgt ervoor dat de afweer 
van uw lichaam gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming 
tegen ziekte. 

784. vaginale afscheiding Vocht of slijm uit <uw><de> vagina. 

785. 
        
  

varicosclerotiserende 
middelen  

1. Medicijnen tegen spataderen.   

                    

2. Medicijnen tegen spataderen. Spataderen zijn dikke, 
blauwe bloedvaten op de huid. 

786.  vasculitis  Ontsteking van een bloedvat. 

787. vasoconstrictie 1. Uw bloedvaten zijn vernauwd. 
 
2. Uw bloedvaten zijn vernauwd. Dat betekent dat ze bijna 
dicht zitten. 
 
3. Uw bloedvaten zijn vernauwd. Dat betekent dat ze bijna 
dicht zitten. Daardoor kan uw bloed niet goed doorstromen. 

788.  vasodilatatie Uw bloedvaten worden groter (wijder). 

789.  vasodilatatoren Medicijnen die zorgen dat uw bloedvaten verder open gaan. 

790.  vene Bloedvat of ader. 

791. verhoogde bloedingsneiging 1a. U bloedt sneller of langer dan normaal. 
 
1b. Sneller of langer bloeden dan normaal. 
 
2. U heeft meer kans op een spontane bloeding, bijvoorbeeld 
een bloedneus. Het bloeden stopt minder snel dan normaal. 

792. 
        
  

verhoogde lipidenspiegel  1. Te veel vetten in uw bloed. 

2. Te veel vetten in uw bloed. Bijvoorbeeld cholesterol, van te 
veel cholesterol kunnen uw bloedvaten gaan dichtzitten. 



       

 
 

28 oktober 2022, versie 2. Onderdeel van de Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. 95 

793. vertigo Duizelig zijn. 

794. 
        
  

vertigomiddelen  1a. Medicijnen om minder duizelig te zijn. 

  

1b. Medicijnen tegen duizelig zijn. 

795.  verwardheid In de war zijn. 

796. 
         

vestibulaire toxiciteit Uw evenwichtsorgaan werkt niet goed. U kunt daardoor 
duizelig zijn. 

797. virulent 1a. Kan ziekte veroorzaken (virulent). 
 
1b. Hoe ziek u ergens van wordt (virulent). 

798. 
         

viskeus 1. Net zo dik als stroop. 

  

2. Hoe dik <uw type lichaamsvocht> is. 

799.  visuele hallucinaties  U ziet dingen die er niet zijn. 

800.  visusstoornissen  U ziet dingen niet goed. 

801. 
        
  

vitale kenmerken bij een 
depressie  

De belangrijkste klachten bij een depressie: 

- nergens zin in hebben 

- nergens blij van worden 

- geen trek in eten hebben waardoor u afvalt 

- te vroeg wakker worden 

- somber zijn 

- weinig energie hebben 

802. vitamine K-antagonisten 1. Bloedverdunners (vitamine K-antagonisten). 

2. Bloedverdunners (vitamine K-antagonisten). Met deze 
medicijnen heeft u minder kans op stolsels in uw bloed. Een 
stolsel is een propje in uw bloed. 

803. vochtretentie Uw lichaam houdt vocht vast. 

804. 
        
  

voorbehoedsmiddel Middel dat zorgt dat u of uw partner niet zwanger wordt. 
Voorbeelden zijn: 

- een condoom 

- de pil die vrouwen slikken  

- een spiraaltje 

805. 
        
  

vulva Uw vulva bestaat uit: 
- vagina 
- schaamlippen 
- clitoris 
- uitgang van de plasbuis 

  W   

806.  waanbeelden U gelooft of denkt dingen die niet kloppen (waanbeeld). 

807. wanen U gelooft of denkt dingen die niet kloppen.  

808. weke delen 1. Weefsel rond organen en botten. Dit heet weke delen. 
 
2. Weefsel rond organen en botten. Dit heet weke delen. 
Voorbeelden zijn spieren, pezen en vet. 
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809. 
        
  

wisselwerking 1. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. 
  
2. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor 
werken medicijnen beter, slechter of anders. 
  
3. De invloed die medicijnen op elkaar hebben. Hierdoor 
werken medicijnen beter, slechter of anders. Dit noemen we 
wisselwerking. 

  Z   

810. 
        
  

zenuwpijn 1. Pijn door een zenuw. 
  
2. Pijn door schade aan een zenuw. De pijn kan overal in uw 
lichaam zitten. U heeft vaak lange tijd pijn (weken tot 
maanden).  

811. Zollinger-Ellisonsyndroom Er zitten kleine tumoren in de dunne darm of alvleesklier 
(Zollinger-Ellisonsyndroom). Dit is een erge ziekte die niet 
vaak voorkomt.  
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Bijlage 1: patiëntvriendelijke vertaling voor 

België en Nederland 
 Medische term Patiëntvriendelijke term of uitleg 

             A 
1. abces 1. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces). 

  
2. Een ontsteking in uw lichaam of op uw huid (abces). De plek 
kan warm, rood en dik zijn. Ook doet het pijn. Er kan etter uit 
komen. Etter is vocht van een ontsteking. Soms heeft u ook 
koorts. 

2. acuut gegeneraliseerd 
pustuleus exantheem 
(AGEP) 

Rode uitslag op uw huid met bultjes en blaren. In de bultjes zit 
etter. Etter is vocht van een ontsteking. Deze uitslag komt door 
medicijnen.  
De uitslag is vaak na twee weken weer weg (acuut 
gegeneraliseerd pustuleus exantheem AGEP). 

3. amenorroe U wordt niet ongesteld. U krijgt geen maandelijkse bloeding. 

4. anaal fissuur 1. Een scheurtje bij uw anus.  
 
2. Een scheurtje bij uw anus. U kunt last hebben van pijn en 
bloeden. 

5. anticholinergicum Medicijn dat wordt gebruikt bij: 
- stijve spieren 
- niet kunnen ophouden van ontlasting of plas 
- moeite met ademen 

 B 
6. boulimia nervosa 1. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. 

Daarna doet u iets om niet dikker te worden. Bijvoorbeeld 
overgeven. 
 
2. Bij boulimia heeft u eetbuien. U eet dan heel veel. Daarna 
doet u iets om niet dikker te worden.  
Bijvoorbeeld: 
- overgeven 
- heel veel sporten 
- een tijd niets eten 
- uw maag of darmen leegmaken met laxeermiddelen waardoor 
u makkelijker uw ontlasting kwijt kunt. 
Het is een erge ziekte. <U heeft hulp nodig.> 
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             C  

7. cholestase 1. Te veel gal in <uw><de> de lever. 
  
2. Te veel gal in uw lever. 
U kunt last hebben van: 
- gele huid 
- geel oogwit 
- donkere plas 
- ontlasting met een lichte kleur of witte ontlasting 
- veel jeuk 
 
3. Te veel gal in uw lever. De gal gaat niet goed weg. 
U kunt last hebben van: 
- gele huid 
- geel oogwit 
- donkere plas 
- ontlasting met een lichte kleur of witte ontlasting 
- veel jeuk 

8. climacteriële klachten 1. Klachten van de overgang.  
 
2. Klachten van de overgang. U kunt last hebben van: 
- zweten 
- u wordt niet meer of minder vaak ongesteld (maandelijkse 
bloedingen).  
- een droge vagina. Vrijen kan daardoor pijn doen. 

9. constipatie 1. Verstopping. 
 
2. U heeft moeilijk of minder vaak ontlasting.  
 
3. Bij verstopping heeft u minder dan 3 keer per week 
ontlasting. 
 

10. Crohn, ziekte van 1. U heeft de ziekte van Crohn. U kunt ontstekingen hebben in 
uw: 
- mond 
- slokdarm 
- maag 
- dunne darm 
- dikke darm 
 
2. U heeft de ziekte van Crohn. U kunt ontstekingen hebben in 
uw:  
- mond 
- slokdarm 
- maag 
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- dunne darm, meestal aan het eind 
- dikke darm 
- anus 
 
U kunt last hebben van: 
- buikpijn 
- moe zijn 
- diarree, soms met bloed en slijm 
- koorts 
- dunner worden 
- ziek of niet lekker voelen 

             E 
11.     
      

empyeem 1. Holte met etter (empyeem). 
  
2. Holte met etter (empyeem). Etter is vocht van een 
ontsteking. 

12.     
      

endometriose  1. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op 
plekken waar het niet hoort (endometriose). 
  
2. Bij deze ziekte zit er slijmvlies van de baarmoeder op 
plekken waar het niet hoort (endometriose). Bijvoorbeeld op 
de eierstokken, blaas of darmen. Dit doet pijn als u ongesteld 
bent (maandelijkse bloeding heeft). Slijmvlies is een laagje huid 
met slijm. 

13. endoscopie 1. Een kijkonderzoek van de binnenkant van uw lichaam. 
Bijvoorbeeld van uw blaas of darmen (endoscopie). 
 
2. Een kijkonderzoek van de binnenkant van uw lichaam. 
Bijvoorbeeld van uw blaas of darmen (endoscopie). De arts 
gaat met een dun slangetje in uw lichaam. Bijvoorbeeld door 
uw mond of uw anus. In het slangetje zit een kleine camera. 

      F 
14. fecale impactie Uw ontlasting is hard en droog. U kunt uw ontlasting niet 

meer kwijt. 

15. flatulentie Erg winderig zijn. 

      G 
16. gonorroe 1. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 

(gonorroe). 
 
2. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 
(gonorroe). 
U kunt last hebben van: 
- een branderig gevoel bij het plassen 
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- helder of groen-geel vocht uit de penis  
- groen-geel vocht met een sterke geur uit de vagina  
 
3. Een besmettelijke ziekte die u kunt krijgen door seks 
(gonorroe).  
U kunt last hebben van: 
- een branderig gevoel bij het plassen 
- helder of groen-geel vocht uit de penis  
- groen-geel vocht met een sterke geur uit de vagina  
 
U kunt een ontsteking krijgen van uw: 
- plasbuis 
- vagina 
- baarmoedermond 
- anus 
- keel 
Door het slikken van antibiotica wordt u beter. 

             H  

17. hemorroïden 1. Aambeien. 
 
2. Aambeien zitten bij uw anus.  

              I 
18.    
       

ileus 1. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus). 
  
2. Uw darmen werken niet goed meer of zitten dicht (ileus). U 
kunt last hebben van:          
- heel erge buikpijn                  
- overgeven                       
- niet uw ontlasting kwijt kunnen                
- opgezette buik 

19. incontinentie Moeite met het ophouden van ontlasting of plas 
(incontinentie). 

             K 

20. klysma 1. Een vloeistof die u in uw anus spuit.  
 
2. Een vloeistof die u via uw anus in uw darm spuit.  

             L 

21. laxans 1. Medicijn dat zorgt dat u makkelijker uw ontlasting kwijt 
kunt. 



       

 
 

28 oktober 2022, versie 2. Onderdeel van de Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. 101 

 
2. Medicijn bij verstopping. Dit medicijn maakt de ontlasting 
zachter. U kunt makkelijker uw ontlasting kwijt.  

             M 
22. melena 1a. Bloed in de ontlasting. De ontlasting is zwart van kleur. 

 
1b. Bloed in uw ontlasting. Het is zwart van kleur. 

23. menopauze 1a. De laatste keer ongesteld zijn. U krijgt geen maandelijkse 
bloedingen meer. 
 
1b. Nooit meer ongesteld worden. U krijgt geen maandelijkse 
bloedingen meer. 
 
1c. U wordt nooit meer ongesteld. U krijgt geen maandelijkse 
bloedingen meer. 

24.    
       

menorragie Veel meer bloedverlies tijdens het ongesteld zijn 
(maandelijkse bloeding hebben). 

25.    
       

mictiestoornis  1. Problemen met plassen. 
 
2. U heeft problemen met plassen. 

             O  

26.    
       

obstipatie  1. Verstopping. 
  
2. U kunt moeilijk of niet vaak uw ontlasting kwijt.  
  
3. Bij verstopping kunt u minder dan 3 keer per week uw 
ontlasting kwijt. 

27.    
       

oestrogeen 1. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen). 
  
2. Vrouwelijk hormoon (oestrogeen). 
  
Hormonen worden op verschillende plaatsen in het lichaam 
gemaakt. Ze doen allemaal belangrijke dingen in het lichaam. 
Bij vrouwen zorgen hormonen bijvoorbeeld voor ongesteld 
worden (de maandelijkse bloeding krijgen).  

             P  
28.    
       

paralytische ileus 1. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). 
  
2. Uw darmen zijn verlamd (paralytische ileus). U kunt last 
hebben van:          
- heel erge buikpijn                  
- overgeven                       
- uw ontlasting niet kwijt kunnen                



       

 
 

28 oktober 2022, versie 2. Onderdeel van de Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter. 102 

- opgezette buik 

29. polycysteus 
ovariumsyndroom (PCOS) 

1. U krijgt niet elke maand op hetzelfde moment uw 
maandelijkse bloeding. Of u krijgt helemaal geen maandelijkse 
bloeding meer (PCOS). 
 
2.  U krijgt niet elke maand op hetzelfde moment uw 
maandelijkse bloeding. Of u krijgt helemaal geen maandelijkse 
bloeding meer (PCOS). 
U kunt last hebben van: 
- zwaarder worden 
- puistjes 
- meer haar dan normaal op uw gezicht, buik en rug  
 
3.  U krijgt niet elke maand op hetzelfde moment uw 
maandelijkse bloeding. Of u krijgt helemaal geen maandelijkse 
bloeding meer (PCOS). Dit komt door een probleem in uw 
eierstokken. 
U kunt last hebben van: 
- zwaarder worden 
- puistjes 
- meer haar dan normaal op uw gezicht, buik en rug  

30.    
       

premenstrueel syndroom; 
PMS 

1. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld worden 
(maandelijkse bloeding krijgen) (PMS). 
  
2. Klachten die vrouwen hebben voordat ze ongesteld worden 
(maandelijkse bloeding krijgen) (PMS). 
U kunt last hebben van: 
- gevoelig reageren 
- pijn in uw borsten 
- een opgeblazen buik 
- somber zijn 

31. purgeren Uw maag of darmen leegmaken met laxeermiddelen. Een 
laxeermiddel is een medicijn dat zorgt dat u makkelijker 
ontlasting heeft.  
 

32.    
       

pus 
 

Pus (etter) is vocht van een ontsteking. 

             R 
33. rectaal <in> <via> <uit> de anus.   

             S 
34. steatorroe Vetdiarree. De ontlasting blijft drijven of plakt aan de wc-pot.  

 


