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Voorwoord

Velen hadden het waarschijnlijk niet meer verwacht, maar hier is ‘ie dan: mijn doctoraalscriptie. 
Op de valreep, waarbij het onafwendbare einde van de doctoraalopleidingen een welkome stok 
achter de deur is geweest en me het laatste duwtje in de goede richting heeft gegeven. 

Deze scriptie markeert het einde van een traject met veel omzwervingen, waarbij ik onderweg 
gelukkig op diverse fronten ben geholpen. Op deze plaats een woord van dank voor iedereen die 
een bijdrage aan het eindresultaat heeft geleverd. 

De eerste persoon die ik wil noemen is Carien van Well, mijn voormalig leidinggevende in het 
Universitair Medisch Centrum Groningen. Door gesprekken met jou over patiëntencommunicatie in 
het algemeen en het vormgeven van patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg in het bijzonder 
is het onderwerp voor deze scriptie geboren. In de opstartfase van deze scriptie heb je me erg 
geholpen bij het formuleren van waar het nu eigenlijk over moest gaan. 
Sinds 2002 heb ik deze scriptie diverse malen in een kast gestopt en er toch ook weer uit gehaald. 
Je hebt een visionaire blik gehad, want ruim vijf jaar na de eerste aanzet voor deze scriptie blijkt 
dat er nog steeds veel stappen gezet moeten worden om patiëntencommunicatie echt vraaggericht 
te maken. Mijn twijfel over de relevantie van het onderwerp, die met regelmaat de kop op stak, is 
toch echt voor niets geweest. Ben benieuwd naar je blik als deze scriptie in de loop van september 
ineens in je brievenbus valt! 

Op deze plaats wil ik ook Daniël Janssen heel hartelijk bedanken. Hij is bereid geweest in een zeer 
kort tijdsbestek mijn scriptie te beoordelen en concepten van zinvol commentaar te voorzien. 

Uiteraard ook veel dank aan mijn familie en vrienden, voor wie het zonder twijfel erg lastig is 
geweest om vooral niet te mogen vragen hoe het met de scriptie gaat. Jullie hebben jarenlang 
gevaar voor eigen leven gelopen als het verboden woord toch ter sprake kwam. Dank jullie wel 
voor het begrip, voor mij heeft het op deze manier gewerkt. 

Lieve S., de afgelopen maanden bestudeerde ik van achter mijn bureau in theorie het proces waar 
mensen in terecht komen vanaf het moment dat kanker een mogelijke diagnose is. In dezelfde 
periode is jouw leven in de praktijk volledig op zijn kop gezet vanwege deze diagnose. 
Ik wens je heel veel sterkte in deze ongelofelijk spannende en onzekere tijd! 

Ten slotte: lieve A., dank voor je geduld en support tijdens het afronden van dit project. 
Voor je prachtige poster aan de schoorsteen weet ik nog wel een leuk plekje in ons nieuwe huis. 
Hierbij alvast voor op de ‘things to do-lijst’: schoorsteenveger bellen!

Rotterdam, augustus 2007 
Marieke van den Berg
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Inleiding

Aanleiding
Rond de eeuwwisseling werkte ik als medewerker Patiëntencommunicatie in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). In deze zelfde periode werd een aantal nota’s, adviezen en 
actieplannen gepubliceerd door het ministerie van VWS en de Raad voor de Volksgezondheid en 
Zorg waarin de ontwikkeling naar een meer vraaggerichte zorg werd beschreven. Termen als ‘Zorg 
op Maat’, ‘patiënt centraal’ en ‘de patiënt als klant’ zijn uitspraken die horen bij deze 
vraaggerichte zorgverlening. Kort gezegd is het uiteindelijke doel van vraaggerichte zorgverlening 
om zorg aan te bieden die beter inspeelt op individuele vragen en behoeften van burgers.

Patiëntencommunicatie betreft alle communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Ook de 
communicatie tussen zorgverleners onderling behoort hiertoe; het gaat dan om overdracht en 
afstemming van zorg. Gezien de beschreven ontwikkelingen naar een meer vraaggerichte manier 
van zorgverlenen, ontstond op de afdeling Voorlichting van het UMCG de vraag welke gevolgen 
deze ontwikkelingen zouden hebben voor de patiëntencommunicatie. Hoe zou 
patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg eruit moeten zien? Wat is eigenlijk 
patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg? Wat hebben patiëntencommunicatie en 
vraaggerichte zorg met elkaar te maken? Dit lijken voor de hand liggende vragen, maar in de 
praktijk bleken ze niet zo makkelijk te beantwoorden. Hiermee was het idee voor een scriptie 
geboren. 

Doelstelling
Op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen heb ik mij allereerst verdiept in de twee 
begrippen vraaggerichte zorg en patiëntencommunicatie. Het begrip vraaggerichte zorg was nog 
relatief jong, en diverse betrokken partijen bleken elk hieraan verschillende betekenissen te 
geven. Het begrip was in lijvige rapporten met name uitgewerkt op macro en meso niveau – het 
niveau van de overheid, zorgverzekeraars en in mindere mate de zorginstellingen. Voor de 
antwoorden op mijn vragen is het microniveau echter veel relevanter: het uiteindelijke 
vraaggerichte aanbod van zorg komt tot stand in een één op één samenwerkingsverband tussen de 
zorgverlener en patiënt. Op dat moment wordt ook de patiëntencommunicatie belangrijk. 
In deze samenwerking tussen zorgverlener en patiënt is de uitdaging voor zorgverleners om inzicht 
te krijgen in de individuele voorkeuren en behoeften van patiënten. Patiënten zullen op hun beurt 
vaardig moeten zijn om hun wensen en behoeften zo helder mogelijk onder de aandacht te 
brengen bij de zorgverleners. 

De doelstelling die nagestreefd wordt in deze scriptie is na te gaan hoe zorgverlener en patiënt 
gezamenlijk patiëntencommunicatie op een vraaggerichte manier kunnen vormgeven, waarbij de 
informatievoorkeuren en de unieke persoonlijke context van individuele patiënten als uitgangspunt 
dienen. 
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Relevantie
Uitwerking van deze doelstelling levert nieuwe gegevens op op drie gebieden:

1. Theoretisch 
Zowel patiëntencommunicatie als vraaggerichte zorg zijn nog relatief nieuwe begrippen. Het 
begrip vraaggerichte zorg wordt in de literatuur niet eenduidig gehanteerd. Voor het begrip 
patiëntencommunicatie is geen alles omvattende definitie voorhanden. Wanneer deze twee 
begrippen vervolgens met elkaar worden gecombineerd - Wat houdt patiëntencommunicatie in 
vraaggericht zorg in? - wordt nieuw terrein betreden. Er bestaat vooralsnog geen definitie en 
ook geen onderliggend theoretisch model. 
Het streven is met de uitwerking van deze scriptie een bijdrage te leveren aan de theoretische 
ontwikkeling van het construct patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg. 

2. Praktisch 
Op het moment dat duidelijker is wat patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg inhoudt, 
kunnen uitspraken worden gedaan over hoe deze patiëntencommunicatie dan in de praktijk 
vormgegeven moet worden. 

3. Instrumenteel 
Bij patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg is het van belang dat zorgverleners inzicht 
krijgen in de individuele voorkeuren en behoeften van patiënten. Verder moeten patiënten in 
staat zijn hun wensen en behoeften zo helder mogelijk onder de aandacht te brengen bij de 
zorgverleners. Deze belangrijke informatie-uitwisseling mag niet worden gehinderd door 
gebrekkige communicatie of worden gekleurd door interpretatie. Daarom is het streven in deze 
scriptie een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een instrument waarmee de patiënt 
zijn voorkeuren kenbaar kan maken en de zorgverleners het noodzakelijke inzicht krijgen in die 
individuele voorkeuren. 

Opbouw van deze scriptie
Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond en het bredere kader van dit scriptieonderzoek, 
worden in Hoofdstuk 1 de begrippen vraaggerichte zorg en patiëntencommunicatie uitgewerkt en 
in hun context geplaatst. Wat houden zij precies in, welke (parallelle) ontwikkelingen hebben zich 
op deze terreinen afgespeeld, welke ontwikkelingen zijn in de toekomst te verwachten en welke 
gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de dagelijkse zorgpraktijk en de communicatie tussen 
patiënten en zorgverleners? 

In het tweede hoofdstuk worden de begrippen patiëntencommunicatie en vraaggerichte zorg aan 
elkaar gekoppeld. Dit is een nog vrijwel onbekend terrein; wat is nu eigenlijk 
patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg? Aangezien in de literatuur geen definitie hiervoor is 
gevonden, wordt in Hoofdstuk 2 toegewerkt naar een eigen definitie. 
De vraagstelling die centraal staat in deze scriptie is direct afgeleid van deze definitie en luidt als 
volgt:
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Aan welke voorwaarden moet de organisatie van de zorg voldoen om ervoor te zorgen dat 
de patiënt gedurende alle fasen van het diagnose cq behandeltraject zodanig geïnformeerd 
is dat inhoud en vorm van de communicatie zijn toegesneden op de voorkeuren en 
verwachtingen die de individuele patiënt op dat moment heeft, waarbij de patiënt wordt 
geholpen om betrokken te zijn bij het maken van keuzes, in de mate die hij wenst, en 
waarbij tevens wordt voldaan aan de professionele standaarden?

Beantwoording van deze vraagstelling vindt plaats aan de hand van zes onderzoeksvragen. 
Dit gebeurt op basis van uitgebreid literatuuronderzoek. De uitwerking beperkt zich tot de 
patiëntencommunicatie binnen de oncologische zorgverlening. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de informatievoorkeuren van kankerpatiënten en de mate waarin zij 
betrokken wensen te zijn bij besluitvorming. Is het mogelijk uitspraken te doen over welke 
onderwerpen patiënten informatie wensen, in welke hoeveelheden en in welke vorm? Zijn 
bepaalde factoren van invloed op de voorkeuren voor informatie en betrokkenheid bij 
besluitvorming, en zijn voorkeuren hiermee wellicht voorspelbaar?  

In het vierde hoofdstuk worden meetinstrumenten besproken. Welke instrumenten bestaan er om 
individuele behoeften van een patiënt vaststellen? En hoe kan een zorgverlener achterhalen welke 
rol een patiënt wil innemen op het moment dat er beslissingen moeten worden genomen? 

In Hoofdstuk 5 wordt een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een nieuw meetinstrument 
voor gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk. Hoe kunnen de informatievoorkeuren en gewenste rol 
bij besluitvorming van een individuele patiënt prospectief in kaart worden gebracht, zodat de 
zorgverlener tijdens het consult inzicht heeft in deze voorkeuren? 

In Hoofdstuk 6 worden de onderzoeksvragen en de vraagstelling beantwoord, op basis van de 
bevindingen in de voorafgaande hoofdstukken. Ook zijn in dit afsluitende hoofdstuk een discussie 
en aanbevelingen opgenomen. 

‘In many instances knowing the patient who has the disease is as important 
as knowing the disease that person has’ (McCormick, 1996:668).
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Hoofdstuk 1 Vraaggerichte zorg en patiëntencommunicatie: 
ontwikkelingen en definities

Dit inleidende hoofdstuk valt uiteen in twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt de aanloop 
naar een meer vraaggerichte organisatie van de zorg uitgewerkt. Welke ontwikkelingen hebben 
zich afgespeeld in de maatschappij in het algemeen en in de gezondheidszorg in het bijzonder, 
welke verdere ontwikkelingen zijn in de toekomst te verwachten, en welke gevolgen hebben deze 
ontwikkelingen voor de organisatie van de zorg? Hierna volgt een definitie van het begrip 
vraaggerichte zorg en een nadere uitwerking hiervan. In het tweede deel van dit hoofdstuk worden 
de ontwikkelingen in de patiëntencommunicatie beschreven en volgt de gangbare een definitie van 
dit begrip. 

Dit eerste hoofdstuk dient als basis en achtergrond voor de beschrijving van het nieuwe concept 
‘patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg’. 

A. Vraaggerichte zorg

1.1 Relevante ontwikkelingen in relatie tot de organisatie van de zorg
De zorg in Nederland is onderhevig aan diverse ontwikkelingen die in samenhang vragen om een 
nieuwe manier van organiseren van de zorg. Het betreft veranderingen in de zorgvraag, 
ontwikkelingen in het aanbod van de zorg en technologische ontwikkelingen.

1.1.1. Verandering in de zorgvraag als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen
Door demografische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de maatschappij is het 
profiel van de zorgvrager veranderd. Dit profiel zal ook in de komende decennia verder veranderen 
(VWS, 2001a; AMC/UvA, 2001). De Nederlandse bevolking wordt niet alleen ouder en diverser, 
maar ook koopkrachtiger. Het opleidingsniveau stijgt, waardoor de gemiddelde burger beter 
geïnformeerd en mondiger wordt. Mensen willen vaker zelf kunnen kiezen. De burger/patiënt 
ontwikkelt zich tot een kritische consument en heeft meer uitgesproken wensen ten aanzien van 
de aard en kwaliteit van de geboden zorg. 
Een andere relevante maatschappelijke ontwikkeling in relatie tot de zorgvraag is dat gezinnen 
kleiner worden en het aantal alleenstaanden toeneemt. Tegelijkertijd is ook een groei te zien in de 
arbeidsparticipatie van vrouwen. Een en ander leidt ertoe dat in de toekomst het aantal mensen 
dat intensief mantelzorg kan verlenen zal afnemen, wat gevolgen heeft voor de zorgvraag. 

De nota’s ‘Met zorg kiezen’ (VWS, 2001a) en ‘Gezondheid, zorg en stelsel’ (AMC/UvA, 2001) 
voorspellen dat de behoefte aan zorg op maat verder zal toenemen. In toenemende mate wensen 
mensen zorg waarbij hun behoeften veel nadrukkelijker het oriëntatiepunt zijn bij het verlenen 
van die zorg. Dit stelt hoge eisen aan de manier waarop de zorg wordt ingericht; er is meer oog 
nodig voor de culturele en sociale diversiteit en voor oriëntatie op de wensen van (potentiële) 
zorggebruikers. Tegelijkertijd betekent dit echter ook meer aandacht voor het ‘management van 
verwachtingen’. Immers met de groei van de mogelijkheden in de zorg en de toegenomen 
zelfverzekerdheid van burgers, groeit tevens de verwachting dat nagenoeg alles in de praktijk 
mogelijk is. 
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1.1.2. Ontwikkelingen in het zorgaanbod 
In reactie op de veranderende zorgvraag zullen de aard en de organisatie van de zorgverlening de 
komende jaren verder veranderen (VWS, 2001a; AMC/UvA, 2001). 
Binnen beroepsgroepen in de zorg is een proces van professionalisering, specialisatie en 
herverkaveling waar te nemen in de vorm van horizontale en verticale substitutie van taken en 
verantwoordelijkheden. Voortdurend vinden veranderingen plaats in de arbeidsverdeling in de 
zorg, onder invloed van kennisontwikkeling en technologische vernieuwing. Zo wordt bijvoorbeeld 
zorg verplaatst vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg of het verpleeghuis, van de medisch 
specialist naar de huisarts of gespecialiseerd verpleegkundige, en van de verpleegkundige in het 
ziekenhuis naar de verzorgende in het verpleeghuis en de thuiszorg.

Multidisciplinaire samenwerking en afstemming van zorg worden belangrijker om (chronische) 
aandoeningen in de volle breedte te kunnen opvangen. De mogelijkheden voor vroege diagnostiek 
breiden zich uit en de mogelijkheden om het leven ondanks gezondheidsproblemen te verlengen 
nemen toe. Preventie krijgt een steeds groter gewicht binnen de behandeling. Hierdoor gaan de 
oorspronkelijk aparte circuits van cure, care en preventie inhoudelijk steeds meer met elkaar 
samenhangen.

Bovengenoemde nota’s beschrijven dat de min of meer traditionele scheidslijnen waarlangs de zorg 
momenteel is ingericht en wordt gefinancierd, zullen vervagen. Schaalvergroting en fusies vinden 
steeds meer plaats. Er is een proces op gang gebracht van integratie van zorgvormen, 
transmuralisering, ontschotting en flexibilisering van zorg. Voor zorggebruikers moet dit leiden tot 
een betere en doelmatigere zorg die meer afgestemd is op vragen en behoeften. 

Een andere ontwikkeling op instellingsniveau is dat steeds meer zorginstellingen hun 
organisatiestructuur zullen ‘kantelen’. Dit houdt in het geval van ziekenhuiszorg in dat niet de 
indeling in medisch specialismen, maar de ‘route’ die patiënten doorlopen in de zorginstelling 
organisatorisch uitgangspunt wordt. Er wordt gedacht in ketens en netwerken. Ketenzorg en 
Business Process Redesign worden steeds meer gevestigde begrippen in de gezondheidszorg (VWS, 
2001a). 

Intensieve zorg hoeft niet langer gekoppeld te zijn aan verblijf; de zorgverlening wordt steeds 
minder locatiegebonden. Medisch-specialistische zorg blijft niet langer beperkt tot het ziekenhuis, 
maar kan ook in een verpleeghuis, verzorgingshuis of in de thuissituatie worden geboden. 
Zorgprocessen binnen één instelling zijn hierdoor niet meer alleen afhankelijk van interne 
processen, maar ook van de capaciteit van andere voorzieningen. 
Al met al nemen de keuzemogelijkheden, variatie en flexibiliteit van de zorg toe; naar aard, plaats 
en tijd. Er komt meer nadruk te liggen op samenhang en afstemming in de zorgketen (AMC/UvA, 
2001). 

1.1.3. Technologische ontwikkelingen
Wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg leiden voor 
gebruikers van zorg tot betere diagnostische mogelijkheden en meer en betere 
behandeltechnieken. Deze ontwikkelingen leiden tot zowel een veranderend zorgaanbod als een 
veranderende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig kampen met ziekte of gebrek, zullen als 
gevolg van de technologische ontwikkelingen langer en vaker een beroep doen op de 
gezondheidszorg (AMC/UvA, 2001). 
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Een andersoortige technologische ontwikkeling is de opkomst van internet. Internet geeft burgers 
direct toegang tot (medische) informatie. Hierdoor wordt de informatieasymmetrie tussen 
zorgconsument en zorgaanbieder verkleind, wat van invloed kan zijn op zowel de zorgvraag als het 
zorgaanbod (RVZ, 2003)

1.2 Naar een meer vraaggerichte zorg; beleidsplannen versus de praktijk
De hierboven beschreven ontwikkelingen in de zorgvraag en het zorgaanbod komen samen in de 
roep om meer vraag- of klantgerichte zorg. Dat wil zeggen: zorg die beter inspeelt op individuele 
vragen en behoeften van burgers. 
De Raad voor de Volksgezondheid stelt in haar advies ‘Naar een meer vraaggerichte zorg’ (RVZ, 
1998) dat het thema 'Zorg op maat' kenmerkend is voor het gezondheidszorgbeleid sinds het begin 
van de jaren tachtig. De (individuele) behoeften van zorggebruikers zouden zoveel als mogelijk 
richtinggevend moeten zijn voor het aanbod van zorg. Dit uitgangspunt wordt sinds de 
eeuwwisseling in diverse nota’s en actieplannen van het ministerie van VWS de leidraad van het 
beleid genoemd (Zorg Verzekerd, 2000; Met zorg kiezen, 2001a; Vraag aan Bod, 2001c). 

Een nadere beschouwing van de feitelijke zorgverlening leert echter dat die gerichtheid op de 
hulpvragen van de patiënten in de dagelijkse praktijk van de zorg maar langzaam van de grond 
komt. De RVZ (1998) noemt de afstemming van het aanbod op de vraag naar zorg een 
kernprobleem in het gezondheidszorgbeleid. 

Een voor de hand liggende vraag is waarom het aanbod van zorg blijkbaar nog onvoldoende aansluit 
bij de behoefte van patiënten. De RVZ noemt in dit kader vier oorzaken (RVZ,1998;10):

1. De betekenis van begrippen als vraagsturing en vraaggerichte zorg is onduidelijk. De 
diverse betrokken partijen (patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars en beleidsmakers) 
geven verschillende betekenissen aan deze begrippen. Hierdoor schenken zorgaanbieders, 
beleidsmakers en verzekeraars in de praktijk te weinig aandacht aan wat patiënten willen. 
Zij denken soms te snel dat zij beter weten dan de patiënt zelf wat het beste is voor de 
patiënt. 

2. De inhoud van vraaggerichte zorg en het belang dat patiënten daaraan hechten is sterk 
individueel bepaald en hangt mede af van het soort gezondheidsprobleem en met name de 
duur ervan. Dit vraagt een grote flexibiliteit en inlevingsvermogen van zorgverleners. 

3. Vraaggerichte zorg kan in de weg worden gestaan door beginselen als professionele 
autonomie en kostenbeheersing. Dit zijn zaken die mede aan de inrichting en uitvoering 
van de zorg ten grondslag liggen. 

4. Een te hoog gespannen verwachting bij zowel patiënten als zorgverleners over de reële 
mogelijkheden van de gezondheidszorg om gezondheidsproblemen op te lossen kunnen een 
belemmering vormen voor werkelijk vraaggerichte zorg. 

1.3 Definitie van vraaggerichte zorg
Een van de doelen die de RVZ had met haar advies ‘Naar een meer vraaggerichte zorg’ (1998) was 
begripsverduidelijking. De Raad maakt hierbij een relevant onderscheid tussen de begrippen needs 
(geobjectiveerde behoefte), wants (subjectieve behoefte) en demands (dat deel van de 
subjectieve behoefte dat door de patiënt daadwerkelijk wordt omgezet in een vraag naar zorg) 
(RVZ, 1998;13). Vanuit deze drie begrippen en vanuit een verkenning van het verloop van het 
zorgverleningsproces komt de RVZ tot de volgende definitie van vraaggerichte zorg:
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‘Vraaggerichte zorg is een gezamenlijke inspanning van patiënt en zorgverlener die erin 
resulteert dat de patiënt de hulp ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en 
verwachtingen en die tevens voldoet aan professionele standaarden’ (RVZ,1998;14). 

De RVZ geeft hierbij aan dat hoe meer de hulpverlener erin slaagt zich in te leven in de positie van 
de patiënt en hoe meer de patiënt bekend maakt wat hij wil en belangrijk vindt, des te groter de 
kans is op vraaggerichte zorgverlening. 

Van der Kraan (2001) heeft uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar de begrippen 
vraaggerichtheid en vraagsturing in de gezondheidszorg en de uitwerking hiervan. Zij beschouwt 
bovenstaande RVZ definitie als maatgevend. In het vervolg van deze scriptie zal bij gebruik van het 
begrip vraaggerichte zorg dan ook deze definitie worden gehanteerd. 

1.4 Bevorderen van vraaggerichte zorg
De RVZ (1998) geeft aan dat vraaggerichte zorg moeizaam tot stand komt, doordat er sprake is van 
tegengestelde belangen tussen de verschillende betrokken partijen. Om de vraaggerichtheid van de 
zorg te bevorderen formuleert de Raad de volgende aanbevelingen: 

 Vergroten van de keuzemogelijkheden van de patiënt

 Verbeteren van de daadwerkelijke keuzemogelijkheden 

 Verbeteren van de informatievoorziening aan patiënten 

 Meer vraagsturing in de aanbodregulering

De Raad formuleert hierbij een aantal randvoorwaarden. Patiënten moeten op alle niveaus van 
beleid en praktijk kunnen participeren en hun belangen kunnen behartigen. Verder dienen 
patiëntenorganisaties deel te nemen aan het formuleren van kwaliteitsnormen en de toetsing 
daarvan. Tevens stelt de Raad dat het voor daadwerkelijk vraaggerichte zorg noodzakelijk is dat 
patiënten weten wat hun rechten en plichten zijn. Wanneer patiënten daarnaast beschikken over 
de vaardigheden om hun wensen zo helder mogelijk naar voren te brengen en vervolgens met hulp 
van hun zorgverleners een afweging kunnen maken tussen de verschillende alternatieven, dan 
dragen zij optimaal bij aan het bereiken van een vraaggerichte zorgverlening. De RVZ omschrijft 
een dergelijke houding als ‘goed patiëntschap’ (RVZ, 1998;35).

1.5 Overheidsbeleid in relatie tot vraaggerichte zorg
De afgelopen jaren hebben alle partijen in de gezondheidszorg zich ingespannen om de 
vraaggerichtheid in de zorgverlening te vergroten. Daarbij heeft voor wat betreft de overheid het 
accent vooral gelegen op de deskundigheidsbevordering van beroepsbeoefenaren (vakinhoudelijke 
opleidingseisen, relationele vaardigheden en de ontwikkeling van een beroepsethiek waarbij de 
patiënt centraal staat), het versterken van de positie van de patiënt (patiëntenwetgeving) en 
aanbodregulering (RVZ, 1998; RVZ, 2003).

Centrale begrippen bij het versterken van de positie van de patiënt zijn zelfbeschikking(srecht), 
eigen verantwoordelijkheid, autonomie en mondigheid. Autonomie en zelfbeschikking krijgen 
invulling door te streven naar een patiënt als mondige consument die geïnformeerde keuzes kan 
maken (Van der Kraan, 2001). 
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Om de positie van de patiënt te versterken, is in de periode van 1995-2000 een gedegen
wettelijk instrumentarium ontwikkeld, bestaande uit onder meer de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ), de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen (BOPZ) en het instellen van patiëntvertrouwenspersonen (VWS, 2001B). In deze 
zelfde periode is ook de Kwaliteitswet zorginstellingen (WKZ) in werking getreden. Doel van deze 
wettelijke regelingen is een betere toegankelijkheid en rechtszekerheid te waarborgen (VWS, 
2001A). 

De overheid heeft niet alleen maatregelen getroffen om de individuele rechtspositie van patiënten 
te versterken, ook is de invloed van de georganiseerde patiënt/cliënt vergroot, onder andere via 
financiering van de patiënten- en cliëntenbeweging. Hierdoor kwamen patiëntenorganisaties 
sterker te staan en is de invloed van de georganiseerde zorggebruiker groter geworden.

1.6 Veranderende rolverdeling 
In de ontwikkeling naar een meer vraaggerichte zorg zal de rolverdeling tussen de diverse 
betrokken partijen veranderen (Van der Kraan, 2001). Van de patiënt wordt verwacht dat deze zich 
opstelt als een mondige consument en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven. De 
verzekeraars moeten de coördinerende rol van de overheid overnemen en gaan onderhandelen met 
de zorgaanbieders over de te leveren zorg. Daarnaast moeten zij als belangenbehartiger optreden 
voor de patiënt. De taak van de overheid is het creëren van randvoorwaarden waarbinnen de 
patiënt als mondige patiënt kan optreden. De zorgaanbieder wordt de rol van maatschappelijk 
ondernemer toebedacht. 
Overigens noemt Van der Kraan (2001) het beeld van de patiënt als mondige, zelfbewuste 
consument te rooskleurig. Ziek zijn brengt onzekerheid, onwetendheid en angst met zich mee. Ook 
dient onderscheid gemaakt te worden tussen chronische en acute ziekten. 
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B. Patiëntencommunicatie 
In het tweede deel van dit inleidende hoofdstuk worden de ontwikkelingen en de gangbare 
definities op het terrein van de patiëntencommunicatie weergegeven. 

1.7 Patiëntenvoorlichting; context en ontwikkelingen 

1.7.1. Interdisciplinair wetenschapsgebied
Patiëntenvoorlichting vormt een onderdeel van het wetenschapsgebied van de 
gezondheidsvoorlichting (Van den Borne, 1997). Gezondheidsvoorlichting is een vakterm voor alle 
activiteiten die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen zich op vrijwillige basis 
gezonder willen en kunnen gedragen (Brug, 2001). 
Patiëntenvoorlichting wordt vooral door een aantal sociaal wetenschappelijke disciplines gevoed. 
Damoiseaux (1988) en Brug (2001) noemen in dit verband de sociale psychologie (doorgronden van 
gedrag, wederzijds beïnvloeden van elkaars gedrag) en sociologie (vormen van sociale interactie; 
rollen, functie en status). Damoiseaux en Brug geven aan dat tevens inzichten worden ontleend aan 
de taalkunde, biomedische wetenschappen en epidemiologie.

1.7.2. Ontwikkelingen sinds de jaren zeventig 
Patiëntenvoorlichting, als bijzondere vorm van gezondheidsvoorlichting, is nog een jong 
wetenschapsgebied. De ontwikkeling van het vakgebied patiëntenvoorlichting is door een aantal 
externe ontwikkelingen in een stroomversnelling terecht gekomen (Van den Borne, 1997). Sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw heeft patiëntenvoorlichting in Nederland de aandacht van 
beleidsmakers, zorgverleners en onderzoekers. Sindsdien heeft patiëntenvoorlichting een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. 

De behoefte aan systematische patiëntenvoorlichting werd voor het eerst gevoeld in de 
ziekenhuiswereld. Diverse studies in de Verenigde Staten hadden aangetoond dat 
patiëntenvoorlichting invloed had op de opnameduur van patiënten, wat gevolgen heeft voor de 
kosten in de gezondheidszorg. Verder werden, mede door de opkomst van de 
patiëntenbewegingen, de begrippen autonomie, zelfbeschikkingsrecht en empowerment van de 
patiënt belangrijker (Bensing et al., 2001; De Boer, 1995). Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 
(GVO), en in het bijzonder patiëntenvoorlichting, leken een goede manier om aan deze 
ontwikkelingen een bijdrage te leveren. De patiënt wordt in toenemende mate gezien als 
verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid of herstel en als iemand die hierin onafhankelijke 
keuzes maakt. Deze veranderende rol van de patiënt noemt Van den Borne (1998;91) ‘een 
ingrijpende paradigmaverandering’.

Ook de snelle technologische ontwikkelingen in de geneeskunde en de steeds verdergaande 
specialisaties hebben ingrijpende consequenties gehad voor de patiëntenvoorlichting. 
Technologische ontwikkeling heeft er toe geleid dat de opnameduur in het ziekenhuis korter 
wordt. Hierdoor moet de noodzakelijke voorlichting op goed geplande momenten worden gegeven 
en worden er hoge eisen gesteld aan de afstemming tussen de eerste- en tweedelijns zorg. Verder 
leidt toename van medische mogelijkheden ertoe dat er vaak keuzen gemaakt kunnen worden. 
Patiënten zullen begeleid moeten worden in het maken van deze keuzen. 

De steeds verdergaande specialisatie in de geneeskunde leidt ertoe dat steeds meer zorgverleners 
betrokken zijn bij de zorg aan de patiënt, waardoor ook hier goede afstemming noodzakelijk is 
(Van den Borne, 1997; 1998). 
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De Nederlandse overheid heeft patiëntenvoorlichting krachtig gestimuleerd. Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit het verstrekken van subsidies voor onderzoek naar patiëntenvoorlichting. Ook door middel van 
wet- en regelgeving laat de overheid zien patiëntenvoorlichting serieus te nemen. Zo is 
patiëntenvoorlichting expliciet opgenomen in de erkenningseisen van algemene ziekenhuizen (Van 
Bennekom, 2001). Verder heeft voorlichting een wettelijke basis gekregen in de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, 1995). In de WGBO is vastgelegd dat patiënten 
recht hebben op alle informatie die zij nodig hebben om een beslissing kunnen nemen over de 
voorgestelde diagnostische en therapeutische handelingen. Patiënten moeten ook (al dan niet 
expliciet) toestemming verlenen voordat zij de voorgestelde onderzoeken en behandelingen 
ondergaan. Het is uiteraard noodzakelijk dat zij voorafgaand aan deze toestemming goed 
geïnformeerd zijn (informed consent). 
Een andere belangrijke wet is de Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996). In deze wet wordt 
kwaliteit van zorg omschreven als zorg die doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht is, en waarbij 
de zorg afgestemd dient te zijn op de reële behoefte van de patiënt. Onder deze wet worden 
zorginstellingen verplicht patiënten te betrekken in hun kwaliteitssystemen.
Door het inwerking treden van beide wetten is patiëntenvoorlichting in snel tempo hoog op de 
agenda gekomen bij de zorgverleners. Patiëntenvoorlichting is hierdoor bovendien onlosmakelijk 
verbonden aan kwaliteitszorg (Bensing et al., 2001, Van Bennekom, 2001). 

Inmiddels is patiëntenvoorlichting een geïntegreerd en geaccepteerd onderdeel van de 
communicatie in de gezondheidszorg. De ontwikkeling van het vakgebied is in 1997 bekroond met 
het instellen van een leerstoel Patiëntenvoorlichting aan de Universiteit Maastricht. 

1.8 Definitie: van patiëntenvoorlichting naar patiëntencommunicatie 
Waar momenteel in de gezondheidszorg de term patiëntencommunicatie ingeburgerd is, werd in 
het verleden gesproken van patiëntenvoorlichting. Aan deze naamsverandering ligt een zeer 
bewuste keuze en een wezenlijke omslag in het denken over communicatie met patiënten ten 
grondslag (Van Bennekom, 2001). 

Het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) definieert 
patiëntenvoorlichting als volgt: 

‘Patiëntenvoorlichting is alle communicatie die tot doel heeft de patiënt en zijn sociale 
omgeving te helpen informatie te verkrijgen, te verwerken en toe te passen, zodat hij 
zelfstandig en onafhankelijk van het zorgsysteem met zijn gezondheidsproblemen kan 
omgaan’. 

Het gaat hier om een tweezijdig proces, waarbij patiënt en zorgverlener informatie uitwisselen 
met als doel in gezamenlijk overleg te komen tot keuzes in zorgproces en behandeling. 

Om de suggestie van eenrichtingsverkeer die het woord voorlichting met zich meebrengt te 
vermijden en de gezamenlijkheid extra te benadrukken, is sinds de eeuwwisseling de term 
patiëntencommunicatie steeds meer in gebruik gekomen. Van Bennekom (2001;12) geeft aan dat 
zij voor deze nieuwe term in de literatuur nog geen definitie is tegengekomen. Zij stelt daarom 
voor patiëntencommunicatie als volgt te definiëren: 
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‘Patiëntencommunicatie is het proces waarbij de communicatie met en over patiënten een 
integraal onderdeel uitmaakt van het zorgproces’. 

Door de term communicatie te gebruiken wordt het belang van tweerichtingsverkeer benadrukt. 
Verder introduceert Van Bennekom in haar definitie het begrip zorgproces. Dit impliceert dat het 
in de contacten tussen patiënt en zorgverlener niet gaat om informatie-uitwisseling op bepaalde 
geïsoleerde momenten, maar dat het gehele traject dat de patiënt in de gezondheidszorg 
doorloopt moet worden bezien. Door niet alleen de communicatie met de patiënt te benoemen, 
maar ook de communicatie over de patiënt, wordt recht gedaan aan het huidige karakter van de 
gezondheidszorg, waarbij patiënten vaak te maken hebben met diverse zorgverleners en waarbij 
afstemming tussen deze zorgverleners zeer noodzakelijk is.
De formulering dat patiëntencommunicatie een integraal onderdeel vormt van het zorgproces, 
doet recht aan de eisen zoals geformuleerd in de Kwaliteitswet Zorginstellingen (zie 1.7.2.). 

In dit inleidende hoofdstuk zijn de begrippen vraaggerichte zorg en patiëntencommunicatie 
geïntroduceerd, in hun context geplaatst en gedefinieerd. Hiermee is de basis gelegd voor het 
volgende hoofdstuk, waarin deze twee begrippen gecombineerd worden tot het nieuwe concept 
‘patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg’. 
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Hoofdstuk 2 Patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg:
definitie, probleemstelling en onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk worden de begrippen patiëntencommunicatie en vraaggerichte zorg gecombineerd 
tot het nieuwe construct patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg. Op zoek naar theoretische 
inbedding in de literatuur wordt eerst stilgestaan bij het concept patient centered communication.
Hierna wordt toegewerkt naar een eigen definitie van patiëntencommunicatie in vraaggerichte 
zorg. Deze definitie is gebaseerd op de definities van de samenstellende begrippen en op aspecten 
van de beschrijving van patient centered communication. Aan de hand van deze nieuwe definitie 
worden de vraagstelling en onderzoeksvragen geformuleerd die centraal staan in deze scriptie. 

Dit hoofdstuk levert een bijdrage aan de theoretische ontwikkeling van het construct 
patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg. Enerzijds gebeurt dit door aansluiting te zoeken bij 
het concept patient centered communication (zie 2.1.). Anderzijds door de uitgebreide exercitie 
om tot een passende definitie te komen (2.2 - 2.5). Verder ligt de formulering van de vraagstelling 
in deze scriptie erg dicht bij de voorgestelde definitie van patiëntencommunicatie in vraaggerichte 
zorg. Beantwoording van de vraagstelling levert wellicht ook een bijdrage aan de theoretische 
ontwikkeling van het construct. 

2.1 Patient centeredness en patient centered communication
Het concept patient centeredness (patiëntgerichtheid) is voor het eerst geïntroduceerd in 1970 als 
een manier om klachten van patiënten niet in termen van pathologie te begrijpen, maar in termen 
van de unieke individualiteit van de patiënt. Patiëntgerichtheid dient hierbij te worden 
onderscheiden van de concepten ziektegerichtheid (niet alleen meer focussen op de ziekte maar 
ook op de patiënt die eraan lijdt) en artsgerichtheid (Van Dulmen, 2003). 
Het begrip patiëntgerichtheid heeft sinds zijn introductie eerder tot verwarring dan tot 
duidelijkheid geleid. Epstein et al. (2005) hebben de bestaande literatuur over patiëntgerichtheid 
kritisch beschouwd. Zij menen dat de begrippen patient centeredness, patient centered care en 
patient centered communication ten onrechte door elkaar gebruikt worden. 

2.1.1. Patient centeredness
Volgens Epstein et al. (2005) moet de term patient centeredness (patiëntgerichtheid) worden 
gereserveerd voor een moral philosophy met drie kernwaarden, te weten: 

 Rekening houden met de behoeften, waarden, perspectieven en individuele ervaringen 
van patiënten 

 Patiënten de kans geven om inspraak te hebben in en bij te dragen aan de zorg die aan 
hen wordt verleend

 Bevorderen van partnerschap en begrip in de arts-patiënt relatie
Andere waarden die in de diverse omschrijvingen van patiëntgerichtheid terugkomen zijn aandacht 
hebben voor zowel de psychosociale als de fysieke behoeften van de patiënt en het aan het licht 
brengen van zorgen die de patiënt zich maakt (Bensing, 2000; Mead et al., 2002; De Haes, 2006)
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2.1.2. Patient Centered Communication 
Epstein et al. (2005) omschrijven patient centered communication als communicatie tussen 
zorgverleners, patiënten en hun familie die patiëntgerichtheid (zoals hierboven beschreven) 
bevordert. Patient centered communication (hierna: PCC, of patiëntgerichte communicatie) wordt 
alom gezien als centrale component van hoge kwaliteit van zorg, maar het is vooralsnog 
onduidelijk wat het precies inhoudt en hoe het te meten. Epstein et al. signaleren bij het construct 
patient centered communication een aantal problemen. Volgens hen is er sprake van:

 Gebrek aan theoretische en conceptuele helderheid

 Niet onderzochte vooronderstellingen

 Gebrek aan adequate control voor patiëntkenmerken en sociale contexten

 Bescheiden correlatie tussen survey- en observatie uitkomsten

 Overlap tussen patiënt gerichte communicatie en andere constructen die niet 
theoretisch verbonden zijn aan patiënt gerichte communicatie (zoals bijvoorbeeld de 
mate van vertrouwen hebben in de arts)

Het doel van patiëntgerichte communicatie is om zorgverleners te helpen zorg te verlenen die 
overeenkomt met de waarden, behoeften en voorkeuren van patiënten. Een tweede doel is 
patiënten de gelegenheid te geven actief deel te nemen in besluitvorming met betrekking tot hun 
gezondheid en de zorg die aan hen verleend wordt. Een operationele definitie van patiëntgerichte 
communicatie bestaat volgens Epstein et al. (2005) dan ook in ieder geval uit de volgende vier 
componenten: 

 Het achterhalen en begrijpen van het perspectief van de patiënt; zorgen, ideeën, 
verwachtingen, behoeften, gevoelens en functioneren

 Het begrijpen van de patiënt binnen zijn eigen unieke psychosociale context

 Het bereiken van een gedeeld begrip van het probleem en de behandeling, dit in 
overeenstemming met de waarden van de patiënt 

 Patiënten helpen om verantwoordelijkheid te delen door hen te betrekken in de te 
maken keuzes, in die mate die zij wensen

Naar aanleiding van hun onderzoek pleiten Epstein et al. (2005) in hun aanbevelingen onder andere 
voor:

 Ontwikkelen van operationele definities van PCC die op een theorie zijn gebaseerd

 Verduidelijken van wat precies wordt gemeten

 Valideren van instrumenten

 Rekening houden met de context waarin de communicatie plaatsvindt

 Longitudinale studies 

 Een manier vinden om adequaat om te gaan met de complexiteit van het construct PCC 

2.2 Voorlopige omschrijving van patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg
In de zoektocht naar literatuur voor het theoretisch kader van deze scriptie is geen definitie of 
omschrijving van patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg naar voren gekomen, gebaseerd op 
de begrippen die in Nederland worden gehanteerd. 
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In het vorige hoofdstuk zijn de in Nederland gangbare definities weergegeven van vraaggerichte 
zorg (RVZ, 1998)1 en patiëntencommunicatie (Van Bennekom, 2001)2. Wanneer deze definities met 
elkaar verbonden worden, ontstaat een eerste omschrijving van wat patiëntencommunicatie in 
vraaggerichte zorg zou kunnen zijn:

Patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg is een proces van gezamenlijke inspanning 
van patiënt en zorgverlener dat erin resulteert dat de patiënt gedurende het zorgproces 
die informatie ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen en die 
tevens voldoet aan de professionele standaarden. 

Bovenstaande beschrijving bevat een aantal belangrijke elementen, echter een aantal elementen 
kan nog scherper worden geformuleerd. Beide aspecten worden hieronder verder uitgewerkt. 

2.3 Relevante elementen in de voorgestelde omschrijving

Gezamenlijke inspanning van patiënt en zorgverlener
In de definitie van vraaggerichte zorg is de gezamenlijke inspanning van zorgverlener en patiënt 
een belangrijke waarde. De relatie tussen zorgverlener en zorgvrager is in de loop der tijd 
veranderd. Paternalisme van de arts heeft plaatsgemaakt voor meer autonomie van de patiënt. De 
arts en de patiënt gaan meer een partnerschap aan. Arts en patiënt beslissen zoveel mogelijk 
samen, waarbij beide partijen een gelijkwaardige positie hebben. De arts geeft daarbij zodanige 
informatie dat de patiënt ook daadwerkelijk als gelijkwaardige partner kan meebeslissen (Van der 
Kraan, 2001). 
Lelie (2000) introduceert een nieuw soort model dat de arts-patiënt relatie beschrijft; het 
overlegmodel. Het belangrijkste kenmerk hiervan is dat de arts en patiënt alle belangrijke 
gezondheidsgerelateerde waarden van de patiënt bespreken in een vertrouwelijke discussie. Lelie 
geeft aan dat het in de praktijk echter vrijwel onmogelijk is om aan deze eis te voldoen. 
Stüssgen (1997) merkt op dat de patiënt alleen als gelijkwaardige partner kan optreden als de arts 
ook daadwerkelijk dit partnerschap wil aangaan. Er lijkt dus een nieuwe afhankelijkheid te 
ontstaan: de patiënt is nu afhankelijk van de bereidheid van de arts om de patiënt te steunen in 
zijn streven naar onafhankelijkheid. 
De patiënt moet er overigens voor oppassen zijn rechten vooral te zien als plichten van 
professionals (The, 2000). Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid om een evenwicht 
tot stand te brengen tussen de autonomie van de patiënt en de professionele verantwoordelijkheid 
van de zorgverlener. Hier geldt tevens de al eerder genoemde omschrijving van ‘goed 
patiëntschap’ (RVZ, 1998;35); patiënten kunnen zelf bijdragen aan het bereiken van vraaggerichte 
zorgverlening door hun wensen zo helder mogelijk naar voren te brengen en vervolgens met hulp 
van hun zorgverleners een afweging te maken tussen de verschillende alternatieven. 
Uit de operationele definitie van Epstein et al. (2005) van patiëntgerichte communicatie (zie 
2.1.2.) komt de gezamenlijkheid van de inspanning minder sterk naar voren; hun omschrijving wijst 
meer op een inspanning van voornamelijk de zorgverlener. 

                                               
1  Vraaggerichte zorg is een gezamenlijke inspanning van patiënt en zorgverlener die erin resulteert dat de patiënt de hulp 
    ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen en die tevens voldoet aan professionele standaarden.
2  Patiëntencommunicatie is het proces waarbij de communicatie met en over patiënten een integraal onderdeel uitmaakt 
    van het zorgproces.
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Gedurende het zorgproces
Het zorgproces van een patiënt bestaat, afhankelijk van de aandoening, uit een aantal van de 
volgende fasen: diagnostische fase, curatieve behandeling, controle, palliatieve behandeling en 
terminale fase. Het ligt voor de hand dat tijdens deze verschillende fasen andersoortige 
onderwerpen voor de patiënt van belang zijn. Gedurende het gehele zorgproces zullen de 
zorgverlener en de patiënt de noodzakelijke informatie (vanuit de zorgverlener geredeneerd) en de 
behoefte aan informatie (vanuit de patiënt geredeneerd) op elkaar af moeten stemmen. 

Tegemoet komen aan wensen en verwachtingen van de patiënt 
Het rapport ‘Van patiënt tot klant’ (RVZ, 2003) beschrijft dat de behoeften van zorgconsumenten 
in het algemeen als volgt gerubriceerd kunnen worden: 

 Hulpvraagverduidelijking: welke behoeften spelen er en welke oplossingen zijn mogelijk

 Heldere (begrijpelijke, objectieve) informatie, onder meer om weloverwogen keuzes te 
kunnen maken

 Keuzevrijheid en keuzemogelijkheden, gekoppeld aan eigen omstandigheden, voorkeuren 
en leefwijze

 Bejegening: wederzijds respect

 Continuïteit van zorg: zorg op het juiste moment op de juiste plaats

 Vakbekwaamheid van de zorgaanbieders
Het is echter belangrijk te realiseren dat ene patiënt de andere niet is. Behoeften van een 
individuele patiënt op een bepaald moment zijn afhankelijk van tal van factoren, zoals de 
gezondheidstoestand van de patiënt, de bekwaamheid van de patiënt, de aard van de behandeling, 
en de aard, intensiteit en duur van de relatie met de zorgverlener (RVZ, 2003). 

Voor bepaalde patiëntencategorieën is veel onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte die bij 
hen leeft. Met name over de informatiebehoefte van oncologische patiënten is veel literatuur te 
vinden. Dit geldt in mindere mate voor patiënten met een chronische aandoening, zoals hart- en 
vaatziekten en diabetes. 
Patiëntenorganisaties spelen in toenemende mate een rol wanneer het gaat om het kenbaar maken 
van de informatiebehoefte van bepaalde categorieën patiënten. Steeds meer patiëntenorganisaties 
ontwikkelen activiteiten om de kwaliteit van zorg te beïnvloeden. Hierbij vormen de 
ervaringsdeskundigheid van de patiënten en het patiëntenperspectief het uitgangspunt. 
Bovenstaande geldt voor groepen patiënten die lijden aan een vergelijkbare aandoening of die een 
vergelijkbare behandeling ondergaan. Dit wil echter nog niet zeggen dat er sprake is van gelijke 
behoeften bij de individuele patiënten die tot die patiëntencategorie behoren. 

Professionele standaarden
De formulering ‘tegemoet komen aan wensen en verwachtingen van de patiënt’ wil niet zeggen dat 
het gaat om het principe ‘u vraagt wij draaien’. De professionele standaarden van de zorgverlener 
spelen hierbij ook een rol. In toenemende mate ontwikkelen huisartsen en specialisten binnen hun 
wetenschappelijke beroepsverenigingen consensusrichtlijnen voor de zorg en behandeling van 
patiënten. Per aandoening of behandeling wordt beschreven welke zorg geïndiceerd en evidence 
based is. In deze richtlijnen is de informatie die patiënten nodig hebben al dan niet expliciet 
opgenomen. Ook de paramedische beroepsgroepen werken steeds meer met richtlijnen en 
protocollen (Van den Borne, 1998). 
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Behalve met de richtlijnen van de eigen beroepsgroep hebben zorgverleners ook te maken met 
wettelijke bepalingen. In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO, 1995) 
staat onder andere vastgelegd dat een patiënt recht heeft op informatie over onderzoek en 
behandeling. Het gaat hierbij om informatie over de aard van de aandoening, de voorgestelde 
behandeling (of onderzoek), de verwachting die de patiënt mag hebben van de behandeling, 
risico’s, bijwerkingen en alternatieven. Op basis van de verkregen informatie wordt de patiënt 
betrokken bij de besluitvorming en is de toestemming van de patiënt nodig voordat hij een 
onderzoek of behandeling kan ondergaan. 

In de Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996) wordt gesproken over het leveren van verantwoorde 
zorg. Dit houdt in dat zorg verleend wordt van goed niveau, patiëntgericht, doeltreffend en 
doelmatig en afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. Patiëntencommunicatie wordt in de 
Kwaliteitswet als een integraal onderdeel gezien van kwaliteitszorg. Aangezien in de Kwaliteitswet 
de zorgaanbieder de eerst aangesprokene is, is de zorgverlener verantwoordelijk voor de 
organisatie van de zorgverlening, dus ook voor de communicatie die samenhangt met deze 
zorgverlening. 

2.4 Elementen die scherper kunnen worden omschreven
In de omschrijving van patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg, zoals geformuleerd in 
paragraaf 2.1, kan een aantal elementen scherper worden omschreven. 

Zorgproces
De term zorgproces is geredeneerd vanuit het organisatieperspectief. Vertaald naar de beleving 
van de patiënt doet de formulering ‘gedurende alle fasen van het diagnose cq behandeltraject’ 
meer recht aan patiëntgerichtheid. 

Informatie: vorm en inhoud
‘Informatie’ is op te delen in vorm en inhoud. Bij de vorm is onderscheid te maken in mondelinge 
informatie-uitwisseling, diverse vormen van schriftelijke informatie en digitale informatie. Bij de 
inhoud gaat het om wat er daadwerkelijk besproken of geschreven wordt. Het gaat hierbij om 
aandacht voor zowel psychosociale als medisch technische aspecten (Bensing, 2000). Zowel de 
vorm als de inhoud van de informatie zullen op de individuele patiënt afgestemd moeten worden. 

Informatie die tegemoet komt aan de wensen van de patiënt 
De formulering ‘tegemoet komen aan’ de wensen van de patiënt komt enigszins vrijblijvend over. 
Verder is het niet mogelijk te spreken van ‘de’ patiënt; patiënten zijn individuen met hun eigen 
kenmerkende eigenschappen, waarden, gevoelens, behoeften en voorkeuren (Epstein et al., 2005). 
Om meer recht te doen aan de specifieke situatie waarbinnen de communicatie tussen 
zorgverlener en patiënt tot stand komt is de formulering ‘informatie die is toegesneden op de 
individuele patiënt’ meer op zijn plaats. 

Tijdigheid van informatie 
Het is aannemelijk dat de informatiebehoefte van patiënten per moment kan verschillen. Dit zal 
naar verwachting deels samenhangen met de fase in het zorgproces waar de patiënt zich bevindt, 
deels met persoonlijke kenmerken van de patiënt. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
individuele patiënt, zal in de omschrijving van patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg een 
uitspraak gedaan moeten worden over de tijdigheid van informatie. 
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Deelname aan besluitvorming
In de voorlopige omschrijving van patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg (zie 2.2) komt het 
element actieve deelname aan besluitvorming (zoals beschreven door Epstein et al., 2005) niet 
expliciet voor. Impliciet is dit onderwerp vervat in de uitwerking van het begrip professionele 
standaarden; conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst wordt de patiënt 
betrokken bij de besluitvorming rondom onderzoek en behandeling. Er is dan echter nog geen
uitspraak gedaan over de mate waarin de patiënt wordt betrokken bij de besluitvorming. 

Communicatie over de patiënt
In de definitie van patiëntencommunicatie van Van Bennekom (2001) is het element communicatie 
over de patiënt opgenomen. Communicatie over de patiënt heeft te maken met afstemming en 
overdracht tussen diverse betrokken zorgverleners. Het gaat hierbij ook om een gezamenlijke 
inspanning, maar dan tussen zorgverleners onderling. 

2.5 Definitie patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg
In bovenstaande paragrafen 2.3 en 2.4 is beargumenteerd dat na samenvoeging van de gangbare 
definities van patiëntencommunicatie en vraaggerichte zorg bepaalde elementen in de 
omschrijving ontbreken of scherper geformuleerd moeten worden. Daarom volgt nu een aangepaste 
omschrijving van het begrip ‘patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg’, waarbij tevens 
aanvullend relevante elementen van het construct patient centered communication zijn verwerkt 
(Epstein et al., 2005; zie ook par. 2.1.2.). 

Patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg is een proces van gezamenlijke inspanning 
van patiënt en zorgverlener dat erin resulteert dat de patiënt gedurende alle fasen van 
het diagnose- cq behandeltraject zodanig is geïnformeerd dat inhoud en vorm van de 
communicatie zijn toegesneden op de voorkeuren en verwachtingen die de individuele 
patiënt op dat moment heeft, waarbij de patiënt wordt geholpen om betrokken te zijn bij 
het maken van keuzes, in de door hem gewenste mate, en waarbij tevens wordt voldaan 
aan de professionele standaarden. 

Volgend uit de definitie van patiëntencommunicatie geldt bovendien dat de diverse 
betrokken zorgverleners een gezamenlijke inspanning leveren om te komen tot goede 
onderlinge afstemming en overdracht van zorg. 

Bovenstaande omschrijving zal in het vervolg van deze scriptie worden gehanteerd als definitie en 
uitgangspunt van patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg.

2.6 Doelstelling, vraagstelling en onderzoeksvragen
In het inleidende eerste hoofdstuk zijn de begrippen vraaggerichte zorg en patiëntencommunicatie 
geïntroduceerd en in hun context omschreven. Hieruit blijkt dat zowel vraaggerichte zorg als 
patiëntencommunicatie nog relatief nieuwe begrippen zijn. Uit het huidige hoofdstuk blijkt verder 
dat wanneer deze twee begrippen in combinatie worden gebruikt, een nog vrijwel onontgonnen 
gebied wordt betreden. 
De laatste jaren zijn inmiddels veranderingen doorgevoerd in de organisatie van de Nederlandse 
gezondheidszorg, waarmee invulling wordt gegeven aan vraaggerichte zorg op macroniveau 
(overheid) en mesoniveau (instellingen, verzekeraars), zoals beschreven in Hoofdstuk 1. 



Patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg
Doctoraalscriptie Marieke van den Berg

22

Maar hoe werkt het concept van vraaggerichte zorg uit op microniveau, het niveau waarop 
zorgverleners en patiënten persoonlijk met elkaar in contact staan? In de zojuist geformuleerde 
definitie van patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg ligt besloten dat het gaat om een 
gezamenlijke inspanning van zorgverlener en patiënt. Hoe kunnen zorgverleners en patiënten 
binnen dit persoonlijke contact samen invulling geven aan een vraaggerichte manier van 
patiëntencommunicatie? 

Doelstelling
De doelstelling die nagestreefd wordt in deze scriptie is na te gaan hoe zorgverlener en patiënt 
gezamenlijk patiëntencommunicatie op een vraaggerichte manier kunnen vormgeven, waarbij de 
informatievoorkeuren en de unieke persoonlijke context van individuele patiënten als uitgangspunt 
worden genomen. 

Vraagstelling
Patiëntencommunicatie maakt een integraal onderdeel uit van het totale zorgproces. Het gaat in 
de contacten tussen zorgverleners en patiënten niet om informatie-uitwisseling op bepaalde 
geïsoleerde momenten, maar het gehele traject dat de patiënt doorloopt moet worden bezien. 
De vraagstelling die is afgeleid van bovenstaande doelstelling luidt daarom als volgt:

Aan welke voorwaarden moet de organisatie van de zorg voldoen om ervoor te zorgen dat 
de patiënt gedurende alle fasen van het diagnose cq behandeltraject zodanig geïnformeerd 
is dat inhoud en vorm van de communicatie zijn toegesneden op de voorkeuren en 
verwachtingen die de individuele patiënt op dat moment heeft, waarbij de patiënt wordt 
geholpen om betrokken te zijn bij het maken van keuzes, in de mate die hij wenst, en 
waarbij tevens wordt voldaan aan de professionele standaarden?

Onderzoeksvragen 
Bovenstaande vraagstelling valt uiteen in een aantal deelvragen. Beantwoorden van de 
vraagstelling zal daarom plaatsvinden aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat is uit onderzoek bekend over de informatievoorkeuren van patiënten? 
Deze onderzoeksvraag richt zich op drie aspecten, te weten:
1a. De gewenste inhoud van de informatie; om welke onderwerpen gaat het?
1b. De gewenste hoeveelheid informatie
1c. De gewenste vorm van de communicatie; hebben patiënten voorkeur voor bepaalde 

informatiebronnen? 
2. Zijn in de literatuur bepaalde factoren te identificeren die van invloed blijken op de 

informatievoorkeuren van patiënten?
3. Wat is in de literatuur bekend over de gewenste rol van patiënten bij 

besluitvormingsprocessen?
4. Hoe kan de informatievoorkeur worden vastgesteld van een individuele patiënt op een 

bepaald moment?
5. Hoe kan worden vastgesteld wat de voorkeur voor de mate van betrokkenheid bij 

besluitvorming is van een individuele patiënt op een bepaald moment?
6. Hoe zijn zowel patiënt als zorgverlener toe te rusten, zodat beiden kunnen sturen op de 

informatie die wordt uitgewisseld, en de patiënt betrokken is bij besluitvorming in de mate 
die hij wenst? 



Patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg
Doctoraalscriptie Marieke van den Berg

23

2.7 Inperking van het onderzoeksgebied
Bij de uitwerking van bovenstaande onderzoeksvragen zal het onderzoeksgebied op twee aspecten 
worden ingeperkt. 

2.7.1. Inperking wat betreft bestudeerde patiëntenpopulatie 
In deze scriptie zal alleen de patiëntencommunicatie binnen de oncologische zorgverlening worden 
beschouwd. Er zijn twee redenen voor de keuze voor deze doelgroep. Een eerste argument is de 
enorme omvang van de doelgroep. Alleen al in Nederland worden jaarlijks ruim 73.000 gevallen van 
kanker vastgesteld, waarvan bij ongeveer 66.000 personen de kanker zich voor het eerst 
openbaart. Deze cijfers komen overeen met een incidentie van 4,4 op 1000 vrouwen en 4,7 op 1000 
mannen. In 2003 stierven ruim 38.000 personen aan kanker. Dit maakt kanker de tweede 
doodsoorzaak in Nederland, na hart- en vaatziekten (Nederlandse Kankerregistratie, meest recent 
beschikbare cijfers daterend uit 2003).
Een andere overweging om voor deze doelgroep te kiezen is het bijzonder ingrijpende karakter van 
de ziekte. Een eerste inventarisatie van de literatuur over informatiebehoefte bij kankerpatiënten 
brengt aan het licht dat patiënten zeer uiteenlopend kunnen reageren op de ziekte, de 
behandeling en het omgaan met de gevolgen ervan. Dit maakt het hanteren van een individuele 
benadering bij communicatie met deze categorie patiënten extra belangrijk. Onderzoek onder juist 
deze patiëntenpopulatie kan belangrijke aanknopingspunten bieden bij het uitwerken van de 
onderzoeksvragen. 

2.7.2. Inperking wat betreft het te onderzoeken onderwerp
Een tweede inperking die in deze scriptie gehanteerd wordt is dat alleen onderzoek verricht zal 
worden naar de communicatie met de patiënt, niet naar de communicatie over de patiënt. Hoewel 
de manier van afstemming tussen de diverse betrokken zorgverleners een zeer relevant aspect is in 
de oncologische zorgverlening, gezien het per definitie multidisciplinaire karakter hiervan, wordt 
deze dimensie in deze scriptie buiten beschouwing gelaten. 

2.8 Methode van onderzoek en uitwerking van de onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen zullen hoofdzakelijk worden uitgewerkt aan de hand van een diepgaande 
literatuurstudie. Gezien de inperking van het onderzoeksdomein wordt met name literatuur 
gebruikt die is gebaseerd op onderzoek onder kankerpatiënten. De manier waarop de benodigde 
literatuur is verzameld en de criteria voor inclusie dan wel exclusie staan verantwoord in Bijlage 1. 

In Hoofdstuk 3 komen de eerste drie onderzoeksvragen en subvragen uitgebreid aan bod:
1. Wat is uit onderzoek bekend over de informatievoorkeuren van kankerpatiënten? 
2. Zijn in de literatuur bepaalde factoren te identificeren die van invloed blijken op de 

informatievoorkeuren van kankerpatiënten?
3. Wat is in de literatuur bekend over de gewenste rol van patiënten bij 

besluitvormingsprocessen?

Vervolgens worden in Hoofdstuk 4, ook op basis van literatuuronderzoek, de vierde en vijfde vraag 
uitgewerkt: 

4. Hoe kan de informatievoorkeur worden vastgesteld van een individuele patiënt op een 
bepaald moment?

5. Hoe kan worden vastgesteld wat de voorkeur voor de mate van betrokkenheid bij 
besluitvorming is van een individuele patiënt op een bepaald moment?
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In het vijfde hoofdstuk wordt de laatste onderzoeksvraag uitgewerkt, op basis van de gegevens die 
zijn verzameld in de voorafgaande hoofdstukken: 

6. Hoe zijn zowel patiënt als zorgverlener toe te rusten, zodat beiden kunnen sturen op de 
informatie die wordt uitgewisseld, en de patiënt betrokken is bij besluitvorming in de mate 
die hij wenst? 

Hoofdstuk 6 besluit met de beantwoording van de vraagstelling en met de formulering van 
conclusies en aanbevelingen. 

2.9 Verantwoording van gekozen onderzoeksmethode 
Bij een eerste verkenning van de bestaande literatuur die relevant is voor deze scriptie werd snel 
duidelijk dat er al zeer veel onderzoek is gedaan naar de informatievoorkeuren van 
kankerpatiënten. Ook over het meten van informatievoorkeuren is voldoende literatuur 
beschikbaar. Eigen empirisch onderzoek op dit terrein zal daarom naar verwachting geen nieuwe 
gegevens opleveren. 
In de uitwerking van deze scriptie zullen bestaande gegevens op een nieuwe manier met elkaar in 
verband worden gebracht en gecombineerd. Hiervoor is het noodzakelijk eerst uitgebreid na te 
gaan welke gegevens al beschikbaar zijn, en onder welke omstandigheden zij zijn verkregen. 
Daarom zullen de komende hoofdstukken voornamelijk gebaseerd zijn op uitgebreid 
literatuuronderzoek.
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Hoofdstuk 3 Informatievoorkeuren van kankerpatiënten en 
voorkeur voor betrokkenheid bij besluitvorming 

In dit hoofdstuk worden de eerste drie onderzoeksvragen uitgewerkt. Deze uitwerking is een review 
van de bestaande literatuur. Er wordt uitgebreid ingegaan op de informatievoorkeuren van 
kankerpatiënten en de mate waarin zij betrokken wensen te zijn bij besluitvorming. Ook wordt 
bekeken of het mogelijk is uitspraken te doen over welke onderwerpen patiënten informatie 
wensen, in welke hoeveelheden en in welke vorm. Verder wordt gezocht naar factoren die van 
invloed zijn op de voorkeuren van patiënten voor informatie en betrokkenheid bij besluitvorming. 
Het hoofdstuk eindigt met een conclusie en enkele kanttekeningen ten aanzien van de 
bevindingen. 

Dit hoofdstuk levert in eerste instantie een bijdrage aan de praktische uitwerking van 
patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg. Wat zijn volgens de literatuur de 
informatievoorkeuren van patiënten? De gegevens uit dit hoofdstuk geven inzicht in deze
voorkeuren in algemene termen. 
Op instrumenteel gebied is dit hoofdstuk wellicht nog van groter belang. De informatievoorkeuren 
en voorkeur voor betrokkenheid bij besluitvorming, zoals in dit hoofdstuk geïdentificeerd, vormen 
de basis voor het ontwikkelen van een instrument dat zorgverleners inzicht geeft in de individuele 
voorkeuren van patiënten (zie hiervoor Hoofdstuk 5). 

3.1 Relevante literatuur: selectiemethode en geselecteerde artikelen
Voor de uitwerking van de onderzoeksvragen in deze scriptie is een uitgebreide literatuursearch 
uitgevoerd. In Bijlage 1 staat beschreven hoe de relevante literatuur is geïdentificeerd (methode) 
en op grond van welke criteria de literatuur is geselecteerd (inclusie- en exclusiecriteria). 
Uit de uitgebreide literatuursearch kwamen acht systematic reviews naar voren die voldoen aan de 
inclusiecriteria voor wat betreft informatiebehoefte van kankerpatiënten en de bronnen die zij 
gebruiken om aan hun informatiebehoefte tegemoet te komen. Een hiervan betreft een meta-
analyse (Ankem, 2006b). Bij deze acht reviews is deels sprake van inhoudelijke overlap, echter 
voor het grootste deel zijn de reviews complementair. 
Eén systematic review voldeed aan de inclusiecriteria voor wat betreft de betrokkenheid van 
patiënten bij besluitvormingsprocessen. Een tweede review (Kiesler & Auerbach, 2006) richt zich 
weliswaar niet exclusief op kankerpatiënten, maar een groot deel van de bestudeerde artikelen 
betreft wel deze patiëntenpopulatie. Daarom is deze review alsnog geïncludeerd. 

Tabel 1 geeft weer welke systematic reviews zijn geselecteerd voor de uitwerking van dit 
hoofdstuk, de focus van deze reviews, het aantal artikelen dat in de reviews is geïncludeerd en de 
onderzochte periode. 
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Tabel 1: Overzicht van de gebruikte systematic reviews in verband met de informatievoorkeuren van kankerpatiënten en 
hun gewenste rol bij besluitvormingsprocessen 

Andere artikelen dan bovenstaande reviews zijn ook verwerkt in dit hoofdstuk op het moment dat 
zij dieper inzicht dan wel aanvullende inzichten opleverden. 

De meeste publicaties over informatiebehoefte en gebruikte informatiebronnen zijn gericht op de 
periode rondom de diagnose en behandelingsfase. Verder hebben de meeste studies betrekking op 
bepaalde groepen patiënten (bepaalde soorten kanker) en bepaalde momenten van het zorgproces 
(Rutten et al., 2005). Er is met name veel informatie te vinden over informatiebehoefte bij 
patiënten met borstkanker, en in iets mindere mate over patiënten met prostaatkanker. Onderzoek 
naar informatiebehoefte bij andere soorten kanker komt minder voor. Rutten et al. (2005) lijken 
de eerste onderzoekers te zijn die een breder overzicht verschaffen over het onderwerp 
informatiebehoefte bij kankerpatiënten. 
Overigens blijkt uit de literatuur dat het soort kanker waaraan een patiënt lijdt niet van invloed is 
op zijn informatiebehoefte (zie hiervoor paragraaf 3.4). Daarom wordt bij de uitwerking van dit 
hoofdstuk niet vermeld op welke specifieke patiëntenpopulatie het onderzoek waaraan wordt 
gerefereerd betrekking heeft. De bevindingen vanuit de diverse geraadpleegde artikelen worden 
aanvullend aan elkaar gebruikt. 

Veruit het meeste onderzoek naar informatiebehoefte en gebruikte informatiebronnen is 
descriptief van aard (Mayer et al., 2007). Het betreft vrijwel altijd kwantitatief onderzoek op basis 
van vragenlijsten. In enkele gevallen is er sprake van (semi) gestructureerde interviews of diepte-
interviews, of een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 

Auteurs review Focus review Aantal 
artikelen

Onderzochte 
periode

Ankem (2006a) Gebruikte informatiebronnen door
kankerpatiënten 

N=12 1993-2003

Ankem (2006b)
(meta-analyse) 

Factoren van invloed op 
informatiebehoefte bij patiënten 

N=12 1993-2003

Echlin & Rees (2002) Informatiebehoefte bij prostaatkanker-
patiënten en hun partners

N=15 1990-2000

Gaston & Mitchell (2005) Informatievoorziening en besluitvorming bij 
kankerpatiënten 

N=47 1966/1982-
2003

Harris (1998) Informatiebehoefte van zowel 
kankerpatiënten als hun familie

N=44 1990-1997

Kiesler & Auerbach (2006) Voorkeur voor informatie en rol bij 
besluitvorming irt daadwerkelijk verkregen 
informatie en rol 

N=69 tot 2004

McPherson et al. (2001) Vormen van informatieverstrekking aan
kankerpatiënten (informatiebronnen)

N=10 1982-1999

Mills & Sullivan (1999) Informatiebehoefte bij recent 
gediagnosticeerde patiënten

niet 
benoemd

1990-1998

Rees & Bath (2000) Informatiebehoefte bij 
borstkankerpatiënten

niet 
benoemd

1988-1998

Rutten et al. (2005) Informatiebehoefte van patiënten & door 
hen gebruikte informatiebronnen

N=112 1980-2003
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De aandacht voor onderzoek naar informatiebehoefte en informatiebronnen van kankerpatiënten 
lijkt in de laatste jaren te zijn toegenomen. Rutten et al. (2005) geven aan dat in hun systematic 
review over de periode 1980–2003 meer dan een derde van de artikelen (N=112) is gepubliceerd na 
het jaar 2000. 

3.2 Belang van informatie voor kankerpatiënten 
Voor kankerpatiënten is communicatie met hun zorgverleners een van de belangrijkste aspecten 
van de behandeling. Alle bestudeerde reviews (zie tabel 1) geven aan dat goede uitwisseling van 
informatie over de ziekte en behandeling helpt bij het omgaan met de situatie in alle fasen van de 
ziekte en het behandelproces (ook na de behandeling) en leidt tot een afname van angst en 
zorgen. Een ander gevolg van informatie-uitwisseling is een toename in de betrokkenheid van 
patiënten bij de zorgverlening. Goede informatie-uitwisseling wordt unaniem een noodzakelijke 
voorwaarde genoemd om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Het leidt tot een grotere 
tevredenheid met de keuzes die gemaakt worden (Degner, 1998; Gray, 1998; Rutten, 2005) en 
toegenomen tevredenheid over de consulten (Degner, 1998) en de geleverde zorg (Echlin & Rees, 
2002). 
Andere positieve effecten die genoemd worden zijn het gevoel meer controle te hebben over de 
situatie (Gray, 1998; McPherson et al., 2001), het ontwikkelen van gevoelens van veiligheid 
(informatie stelt in staat de ervaringen enigszins te voorspellen), betere voorbereiding op 
medische procedures (Gray, 1998) en het creëren van realistische verwachtingen (McPherson et 
al., 2001; Mills & Sullivan, 1999). Als een ander belangrijk aspect wordt verbeterde communicatie 
tussen patiënten en hun omgeving genoemd (Degner, 1998; Gray, 1998; Rutten et al., 2005). 

Overigens plaatst Harris (1998) de kanttekening dat niet alle informatie leidt tot verminderde 
angstgevoelens. De timing van de informatie, de aard en de gedetailleerdheid zijn van invloed op 
de uitkomst of er juist een afname of toename in angst zal plaatsvinden. Patiënten hebben 
informatie nodig die hen helpt om te gaan met de problemen die op dat moment bij hen het meest 
prominent naar voren komen.

3.3 Onderwerpen waarover patiënten informatie wensen
Het overgrote deel van de patiënten wil volledig geïnformeerd zijn en wil zo veel mogelijk 
informatie ontvangen. Dit is niet alleen de heersende opvatting bij zorgverleners in de praktijk, 
maar blijkt ook uit de literatuur (o.a. Mayer et al., 2007; McPherson et al., 2001). 
Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag wat dan precies de onderwerpen zijn waarover 
informatiebehoefte bestaat bij patiënten. Op basis van een analyse van meer dan 200 artikelen 
hebben Bilodeau & Degner (1996) een lijst samengesteld met negen onderwerpen die de 
belangrijkste informatiebehoeften van kankerpatiënten weergeven. Deze negen onderwerpen zijn: 

 De uitgebreidheid van de ziekte (stadium, uitzaaiingen)

 De prognose en de kans op genezing 

 De invloed van de behandeling op sociale activiteiten

 Het effect op familie en vrienden

 Zelfzorg en het terugkeren naar het normale leven

 Psychische effecten van de behandeling

 De verschillende behandelingsmogelijkheden en de relatieve voor- en nadelen hiervan

 Risico voor andere familieleden om ook kanker te krijgen

 Bijwerkingen van de behandeling
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Om de nauwkeurigheid van bovenstaande lijst met informatiebehoeften na te gaan, hebben Mills & 
Sullivan (1999) in hun overzichtsartikel de uitkomst van 17 andere studies naar informatiebehoefte 
vergeleken met deze negen onderwerpen. Uit deze vergelijking blijkt dat de 17 bestudeerde 
onderzoeken bovenstaande lijst van Bilodeau & Degner (1996) onderschrijven. Mills & Sullivan 
(1999) maken wel de kanttekening dat kort na de diagnose de informatie over de gevolgen voor 
familie en vrienden, de psychische effecten van de behandeling en het risico op kanker voor de 
familie minder vaak door patiënten worden genoemd. Over deze psychosociale onderwerpen willen 
patiënten wel worden geïnformeerd, maar dan pas in een later stadium van de ziekte. 

Mills & Sullivan (1999) concluderen in hun review dat op basis van de literatuur onderstaande 
onderwerpen kunnen worden beschouwd als de belangrijkste thema’s waarover informatiebehoefte 
bestaat bij kankerpatiënten:

 Mogelijke behandelingen

 Bijwerkingen van de behandeling

 Uitgebreidheid van de ziekte

 Prognose en de kans op genezing

 Zelfzorg en het terugkeren naar het normale leven

Rutten et al. (2005) hebben de informatiebehoeften van kankerpatiënten meer op detailniveau in 
kaart gebracht. In hun review hebben 91 artikelen betrekking op informatiebehoeften van 
kankerpatiënten. Op basis van deze artikelen hebben de onderzoekers tien categorieën 
informatiebehoeften geïdentificeerd. Deze hebben zij verder onderverdeeld in 64 subcategorieën. 
Onderstaande tabel 2 geeft deze tien hoofdcategorieën aan, met enkele voorbeelden van 
bijbehorende subcategorieën. In Bijlage 2 is het volledige overzicht opgenomen van de 
hoofdcategorieën en bijbehorende subcategorieën volgens Rutten et al. (2005). 

Tien hoofdcategorieën informatiebehoefte Voorbeelden van subcategorieën 

Kankerspecifieke informatie Soort kanker, stadium van de ziekte

Behandelingsgerelateerde informatie Risico’s, alternatieven, bijwerkingen

Informatie over de prognose Genezingskans, uitzaaiingen 

Informatie over het herstel Zelfzorg, lange termijn effecten

Bewaking en gezondheidsinformatie Lichamelijk gezond blijven, preventie

Informatie over het omgaan met de situatie Emotionele reacties, ondersteuning

Interpersoonlijke, sociale informatie Effect op omgeving, sociale leven, werk

Informatie over financiën en wetgeving Kosten, verzekering

Informatie over het medische systeem Interactie met zorgverleners, med. onderzoek

Lichaamsidee, seksualiteit Uiterlijk, aantrekkelijkheid, seksualiteit 

Tabel 2: Tien hoofdcategorieën van informatiebehoeften van kankerpatiënten volgens Rutten et al. (2005; 253),
met voorbeelden van bijbehorende subcategorieën 

3.4 Factoren van invloed op informatiebehoefte 
Mills & Sullivan (1999) noemen in hun overzichtsartikel diverse factoren die mogelijk van invloed 
zijn op de informatiebehoefte van kankerpatiënten. Het gaat hierbij om factoren die gerelateerd 
zijn aan de persoon dan wel aan de situatie waarin hij zich bevindt, te weten: leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau, verstreken tijd sinds het stellen van de diagnose, soort kanker, soort behandeling 
en stadium van de ziekte. 
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Opvallend is dat Mills & Sullivan bij elk van de bovengenoemde factoren zowel onderzoeken kunnen 
aanvoeren die de invloed van deze factoren op de informatiebehoefte bevestigen als onderzoeken 
die de invloed juist tegenspreken. Zij concluderen dat er alleen voor de factoren leeftijd en 
verstreken tijd sinds het stellen van de diagnose voldoende aanwijzingen zijn dat deze van invloed 
zijn op de informatiebehoefte. 

Ankem (2006b) onderzoekt in zijn meta-analyse diverse demografische, situationele en 
psychologische factoren die mogelijk van invloed zijn op de informatiebehoefte van patiënten.
Hij geeft aan dat literatuur over de mogelijke invloed van deze factoren schaars is en voornamelijk 
descriptief van aard. Hij concludeert dat jongere patiënten een grotere informatiebehoefte laten 
zien dan oudere mensen. Ook patiënten die een actievere rol willen spelen bij besluitvorming 
vertonen een grotere informatiebehoefte. Hij vindt geen aanwijzingen dat de factoren geslacht, 
soort kanker, verstreken tijd sinds het stellen van de diagnose, het soort behandeling en het 
stadium van de ziekte van invloed zijn op informatiebehoefte. 
In onderzoeken van minder recente datum leek opleidingsniveau van invloed te zijn op de 
informatiebehoefte (hoger opleidingsniveau hangt samen met grotere informatiebehoefte), maar in 
de meer recente onderzoeken bleek dit effect steeds minder sterk. 

Hieronder worden de factoren leeftijd en de persoonlijke manier van omgaan met informatie kort 
nader uitgewerkt. Een aparte paragraaf is gewijd aan de informatiebehoefte gedurende 
verschillende fasen in het zorgtraject (zie paragraaf 3.5). Deze fasen hangen overigens niet 
noodzakelijkerwijs samen met de factor verstreken tijd sinds het stellen van de diagnose, zoals 
besproken door Mills & Sullivan (1999)

3.4.1. Leeftijd
Een aantal onderzoeken wijst erop dat jongere patiënten grotere informatiebehoefte vertonen dan 
oudere patiënten (Ankem, 2006b; Bilodeau & Degner, 1996; Galloway et al., 1997; Graydon et al., 
1997, Mayer et al., 2007). Jongeren zijn ook meer geneigd zelf informatie te zoeken, terwijl 
ouderen meer afgaan op de informatie die de zorgverlener hun geeft (Rutten et al., 2005). 
Bilodeau & Degner denken dat dit verschil in informatiebehoefte wellicht is te verklaren door een 
passievere rol die oudere patiënten innemen: misschien hebben zij wel dezelfde 
informatiebehoefte als jongere patiënten, maar gaan zij minder actief op zoek naar deze 
informatie. Ankem (2006b) pleit voor nader onderzoek naar de reden van deze kleinere 
informatiebehoefte bij oudere patiënten: heeft het te maken met een coping stijl (een oudere 
patiënt wil niet overladen worden met informatie) of voelt een patiënt zich beperkt door de 
sociale context (de omgangsvormen in de zorgverlener-patiënt relatie)? In dit laatste geval ligt 
volgens Ankem een taak weggelegd voor zorgverleners om patiënten zich meer op hun gemak te 
laten voelen. 

3.4.2. Persoonlijke manier van omgaan met informatie
Individuen vertonen verschillen in hun neiging om bij bedreigende situaties, zoals kanker, juist wel 
of juist niet naar informatie te zoeken. Hoewel de meeste patiënten zoveel mogelijk informatie 
willen over hun ziekte en behandeling, bestaan hierop ook uitzonderingen. In de literatuur wordt in 
dit verband een aantal persoonlijke eigenschappen en strategieën genoemd. 
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Monitors versus blunters
Patiënten voelen zich beter wanneer de hoeveelheid informatie die zij krijgen is afgestemd op hun 
persoonlijke manier van omgaan met informatie (o.a. Case et al., 2005; Echlin & Rees, 2002). 
Monitors (informatie zoekers) varen er wel bij als zij grote hoeveelheden informatie tot hun 
beschikking hebben. Blunters (informatie vermijders) daarentegen kunnen beter met de situatie 
omgaan als zij juist minimale informatie krijgen. 

Interne versus externe oriëntatie
Sommige patiënten zijn niet actief op zoek naar informatie, en zij laten het nemen van 
beslissingen bij voorkeur over aan de zorgverleners. Harris (1999) beschrijft in dit kader de ‘Locus 
of control theory’, een theorie die in de gedragswetenschappen wordt gebruikt bij coping stijlen. 
Volgens deze theorie kan onderscheid gemaakt worden tussen intern en extern georiënteerde 
mensen. Op basis van haar onderzoek stelt Harris dat personen die er de voorkeur aan geven om 
zelf in controle te zijn (intern georiënteerd) meer open staan voor informatie, zelf gedetailleerde 
informatie zoeken en een actievere rol willen spelen bij besluitvorming. Intern georiënteerde 
mensen zijn er minder van overtuigd dat de arts over de meest recente informatie beschikt en zijn 
eerder geneigd een second opinion aan te gaan. Personen die extern georiënteerd zijn laten de 
controle en de beslissingen bij voorkeur over aan de zorgverleners en zijn niet actief op zoek naar 
informatie. 
Ankem (2006b) stelt op basis van zijn meta-analyse vast dat de correlatie tussen de 
informatiebehoefte van patiënten en de mate waarin zij actief betrokken zijn bij besluitvorming 
sterker geworden is in de afgelopen jaren.

Persoonlijke strategieën
Sommige patiënten blijken op bepaalde momenten in het ziekteproces informatie over de ziekte te 
vermijden. Op basis van kwalitatief onderzoek beschrijven Leydon et al. (2000) in dit verband drie 
mogelijke onderliggende strategieën van patiënten: faith, hope en charity. 
De eerste strategie hangt samen met vertrouwen in de arts; vertrouwen leidt ertoe dat patiënten 
minder behoefte hebben zelf informatie te gaan zoeken. De tweede strategie, hoop, is essentieel 
voor patiënten om zo gewoon mogelijk door te gaan met leven. Dit kan worden bereikt door soms 
informatie te vermijden. Het gaat hierbij dan vooral om te gedetailleerde informatie of ‘onveilige’ 
informatie die iemand niet wil horen. De derde strategie hangt samen met het gevoel van een 
patiënt dat schaarse bronnen, dus ook informatie en uitleg, moeten worden gedeeld met andere 
patiënten. In dat geval zou beperkte informatie acceptabel zijn en onvermijdelijk.

Overigens is de persoonlijke manier van omgaan met informatie geen constante. Situationele 
factoren kunnen de voorkeur voor uitgebreidheid van informatie en de mate waarin patiënten 
betrokken willen zijn bij besluitvorming veranderen (zie hiervoor paragraaf 3.6).

3.5 Informatiebehoefte tijdens verschillende fasen in het zorgproces 
Veruit het meeste onderzoek naar de informatiebehoefte van kankerpatiënten is gericht op de 
periode waarin de diagnose wordt gesteld en de behandeling begint. Onderzoek naar de 
informatiebehoefte na afsluiting van de behandeling is aanmerkelijk minder vaak uitgevoerd. 
Onderstaande uitwerking is gebaseerd op onderzoek onder groepen patiënten naar hun 
informatievoorkeuren gedurende een bepaalde fase in het zorgproces. 
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3.5.1. Rondom de diagnose en behandeling
Gewenste hoeveelheid informatie
De periode tussen het stellen van de diagnose en het inzetten van de behandeling is voor patiënten 
van vitaal belang voor het verkrijgen van informatie. Direct na de diagnose zijn veel patiënten te 
zeer van slag om de gegeven informatie te kunnen bevatten. Binnen een paar dagen echter 
investeren zij veel tijd en energie in het zoeken naar informatie over de ziekte waaraan zij lijden. 
Dit geldt tevens voor de periode waarin besluitvorming over de behandeling plaatsvindt. 
Doorgaans geven zorgverleners in deze eerste fase de meeste informatie. Voor sommige patiënten 
werkt dit goed uit, maar anderen raken overweldigd door de overvloed aan (soms conflicterende) 
informatie. Informatie wordt vaak gezien als een middel om controle te krijgen over de situatie, 
maar veel patiënten voelen zich emotioneel gezien verdoofd. Zij zijn beperkt in staat om vragen te 
formuleren en ze kunnen de informatie slecht onthouden, gezien de levensbedreigende situatie. De 
verkregen informatie laat velen in verwarring achter (Echlin & Rees, 2002; Luker et al., 1996; Mills 
& Sullivan, 1999).
Een ander punt is dat patiënten in de periode rondom het stellen van de diagnose nog niet 
helemaal ‘in het systeem zitten’, waardoor zij lastig toegang hebben tot informatiebronnen, tenzij 
zij de gewenste informatie zelfstandig kunnen zoeken. Dit doen zij dan bijvoorbeeld via internet of 
via mensen in hun omgeving die bekend zijn in de gezondheidszorg (Rozmovits & Ziebland, 2004). 

Wanneer de beslissing voor de behandeling eenmaal is genomen, neemt de behoefte aan 
informatie tijdelijk af, in afwachting van deze behandeling. Rondom de start van de behandeling 
neemt de informatiebehoefte weer toe, en deze blijft bestaan gedurende de gehele behandeling 
en het herstel hiervan (Echlin & Rees, 2002).

Onderwerpen waarover informatie wordt gewenst 
In de periode rondom de diagnose ligt de informatiebehoefte bij patiënten hoofdzakelijk bij 
onderwerpen die te maken hebben met overleven: in welk stadium is de ziekte, wat zijn de 
verschillende behandelmogelijkheden en wat is mijn kans op genezing? De uitkomsten van de 
diverse geraadpleegde overzichtsartikelen stemmen wat dit betreft met elkaar overeen (zie tabel 
3). 

Er is weinig informatie over de informatiebehoefte tijdens de behandelfase, maar onderzoek wijst 
erop dat de grootste informatiebehoefte ligt op het vlak van de behandeling zelf (Echlin & Rees, 
2002). 

Fase in 
zorgproces

Hoofdcategorieën 
informatiebehoefte

Belangrijkste subcategorieën
informatiebehoefte

Diagnose 3 Behandeling Mogelijke behandelingen
Mogelijke bijwerkingen van de behandeling

Kankerspecifieke informatie Stadium van de ziekte
Specifieke informatie over de diagnose

Prognose Kans op genezing

Tabel 3: Onderwerpen waarover patiënten informatiebehoefte aangeven tijdens de diagnose en behandelfase.

                                               
3 Bijbehorende hoofdcategorieën gebaseerd op Luker, 1996; Mills & Sullivan, 1999; Rees & Bath, 2000; Rutten et al., 2005. 
    Prioritering en subcategorieën gebaseerd op Rutten et al., 2005. 
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Fase in 
zorgproces

Hoofdcategorieën informatiebehoefte Belangrijkste subcategorieën
informatiebehoefte

Behandeling 4 Behandeling, (incl. onderzoeken) Mogelijke behandelingen 
Mogelijke bijwerkingen
Omgaan met de bijwerkingen

Ziekte (Niet vermeld)

Terugkeren van de ziekte (Niet vermeld)

Vervolg tabel 3: Onderwerpen waarover patiënten informatiebehoefte aangeven tijdens de diagnose en behandelfase.

3.5.2. Na afloop van de behandeling
Onderzoek naar de informatiebehoefte van patiënten na afsluiting van de behandeling is schaars. 
Van de overzichtsartikelen die in dit hoofdstuk worden gebruikt beschrijven alleen Rutten et al. 
(2005) onderzoeken die inzicht geven in de informatiebehoefte na afsluiting van de behandeling. 
Zij geven op basis van hun analyse van negen artikelen de volgende informatiebehoeften aan: 

Fase in zorgproces Hoofdcategorieën 
informatiebehoefte

Subcategorieën
informatiebehoefte

Na afloop van 
behandeling

Informatie gerelateerd aan de 
behandeling

Bijwerkingen

Informatie over herstel Zorg voor zichzelf thuis
Nacontroles
Lange termijn effecten

Tabel 4: Onderwerpen waarover patiënten informatiebehoefte aangeven na afloop van de behandeling
(gebaseerd op Rutten et al., 2005)

Vier kwalitatieve onderzoeken die vanwege dit kwalitatieve karakter niet geïncludeerd zijn in de 
review van Rutten et al. (2005) leveren interessante aanvullende gegevens op over de 
informatiebehoefte van patiënten na afloop van de behandeling. 

Gray (1998) heeft over het thema informatiebehoefte focusgroepen gehouden waaraan in totaal 
zeventig vrouwen deelnamen die een behandeling voor borstkanker achter de rug hadden. 
Deze vrouwen geven aan voortdurend impact te ervaren van het feit dat zij een levensbedreigende 
ziekte hebben gehad. Zij zijn aanhoudend onzeker over het mogelijk terugkeren van de ziekte. Ook 
vinden zij veranderende medische inzichten en verschillen in inzicht tussen verschillende 
zorgverleners verwarrend. 

                                               
4  Bijbehorende hoofdcategorieën en prioritering gebaseerd op Luker, 1996; Mills & Sullivan, 1999; Rees & Bath, 2000.
    Subcategorieën gebaseerd op Rutten et al., 2005. 
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Gray noemt een aantal onderwerpen waarover de vrouwen informatie wensten in de fase na afloop 
van hun behandeling:

 De opzet van het controlebezoek: waaruit bestaat een adequaat controlebezoek, welke 
bevindingen kan een arts tijdens een controlebezoek boven tafel krijgen?

 Signalen van mogelijke terugkeer van de ziekte: welke signalen zijn dit en welke actie
moet je hierop ondernemen? 

 Aanpassing in levensstijl, in relatie tot het voorkomen van het terugkeren van de ziekte

 Informatie over erfelijkheid

 Verwaarloosde bijwerkingen van de behandeling: bijwerkingen waar men niet op 
voorbereid was, maar nog steeds last van heeft, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid

 Moeite met het krijgen van verzekeringen 

Adewuyi et al. (1998) hebben 109 vrouwen geïnterviewd die voor controlebezoeken op de 
polikliniek kwamen. Allen hadden borstkanker gehad die ten tijde van het onderzoek in remissie 
was. Uit de interviews bleek dat de vrouwen het zeer waardeerden wanneer zij een persoonlijke 
band met de arts konden ontwikkelen. Het was echter niet gebruikelijk dat vrouwen dezelfde arts 
zagen. Dit leidde tot onmogelijkheid om een relatie op te bouwen met een arts, onzekerheid over 
de expertise van de andere artsen en het gevoel dat de andere arts niet voldoende op de hoogte is 
van de specifieke situatie. Verder stelden patiënten hierdoor minder makkelijk vragen en zijn zij 
bezorgd dat slecht nieuws door een vreemde verteld zal worden. Patiënten willen vooral 
gerustgesteld worden dat alles onder controle is en zijn op zoek naar een gevoel van veiligheid en 
vertrouwen. Adewuyi et al. constateren verder dat een gebrek aan tijd van de arts een 
terugkerend thema is. De behoefte aan een ongehaast consult is vooral van belang wanneer de 
vervolgbezoeken minder frequent worden. 

Koinberg et al. (2001) komen met vergelijkbare bevindingen als Adewuyi et al. (1998), naar 
aanleiding van hun interviews met twintig vrouwen die controles ondergingen na afloop van de 
behandeling voor borstkanker. Zij pleiten voor goede bereikbaarheid van zorgverleners, 
continuïteit (niet steeds andere zorgverleners) en informatie die wat betreft inhoud en 
hoeveelheid is toegesneden op de persoon.

Respondenten uit het onderzoek van Luker et al. (1996) geven aan dat zij het lastig vonden om 
verderop in het zorgproces informatie uit professionele bron te krijgen. Zij hadden graag met 
iemand gepraat, maar durfden geen contact op te nemen. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze bang 
waren dat hun vragen niet belangrijk genoeg waren, omdat ze het gevoel hadden dat de 
zorgverleners te druk waren om hen te woord te staan, of omdat ze niet wisten waar ze terecht 
konden. Een aantal patiënten geeft aan dat zij het zeer op prijs hadden gesteld als vanuit het 
ziekenhuis contact met hen was opgenomen. 

3.6 Stabiliteit van informatievoorkeuren binnen één individu
De voorgaande paragraaf beschreef op basis van onderzoek onder grote groepen patiënten welke 
informatievoorkeuren bestaan gedurende bepaalde fasen in het zorgproces. Maar het is interessant 
om te weten of, en zo ja hoe, voorkeuren van individuele patiënten veranderen in de loop van hun 
zorgproces. De stabiliteit van voorkeuren blijkt echter lastig te beoordelen, aangezien slechts 
enkele longitudinale onderzoeken naar informatiebehoefte bekend zijn (Rutten, 2005). 
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Butow et al. (1997) onderzochten de hypothese dat situationele factoren, zoals een verandering in 
de ziekte, de voorkeur voor informatie en de mate waarin patiënten betrokken willen zijn bij 
besluitvorming kunnen veranderen. De onderzoekers legden aan tachtig patiënten met 
verschillende soorten kanker vlak voor hun polikliniekbezoek een aantal vragenlijsten voor. 
Hiermee werden onder andere hun voorkeuren voor specifieke informatie, gedetailleerdheid van 
informatie en de gewenste mate van betrokkenheid bij besluitvorming gemeten. Vlak voor het 
volgende polikliniekbezoek, drie tot zes maanden later, kregen de patiënten dezelfde vragen 
opnieuw voorgelegd. Het bleek dat slechts de helft van de respondenten nog dezelfde voorkeuren 
had voor de mate van gedetailleerdheid van de informatie. Slechts een derde van de patiënten 
heeft nog dezelfde voorkeur voor de mate van betrokkenheid bij besluitvorming. Wanneer in de 
periode voorafgaand aan het consult een verslechtering had plaatsgevonden, bleken patiënten 
meer geneigd de arts de beslissing te laten nemen. 
Butow et al. (1997) concluderen dat wanneer slechts op één moment beoordeeld wordt wat de 
voorkeur voor informatie is, dit leidt tot een onbetrouwbare meting, aangezien situationele 
factoren de behoefte aan informatie veranderen in de loop van de tijd. De onderzoekers vinden 
het noodzakelijk om bij ieder consult bij patiënten na te gaan wat de behoefte aan informatie op 
dat moment is. Het categoriseren van patiënten in monitors en blunters (zie paragraaf 3.4.2.) 
heeft volgens Butow et al. weliswaar enige voorspellende waarde voor hun informatiebehoefte, 
maar de werkelijkheid blijkt complexer. 

3.7 Belangrijkste en meest bruikbare informatiebronnen voor patiënten 
Patiënten maken gedurende hun zorgproces gebruik van een combinatie aan informatiebronnen. 
Informatie die de arts mondeling verstrekt tijdens het consult vullen patiënten aan met informatie 
uit andere bronnen. De belangrijkste bronnen van informatie voor patiënten, en tevens de 
informatiebronnen die patiënten als het meest bruikbaar bestempelen, zijn volgens Ankem 
(2006a):

1. Mondelinge communicatie met de zorgverleners
2. Brochures die in de medische setting zijn uitgereikt 
3. Familie en vrienden

Gray (1998) geeft aan dat patiënten het moeilijk vinden om achter de relevante informatiebronnen 
te komen. Ook vinden zij het lastig om van alle verkregen informatie één geheel te maken. 

Hieronder worden de belangrijkste informatiebronnen nader uitgewerkt. 

3.7.1. Interpersoonlijke communicatie
Patiënten zien de interpersoonlijke communicatie met zorgverleners, en in mindere mate personen 
in hun persoonlijke omgeving, als belangrijkste informatiebron. Hieronder worden de rollen van 
diverse betrokkenen bij de interpersoonlijke communicatie kort toegelicht. 

Rol van de arts
Patiënten horen hun informatie bij voorkeur van de meest seniore arts (Fallowfield & Jenkins, 
1999). Patiënten zien de arts als de belangrijkste en meest betrouwbare bron van informatie. Ook 
verwachten ze dat de artsen informatie bevestigen die patiënten hebben verkregen vanuit andere 
informatiebronnen, zoals andere zorgverleners en internet (Bakker et al., 2001, op basis van 
interviews met veertig patiënten). 
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Patiënten noemen de volgende kenmerken belangrijk voor een goed contact met zorgverleners: 
vertrouwen, partnerschap en het erkennen van de emoties van de patiënt. Vertrouwen heeft te 
maken met kennisniveau, maar ook met de vraag of een arts kan aangeven of toegeven dat hij ook 
niet alle antwoorden heeft. Het erkennen van de emoties heeft te maken met het serieus nemen 
van de patiënt en de impact van de ziekte en behandeling op het dagelijks leven (Bakker et al., 
2001). 

Rol van de verpleegkundige
Diverse auteurs benadrukken de belangrijke rol van verpleegkundigen als informatieverstrekker 
(Rees & Bath, 2000). Uit een aantal onderzoeken blijkt echter dat veel patiënten de 
verpleegkundige niet noemen als zeer belangrijke informatiebron. Tegelijkertijd geven patiënten 
in die zelfde onderzoeken aan dat zij verpleegkundigen, na de arts, wel zien als de meest 
geprefereerde bron van informatie (Mills & Sullivan, 1999). Dit wekt de indruk dat de 
verpleegkundigen onvoldoende voldoen aan de informatiebehoefte van de patiënt. Mills & Sullivan 
(1999) stellen dat een rol ligt weggelegd voor het toenemend aantal gespecialiseerd 
verpleegkundigen, die getraind zijn in het geven van informatie en bieden van ondersteuning. 
Patiënten verwachten een ander soort informatie van een verpleegkundige dan van een arts. Van 
verpleegkundigen verwachten patiënten een meer ondersteunende rol, en informatie over omgaan 
met symptomen en aanpassingen van de levensstijl. Ook wordt hun een rol toebedacht in het 
makkelijker maken van de gesprekken met de artsen. In die zin zien patiënten verpleegkundigen 
als pleitbezorgers en tolken, als verbinding naar het medische circuit en de arts. Verpleegkundigen 
helpen zo de patiënt te navigeren door het gezondheidszorgsysteem. Wel verwachten patiënten 
dat verpleegkundigen de arts op de hoogte houden van tussentijdse contacten en eventuele vragen 
waar zij niet uitkomen doorspelen aan de arts (Bakker et al., 2001). 

Rol van familie en vrienden
Naast de zorgverleners zijn ook familie en vrienden van patiënten een belangrijke bron van 
informatie. Familie en vrienden zijn behulpzaam in het proces van omgaan met een complexe 
ziekte, op het moment dat de patiënt zelf minder goed in staat is alle informatie te bevatten 
(Ankem, 2006a). De familie is vaak informatiezoeker namens de patiënt en neemt initiatief in de 
zoektocht naar informatie (Echlin & Rees, 2002). 

3.7.2. Schriftelijk materiaal uitgereikt in de medische setting
Het meeste bestaande schriftelijke informatiemateriaal is ontworpen voor recent 
gediagnosticeerde patiënten. Zowel patiënten als zorgverleners beschouwen schriftelijke 
informatie als een effectieve manier van informatieoverdracht. Het voordeel van schriftelijke 
informatie is dat patiënten dit kunnen lezen en nalezen op een moment dat het hen uitkomt. Ook 
kan schriftelijke informatie patiënten helpen bij de communicatie met hun omgeving en 
zorgverleners; iedereen is op de hoogte welke informatie aan de patiënten is gegeven. In die zin 
dient schriftelijk materiaal ook als bron voor verdere gesprekken. Overigens gelden deze voordelen 
alleen voor onderwerpen die al mondeling geïntroduceerd zijn bij de patiënt, en niet voor het 
introduceren van nieuwe onderwerpen (Ankem, 2006a; McPherson et al., 2001). 
Valkuilen wat betreft schriftelijke communicatie zijn dat de informatie op een te ingewikkeld 
niveau is geschreven of dat het tijdstip van uitreiken het verkeerde moment is (Harris, 1998). Het 
tijdstip waarop informatie wordt verstrekt blijkt van belang voor patiënten, zodat zij zich kunnen 
voorbereiden op een gebeurtenis of rustig kunnen nalezen wat zojuist besproken is (McPherson et 
al., 2001). 
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3.7.3. Internet
De overzichtsartikelen waar dit hoofdstuk in eerste instantie op is gebaseerd geven een niet 
representatief beeld van het gebruik van internet door kankerpatiënten, gezien de grote 
tijdsperiode die deze artikelen bestrijken. Pas in de meer recente jaren is er sprake van de grote 
opkomst van internet en de steeds grotere toegankelijkheid hiervan voor de gemiddelde burger. 

Gezondheidsinformatie is een van de meest frequent gezochte onderwerpen op het internet. 
McMullan (2006) heeft een overzichtsartikel gepubliceerd waarin zij het gebruik van internet voor 
het verkrijgen van informatie op het gebied van gezondheid onderzoekt. Onderzoek onder 
kankerpatiënten laat zien dat zij twee redenen hebben om informatie te zoeken op internet: zij 
zijn ontevreden met de informatie die zij hebben gekregen van de zorgverlener en/of zij willen 
zichzelf ervan overtuigen dat ze over alle mogelijk beschikbare informatie beschikken. De 
zoektocht op internet dient dan ter bevestiging van de verkregen informatie of om meer 
gedetailleerde informatie te krijgen dan de zorgverlener tijdens het consult heeft gegeven. 
Internet maakt allerlei (wetenschappelijke) informatie die vroeger alleen beschikbaar was voor 
zorgverleners nu ook beschikbaar voor patiënten. Hierdoor krijgen patiënten toegang tot 
complexere informatie en meer details. Zij laten zich hierbij níet afschrikken door eventuele 
complexheid van de medische informatie; verduidelijking krijgen zij door aanvullende zoektochten 
of door verheldering te vragen aan de zorgverlener (McMullan, 2006). 
Door de opkomst van internet vindt een verschuiving plaats in de rol van de patiënt van een 
passieve ontvanger naar een actieve consument. Gewenste manieren om hiermee om te gaan zijn 
volgens McMullan (2006) samenwerking tussen zorgverlener en patiënt om de informatie te 
verkrijgen en te analyseren en/of een verwijzing van de arts naar sites met betrouwbare 
informatie. 

Een groot voordeel van internet is de beschikbaarheid qua tijd en plaats en de anonimiteit ervan. 
Patiënten geven aan dat internet hen ondersteunt om het gesprek aan te gaan met de zorgverlener 
en bij het nemen van besluiten. Bezorgdheid over de kwaliteit van de grote hoeveelheid informatie 
die beschikbaar is lijkt niet nodig; patiënten blijken beter in staat om onderscheid te maken tussen 
betrouwbare en minder betrouwbare informatie dan in het algemeen wordt gevreesd (Rozmovits & 
Ziebland, 2004). 

3.7.4. Massamedia, boeken en tijdschriften 
Informatiebronnen als tijdschriften en massamedia leiden tot een meer passieve manier van 
verkrijgen van informatie; patiënten kunnen zonder een bewuste inspanning te verrichten tegen 
relevante informatie aanlopen (Ankem, 2006a). Deze informatiebronnen hebben als nadeel dat het 
niet altijd duidelijk is in hoeverre de informatie van toepassing is op de individuele patiënt. 

3.7.5. Factoren van invloed op gebruik van en voorkeur voor informatiebronnen
Gedurende het ziekteproces maken patiënten gebruik van een combinatie van informatiebronnen. 
Het gebruik van deze bronnen is afhankelijk van kenmerken van de individuele patiënt en van de 
situatie waarin de patiënt zich bevindt gedurende het ziekteproces (Ankem, 2006a). Volgens 
Ankem is echter meer onderzoek nodig om na te gaan of en zo ja welke factoren van invloed zijn 
op het gebruik van informatiebronnen en de voorkeur voor bepaalde informatiebronnen. 
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Factoren van invloed die desondanks in de literatuur genoemd worden zijn leeftijd, socio-
economische status en opleidingsniveau. Jongere patiënten, personen uit de hogere socio-
economische klassen en mensen met een hoger opleidingsniveau zoeken en vinden hun informatie 
in een grotere verscheidenheid aan bronnen (Ankem, 2006a; Rutten et al, 2005). 

Verder zijn globale uitspraken te doen over de voorkeur voor informatiebronnen gedurende het 
ziekteproces, hoewel er geen longitudinale studie bekend is die het gebruik van informatiebronnen 
gedurende het zorgproces beslaat (Ankem, 2006a). In de fasen rondom diagnose en behandeling 
geven patiënten sterk de voorkeur aan mondelinge informatie via de arts (en in mindere mate 
verpleegkundigen), ondersteund met schriftelijk materiaal dat is uitgereikt door deze 
zorgverleners (Rutten et al., 2005). In de periode na de behandeling noemen patiënten nog steeds 
zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) als belangrijkste bron van informatie. Het contact met 
familie, vrienden en andere (ex)patiënten als informatiebron wordt echter relatief belangrijker 
(Rutten et al., 2005). De aanwijzing dat na de behandeling zorgverleners nog steeds als 
belangrijkste bron van informatie worden gezien is een belangrijke, aangezien de 
contactfrequentie in deze periode sterk afneemt. 

3.8 (On)tevredenheid over de verkregen informatie
Uit de literatuur blijkt dat patiënten vaak niet tevreden zijn met de verkregen informatie. Zij 
geven aan moeite te hebben om informatie die voor hen relevant is te achterhalen (Arora, 2002). 
Ze beschouwen de verkregen informatie als onvoldoende, inadequaat en soms tegenstrijdig (Rees & 
Bath, 2000). Gebrek aan continuïteit in de informatieverstrekking leidt tot overbodige informatie 
of het missen van informatie. Wanneer informatie uit verschillende bronnen niet met elkaar 
overeenstemt, leidt dit tot verwarring bij de patiënt. Dit heeft een averechts effect, en voegt nog 
meer onzekerheid toe aan een toch al onzekere situatie (McPherson et al., 2001). 
Ontevredenheid over de informatievoorziening komt voor in alle fasen van het zorgproces. 

Als meest waarschijnlijke verklaring voor de geconstateerde ontevredenheid noemen Mills en 
Sullivan (1999) dat zorgverleners aannemen dat zij weten wat de informatiebehoefte van patiënten 
is. Uit meerdere onderzoeken blijkt echter dat zorgverleners deze informatiebehoefte niet kennen. 
Mills & Sullivan concluderen dan ook dat informatie gegeven moet worden naar aanleiding van de 
behoefte die patiënten zelf aangeven, en niet op basis van vooronderstelde ideeën van 
zorgverleners. 

Ook Richardson et al. (2007) noemen een inadequate beoordeling van de daadwerkelijke behoeften 
van patiënten een mogelijke verklaring voor ontevredenheid van patiënten met de ontvangen zorg. 
Volgens de onderzoekers variëren zorgverleners in hun talent om relevante informatie boven tafel 
te krijgen die inzicht geeft in de behoeften van patiënten. Tegelijkertijd geldt dat patiënten niet 
allemaal even vaardig zijn in het uiten van hun behoeften en zorgen. 

Ontevredenheid betreft volgens Gray (1998) met name het niet tegemoet komen aan emotionele 
zaken, zoals de impact van de ziekte op het persoonlijk vlak, op het sociale leven, de levensstijl en 
de emotionele behoeften van familieleden. Ook Kruijver et al. (2006) constateren dat 
zorgverleners onvoldoende in staat blijken eventueel aanwezige psychosociale problemen adequaat 
te signaleren en hierop in te gaan.
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Detmar et al. (2000) concluderen op basis van hun onderzoek dat het bespreken van psychosociale 
onderwerpen wordt belemmerd door tegengestelde verwachtingen over wie hiervoor het initiatief 
moet nemen. In hun onderzoek hebben zij bij 240 patiënten en tien artsen hun respectievelijke 
houding en gedrag ten aanzien van het bespreken van kwaliteit van leven onderwerpen in kaart 
gebracht. Bijna alle patiënten waren bereid om te praten over de invloed die de ziekte en 
behandeling hebben op hun psychisch functioneren en dagelijkse activiteiten. Echter ongeveer een 
kwart van de patiënten wilde deze onderwerpen alleen bespreken op initiatief van de arts. Bij de 
onderwerpen die te maken hebben met de invloed van de ziekte op familierelaties en het sociale 
leven wilde 20% van de patiënten deze onderwerpen helemaal niet bespreken en ongeveer 50% gaf 
er de voorkeur aan dat de arts deze onderwerpen initieerde. 
Alle artsen gaven daarentegen aan dat ze het aan hun patiënten overlieten om psychosociale 
klachten ter sprake te brengen. Door deze tegengestelde verwachtingen komen de psychosociale 
aspecten van de ziekte en behandeling dus onvoldoende aan bod tijdens het consult. 

3.9 Gewenste betrokkenheid bij besluitvorming
Een belangrijk doel van patiëntencommunicatie is de patiënt aan te moedigen deel te nemen aan 
de besluitvorming over onderzoek en behandeling. Patiënten blijken in de praktijk echter deze rol 
niet altijd op zich te willen nemen. 

Literatuur over de mate waarin patiënten betrokken willen zijn bij besluitvorming is dun gezaaid 
vergeleken bij de hoeveelheid literatuur over informatievoorkeuren. Een van de onderzochte 
thema’s in de review van Kiesler & Auerbach (2006) is de mate waarin patiënten 
verantwoordelijkheid willen delen bij besluitvorming of actief betrokken willen zijn bij de zorg. 
Voorkeur voor betrokkenheid varieert van passief (alle beslissingen overlaten aan de arts) via 
samenwerking (samen met de arts beslissingen nemen) tot zeer actief (patiënten nemen de 
uiteindelijke beslissing zelf). De meerderheid van de patiënten heeft voorkeur voor samenwerking 
of is zeer actief betrokken, slechts een minderheid prefereert een zeer passieve rol. 
Uit de systematic review van Gaston & Mitchell (2005) naar betrokkenheid bij 
besluitvormingsprocessen bij kankerpatiënten blijkt dat ongeveer tweederde van de patiënten in 
actieve mate wil deelnemen aan besluitvorming. 

Voorspellende factoren voor actieve betrokkenheid zijn volgens Gaston & Mitchell (2005) een hoger 
opleidingsniveau, jongere leeftijd en vrouwelijk geslacht. Harris (1998) beschrijft in haar review 
dat personen die graag zelf in controle zijn (intern georiënteerd, zie paragraaf 3.4.2.) een 
actievere rol willen spelen bij besluitvorming dan personen die extern georiënteerd zijn. Deze 
laatsten laten de controle en beslissingen bij voorkeur over aan de zorgverleners. Harris 
constateert verder dat patiënten op het moment dat de medische situatie ernstiger is ook meer 
geneigd zijn beslissingen over te laten aan de arts. 
Voorkeuren voor de gewenste mate van betrokkenheid zijn niet stabiel, maar kunnen binnen een 
persoon veranderen. Op basis van longitudinaal onderzoek constateren Butow et al. (1997) dat 
patiënten bij wie de gezondheidstoestand onlangs is verslechterd meer geneigd zijn de arts de 
beslissingen te laten nemen. 

Overigens vermelden Gaston & Mitchell (2005) dat slechts 30-40% van de patiënten bij 
besluitvormingsprocessen daadwerkelijk de rol vervult die zij wensen. Ook geven de onderzoekers 
aan dat er slechte correlatie bestaat tussen de percepties van arts en patiënt over de gewenste rol 
van de patiënt. 
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Harris (1998) acht het belangrijk dat zorgverleners beoordelen in welke mate een patiënt wil 
meebeslissen, zodat zij deze patiënt kunnen helpen beslissingen te nemen en hem kunnen 
ondersteunen bij het vinden van informatie die voor hem noodzakelijk is. Butow et al. (1997) 
voegen hieraan toe dat het noodzakelijk is om bij ieder consult na te gaan in welke mate een 
patiënt op dat moment betrokken wil zijn bij besluitvorming, aangezien situationele factoren de 
behoefte aan betrokkenheid bij besluitvorming veranderen in de loop van de tijd (zie ook paragraaf 
3.6, stabiliteit van informatievoorkeuren).

3.10 Conclusie informatievoorkeuren en gewenste rol bij besluitvorming
Op grond van het uitgebreide literatuuronderzoek dat in dit hoofdstuk is uitgevoerd is een aantal 
conclusies te trekken over de informatiebehoefte van kankerpatiënten, de informatiebronnen die 
zij gebruiken om te voorzien in hun informatiebehoefte en de rol die zij wensen bij besluitvorming. 

Informatiebehoefte

 De meeste kankerpatiënten geven aan dat zij zoveel mogelijk informatie wensen over 
alles wat te maken heeft met hun ziekte en behandeling. Hierop bestaan echter 
uitzonderingen, afhankelijk van de persoon en de situatie op een bepaald moment. 

 Globaal zijn de onderwerpen aan te geven waarover groepen patiënten informatie 
wensen, in bepaalde fasen van het zorgproces, maar dit zijn algemene uitspraken die 
geen voorspellende waarde hebben voor de informatiebehoefte die individuele patiënten 
vertonen op een bepaald moment. 

 Factoren van invloed op de informatiebehoefte van patiënten zijn leeftijd, de 
persoonlijke manier van omgaan met informatie en de fase van het zorgproces waarin de 
patiënt zich bevindt. 

 In de beginfase, rondom het stellen van de diagnose en de besluitvorming over de 
behandeling, is de informatiebehoefte zeer groot. In deze fase is het vermogen van 
patiënten om deze informatie te verwerken echter beperkt. 

 De informatiebehoefte binnen één persoon kan variëren, afhankelijk van de fase in het 
zorgproces en afhankelijk van situationele factoren. 

 Het is voor patiënten van belang de juiste soort informatie, in de juiste hoeveelheid op 
het juiste moment te krijgen. 

 Zorgverleners blijken onvoldoende vaardig in het beoordelen van de 
informatievoorkeuren van patiënten. 

 Patiënten zijn niet altijd in staat om hun informatiebehoeften tot uitdrukking te 
brengen.

 Patiënten zijn vaak niet tevreden met de verkregen informatie. Met name psychosociale 
onderwerpen blijven onderbelicht. Hierbij speelt een rol dat zorgverleners en patiënten 
tegengestelde verwachtingen hebben van wie de communicatie over deze onderwerpen 
initieert. 
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Informatiebronnen

 De belangrijkste informatiebronnen voor kankerpatiënten zijn zorgverleners, 
schriftelijke informatie die is uitgereikt in de medische setting en de familie en vrienden 
van de patiënt.

 Gedurende het ziekteproces maken patiënten gebruik van een combinatie van 
informatiebronnen. Er is meer onderzoek nodig om na te gaan of en zo ja welke factoren 
van invloed zijn op het gebruik van en de voorkeur voor informatiebronnen. 

 Internet wordt een steeds belangrijker bron van informatie voor patiënten en hun 
omgeving en verandert de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Manieren om hiermee 
om te gaan zijn samenwerking tussen zorgverlener en patiënt om de verkregen 
informatie te bespreken en/of het ‘voorschrijven’ van relevante sites door de 
zorgverlener. 

Rol bij besluitvorming

 Patiënten verschillen in de mate waarin zij betrokken wensen te zijn bij besluitvorming. 

 Patiënten zijn niet altijd in staat hun geprefereerde rol tot uitdrukking te brengen.

 Zorgverleners zijn niet goed in staat de geprefereerde rol van een patiënt in te schatten.

 Personen die er de voorkeur aan geven om zelf in controle te zijn wensen een actievere 
rol bij besluitvorming. 

 Oudere mensen laten beslissingen relatief meer over aan de zorgverleners.

 Situationele factoren, zoals een verandering in de ziekte, kunnen de mate waarin 
patiënten betrokken willen zijn bij besluitvorming veranderen.

 30-40% van de patiënten vervult bij besluitvormingsprocessen daadwerkelijk de rol die 
zij wensen. 

Concluderend: de gewenste informatie-elementen, hoeveelheid informatie en rol bij 
besluitvorming zijn zeer geïndividualiseerde aspecten van de zorg aan kankerpatiënten. 
Zorgverleners zouden de informatievoorkeuren en de mate waarin patiënten betrokken willen zijn 
bij besluitvorming objectief moeten kunnen meten, om hun handelen vervolgens hierop te kunnen 
aanpassen. Het is hierbij noodzakelijk om de individuele voorkeuren periodiek opnieuw te 
beoordelen, zodat de zorgverlener tegemoet kan komen aan eventuele veranderingen in deze 
voorkeuren. 

3.11 Methodologische kanttekeningen ten aanzien van de gebruikte literatuur 
De bevindingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek. Ten aanzien van 
de gebruikte onderzoeksartikelen is een aantal methodologische kanttekeningen te plaatsen. 

Rutten et al. (2005) merken op dat slechts in een minderheid van de onderzoeken die zij in hun 
review hebben geanalyseerd (N=112) gebruik wordt gemaakt van een theoretisch model. Zij pleiten 
voor het gebruik van een theoretisch model als basis voor onderzoek naar informatiebehoefte en 
voorkeur voor informatiebronnen. Hieruit kunnen vervolgens hypotheses worden afgeleid en 
bevindingen verklaard. Rutten et al. menen dat dergelijk onderzoek een coherenter beeld zal 
opleveren van de informatiebehoefte van patiënten en de bronnen die zij gebruiken om aan deze 
informatie te komen. 
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Een tweede bezwaar is dat in een minderheid van de onderzoeken een meetinstrument wordt 
gebruikt dat psychometrisch is getest. Dit levert onzekerheid op over de validiteit en 
betrouwbaarheid van het instrument en ook maakt dit vergelijking tussen onderzoeken lastiger. 

Een volgende methodologische beperking heeft te maken met het studiedesign. In veel 
onderzoeken is gebruik gemaakt van een design waarin retrospectief werd gevraagd naar 
informatiebehoefte en informatiebronnen. Verder was slechts in enkele gevallen sprake van een 
longitudinaal design. Door de keuze voor retrospectieve designs en de afwezigheid van 
longitudinale designs is het lastig te bepalen wat de voorkeuren van patiënten zijn op een bepaald 
moment in het zorgproces en hoe voorkeuren van patiënten in de loop van de tijd veranderen. 

Een vierde methodologisch bezwaar betreft de samenstelling van de onderzoekspopulaties. 
Veruit het meeste onderzoek is verricht in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk 
en Australië. Een aantal studies is gehouden onder relatief kleine populaties (N<25). In een aantal 
studies is er sprake van een grote non-respons (>50%), waarbij niet altijd is aangegeven wat de 
kenmerken van de non-responders zijn en hun redenen om niet deel te nemen (Rutten et al, 2005). 
In veel gevallen is er sprake van homogene populaties voor wat betreft leeftijd, etniciteit, 
onderwijsniveau en socio-economische status. Oudere patiënten zijn ondervertegenwoordigd in de 
meeste studiepopulaties. Verder bestaat een relatief groot deel van de literatuur uit onderzoek 
onder borstkankerpatiënten. Dit betreft alleen vrouwen en deze vorm van kanker heeft een 
relatief gunstige prognose. Bovenstaande kenmerken van de onderzoekspopulaties beperken de 
generaliseerbaarheid van bevindingen naar ondervertegenwoordigde groepen. 

Een laatste bezwaar is dat er hoofdzakelijk kwantitatieve onderzoeken zijn verricht. Hierdoor mist 
soms de nuance en diepgang die met kwalitatief onderzoek wel kan worden verkregen. Zeker als 
het gaat om geïndividualiseerde aspecten van de zorg, zoals informatievoorkeuren, kunnen 
persoonlijke uitspraken waardevolle aanvullende inzichten geven bovenop de cijfers die 
gemiddelden over grote groepen weergeven. 

Hoewel een deel van de onderzoeken waarop dit hoofdstuk is gebaseerd uiteenlopende 
methodologische mankementen vertoont, komen de geraadpleegde onderzoeken toch uit op 
hetzelfde eindoordeel: informatievoorkeuren van kankerpatiënten en hun geprefereerde rol bij 
besluitvorming zijn individueel bepaalde aspecten van de zorgverlening. Het is daarom van belang 
op individueel niveau vast te stellen wat de voorkeuren van deze persoon op dit moment zijn. 

In het volgende hoofdstuk wordt daarom uitgewerkt welke instrumenten worden beschreven in de 
literatuur om de voorkeuren van individuele patiënten vast te stellen.
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Hoofdstuk 4 Inventarisatie van bestaande meetinstrumenten 

In dit hoofdstuk worden de vierde en vijfde onderzoeksvraag uitgewerkt, op basis van een review 
van de bestaande literatuur. Hoe kunnen informatievoorkeuren worden vastgesteld van een 
individuele patiënt? En hoe kan worden vastgesteld in welke mate hij betrokken wil zijn bij 
besluitvorming? Er wordt gezocht naar een instrument dat de specifieke informatievoorkeuren van 
een individuele patiënt inzichtelijk maakt voor de zorgverlener in de dagelijkse praktijk. 

Dit hoofdstuk levert met name een bijdrage op instrumenteel gebied. Bestaande instrumenten om 
behoeften en voorkeuren van patiënten inzichtelijk te maken worden geschetst. Ook wordt 
beschreven aan welke eisen instrumenten moeten voldoen om geschikt te zijn voor gebruik in de 
dagelijkse zorgpraktijk. 
Mogelijk wordt ook een bijdrage geleverd op theoretisch gebied. Dit is het geval als het mogelijk 
blijkt om met behulp van een theoretisch model een verband te leggen tussen informatie-
voorkeuren van patiënten en kwaliteit van leven aspecten (zie hiervoor paragraaf 4.4 en 4.6). 

4.1 Relevante literatuur: selectiemethode en geselecteerde artikelen
Ook voor de uitwerking van de vierde en vijfde onderzoeksvraag is een uitgebreide literatuursearch 
uitgevoerd. De zoektocht was gericht op artikelen waarin instrumenten worden beschreven of 
geëvalueerd die gebruikt worden om de informatievoorkeuren van patiënten te meten. Verder is 
gezocht naar instrumenten die gebruikt worden om te meten in welke mate patiënten betrokken 
willen zijn bij het nemen van besluiten. In Bijlage 1 staat beschreven op welke wijze de relevante 
literatuur is geïdentificeerd (methode) en op grond van welke criteria de literatuur is geselecteerd 
(inclusie- en exclusiecriteria). 

Tabel 5 geeft weer welke systematic reviews zijn geselecteerd ten behoeve van dit hoofdstuk, de 
focus van deze reviews, het aantal artikelen dat in de betreffende review is geïncludeerd en het 
aantal onderzochte instrumenten. 

Tabel 5: Overzicht van de gebruikte systematic reviews in verband met meetinstrumenten om de informatiebehoeften van 
patiënten te achterhalen 

                                               
5  In totaal beslaat het overzichtsartikel 47 artikelen, echter 11 hiervan zijn relevant voor het meten van gewenste mate
    van betrokkenheid bij besluitvorming.

Auteurs review Focus review Aantal 
artikelen

Aantal 
instrumenten

Gaston & Mitchell (2005) 
O.a. gewenste betrokkenheid van 
kankerpatiënten bij besluitvorming N=115 niet genoemd

Kruijver et al. (2006)
Gebruik van checklists en kwaliteit van leven 
vragenlijsten met als doel de bevraagde 
onderwerpen te bespreken tijdens consult

N=16 niet genoemd

Richardson et al. (2007)
Instrumenten om systematisch behoeften van 
individuele patiënten te beoordelen N=36 15

Wen & Gustafson (2004)
Instrumenten om systematisch behoeften van 
patiënten en familie te beoordelen N=43 24
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Andere artikelen dan bovenstaande reviews zijn tevens verwerkt in dit hoofdstuk op het moment 
dat zij dieper inzicht dan wel aanvullende inzichten opleverden. 

4.2 Soorten instrumenten voor het meten van informatievoorkeuren 
Uit de literatuursearch blijkt dat voor het meten van informatievoorkeuren bij kankerpatiënten 
verschillende soorten instrumenten worden gebruikt, gekoppeld aan verschillende doelen:

 Survey vragenlijsten die gebruikt worden om patiënten retrospectief te bevragen welke 
informatie zij op een bepaald moment in het zorgproces wensten. Onderzoek met behulp 
van deze vragenlijsten is descriptief van aard. Doel van dergelijk onderzoek is de globale 
informatiebehoefte van groepen kankerpatiënten in kaart te brengen. Voorbeelden van 
deze instrumenten zijn de Information Needs Measure (Thurstone scaling of Information 
Needs, Degner et al., 1998) en de Information Needs Questionnaire (Galloway et al., 
1997). Beide instrumenten zijn gevalideerd en door diverse andere onderzoekers 
gebruikt, al dan niet voorzien van kleine aanpassingen. De bevindingen in Hoofdstuk 3 
zijn voor een groot deel gebaseerd op onderzoek dat met behulp van dit type 
vragenlijsten is uitgevoerd. 
Bovenstaande soort instrumenten zullen in dit hoofdstuk niet verder worden besproken, 
aangezien het doel in dit hoofdstuk is een instrument te identificeren dat de specifieke 
informatievoorkeur van een individuele patiënt inzichtelijk maakt voorafgaand aan het 
contact met de zorgverlener. 

 Vragenlijsten die gebruikt worden om de behoeften van individuele patiënten in de 
oncologische zorg vast te stellen. Het gaat hierbij niet specifiek om 
informatiebehoeften, maar behoeften in bredere zin. Informatie kan hierbij een van de 
onderdelen vormen. 
In paragraaf 4.3 worden dergelijke instrumenten nader beschouwd, op basis van twee 
systematic reviews. 

 Vragenlijsten die aspecten van kwaliteit van leven meten bij kankerpatiënten. 
Deze vragenlijsten zijn in eerste instantie ontwikkeld om de lichamelijke en psychische 
gezondheidstoestand en het sociale functioneren te meten van patiënten die deelnemen 
aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Er is echter groeiende belangstelling om 
dergelijke kwaliteit van leven aspecten ook te meten in de dagelijkse klinische praktijk 
(Detmar et al., 2000). In die toepassingsvorm krijgt een patiënt voorafgaand aan het 
consult een kwaliteit van leven vragenlijst voorgelegd. Bij aanvang van het consult krijgt 
de zorgverlener door middel van een grafische weergave inzicht in de score van de 
patiënt op de diverse onderdelen. Deze scores bieden aanknopingspunten voor het 
gesprek tussen zorgverlener en patiënt voor wat betreft de onderwerpen die op dat 
moment van belang zijn voor de patiënt. 
Deze toepassing van kwaliteit van leven vragenlijsten in de dagelijkse klinische praktijk 
wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.4. 
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4.3 Vragenlijsten om de behoeften van individuele patiënten vast te stellen
Zowel Richardson et al. (2007) als Wen & Gustafson (2004) hebben een systematic review 
uitgevoerd naar bestaande instrumenten die gebruikt worden om de behoeften van individuele 
kankerpatiënten in kaart te brengen. Richardson et al. beoordelen 15 instrumenten. Wen & 
Gustafson beoordelen 24 instrumenten, waarvan 7 gericht op de familie van de patiënt. Aangezien 
de onderzoeksdoelen van de twee onderzoeksteams verschilden, hebben zij andere inclusiecriteria 
gehanteerd voor hun review. Als gevolg hiervan komen in totaal zeven instrumenten in beide 
onderzoeken voor. 
De bevindingen uit beide onderzoeken worden hieronder uitgewerkt. De beschreven uitkomsten 
gelden voor beide onderzoeken, tenzij expliciet anders vermeld. 

4.3.1. Korte beschrijving van de onderzoeken
Het doel van de review van Richardson et al. (2007) is instrumenten te identificeren die in de 
praktijk gebruikt kunnen worden om de behoefte van individuele patiënten te onderzoeken. De 
instrumenten in de review zijn ontwikkeld voor verschillende doeleinden. Sommige zijn gericht op 
de gezondheidstoestand van patiënten (het vóórkomen van symptomen en de ernst hiervan). 
Andere hebben als doel de meest voorkomende zorgen van de patiënt aan het licht te krijgen of 
om patiënten te screenen op potentiële psychosociale problemen. De meeste onderzochte 
instrumenten zijn gericht op de behoeften van een algemene populatie van kankerpatiënten en 
zijn in gemengde populaties ontwikkeld. 
Wen & Gustafson (2004) hebben een review gemaakt van instrumenten die de ervaren behoeften 
van kankerpatiënten en hun familie beoordelen. Het doel van de instrumenten was om de zorg aan 
de patiënten te kunnen richten. 

4.3.2. Onderzochte aspecten
Domeinen en items
De onderzoekers constateren een grote variatie tussen de instrumenten wat betreft domeinen en 
aantallen items. Domeinen met dezelfde naam bevatten soms items die conceptueel en 
operationeel behoorlijk verschillen. Voorbeelden van domeinen zijn symptomen 
(ziektegerelateerd), bijwerkingen (behandelingsgerelateerd), fysiek functioneren, psychisch 
functioneren, spiritueel welzijn, cognitief, sociaal, werk en algemeen. 
Bij de onderzochte instrumenten worden de domeinen symptomen en bijwerkingen, lichamelijk 
functioneren en psychisch functioneren in het algemeen beter gedekt dan de overige domeinen. 
Dekking hangt niet noodzakelijkerwijs samen met de lengte van het instrument.  

Vraag- en antwoordformat en manier van scoren
Formats van de instrumenten hangen samen met het doel. Semantische differentialen en Likert 
schalen worden gebruikt om de mate waarin iets als een probleem wordt ervaren te meten, of de 
mate waarin een item belangrijk wordt gevonden. Nadeel van Likert-type schalen is dat dit tot 
plafond effecten kan leiden. Dit wil zeggen dat respondenten bij het merendeel van de behoeften 
aangeven dat zij het item belangrijk vinden. Voor een zorgverlener wordt het dan lastig om te 
bepalen op welke onderwerpen hij zich echt moet concentreren. 
Checklists gebruiken vooral dichotome items om inzicht te geven in de aanwezigheid dan wel de 
afwezigheid van een behoefte of probleem. Veel van de onderzochte instrumenten combineren 
diverse formats. De meeste instrumenten maken gebruik van een vorm van scoringssysteem, met 
name op item niveau en domein niveau. 



Patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg
Doctoraalscriptie Marieke van den Berg

45

Richardson et al. merken op dat een aantal instrumenten onderscheid maakt tussen het meten van 
problemen en de wens om zorg te krijgen. De meeste instrumenten zijn ontworpen om de ervaren 
gezondheidsproblemen te meten, en niet voor het meten van de ervaren behoefte aan zorg. Dit 
leidt ertoe dat zorgverleners moeten interpreteren wat de praktische gevolgen zijn van de 
verkregen informatie. 
Wen & Gustafson signaleren dat gedigitaliseerde instrumenten in populariteit winnen. Er is 
aangetoond dat deze vorm van vragen afnemen acceptabel is voor kankerpatiënten. 

Psychometrische eigenschappen
Validiteit en betrouwbaarheid zijn bij de diverse beschouwde instrumenten in verschillende mate 
beoordeeld; bij sommige uitvoerig, bij andere in het geheel niet.  
Voor het genereren van de inhoud van de instrumenten wordt zwaar geleund op bestaande 
literatuur. Verder wordt gebruik gemaakt van panels van zorgverleners en patiënten, met de vraag 
om items te selecteren of te beoordelen. In sommige gevallen zijn items gegenereerd op basis van 
interviews met patiënten of uitspraken van patiënten en zorgverleners. Ten slotte zijn onderdelen 
uit bestaande instrumenten hergebruikt of is gekozen voor een combinatie van de genoemde 
methoden. 
Richardson et al. pleiten ervoor om gedurende de ontwikkeling van een instrument kwalitatieve 
methoden te gebruiken om er zeker van te zijn dat het instrument goed aansluit bij de te meten 
behoeften van kankerpatiënten. 
Voor wat betreft betrouwbaarheid van instrumenten is gekeken naar de interne consistentie en de 
reproduceerbaarheid. Voor zover betrouwbaarheid is onderzocht blijkt het merendeel van de 
instrumenten tekort te schieten. 

Gevoeligheid voor verandering
Om te kunnen begrijpen of en hoe behoeften veranderen gedurende de tijd en om te zien hoe 
instrumenten presteren in de loop van de tijd is het noodzakelijk om de gevoeligheid van 
instrumenten voor verandering te beoordelen. In het overzicht van Richardson et al. was bij slechts 
één instrument de gevoeligheid voor verandering nagegaan. In een longitudinale studie bleek dit 
instrument verandering te kunnen aangeven. 
In het overzicht van Wen & Gustafson bleken zes instrumenten getest op gevoeligheid om 
veranderingen waar te nemen. De onderzoekers constateren een gebrek aan aanwijzingen dat de 
bestudeerde instrumenten hiervoor geschikt zijn. 

Uitvoerbaarheid en acceptatie
Bij gebruik van meetinstrumenten in de klinische setting zijn praktische overwegingen van belang. 
Uit beide reviews komt naar voren dat er weinig gegevens bekend zijn over uitvoerbaarheid en 
acceptatie van het gebruik van de instrumenten in de klinische setting. 
Uitvoerbaarheid en acceptatie door de doelgroepen hebben onder andere te maken met het 
gebruiksgemak en de administratieve last die met het instrument gemoeid is. Ook de mate van 
ondersteuning die nodig is om het instrument te gebruiken en de benodigde tijd zijn van belang. Er 
bestaat een grote range in tijd die nodig is om vragenlijsten in te vullen (variërend van enkele tot 
45 minuten). Voor het gebruiken van de elektronische versies van instrumenten is minder tijd 
nodig. Er zijn aanwijzingen dat patiënten, als zij de keuze hebben, voorkeur hebben voor een 
elektronisch format. 
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4.3.3 . Conclusie op basis van beide reviews
De instrumenten die door beide onderzoeksteams zijn beoordeeld voldeden aan enkele maar niet 
alle criteria voor validiteit, betrouwbaarheid, gevoeligheid voor het meten van verandering en 
beperkte administratieve last. Het is de vraag of enig instrument ontwikkeld kan worden die 
voldoet aan alle vereisten. Richardson et al. vermelden verder dat geen enkel instrument bleek te 
voldoen voor alle domeinen van het meten van behoeften van patiënten. De meeste instrumenten 
focussen op een bepaalde context (bijvoorbeeld polikliniek) of een bepaald moment in het 
zorgproces, en zijn daarom niet te gebruiken gedurende het gehele zorgproces. 
Gegevens over de bruikbaarheid en acceptatie van de instrumenten in de dagelijkse praktijk zijn 
schaars. Het gebrek aan testen in de praktijk is een ernstige beperking van alle instrumenten die 
bestudeerd zijn. Dit laat vragen onbeantwoord over hoe een bepaald instrument ondersteunend 
kan werken in de dagelijkse praktijk van zorgverlening. De onderzoekers geven ook aan dat 
vooralsnog onderzoek ontbreekt naar de effectiviteit van instrumenten en meetbaar gunstige 
uitkomsten voor patiënten. 

Het eindoordeel in beide reviews is dat er behoefte bestaat om door te gaan met het ontwikkelen 
en testen van instrumenten die in de praktijk gebruikt kunnen worden en waarvan hun effect op de 
kwaliteit van zorg kan worden onderzocht. De belangrijkste aandachtspunten bij het verbeteren 
van instrumenten zijn de gevoeligheid, bruikbaarheid, geschiktheid, en acceptatie. Wat betreft de 
range van behoeften die beoordeeld moet worden bestaat volgens Richardson et al. inmiddels 
voldoende informatie.

4.4 Toepassing van kwaliteit van leven vragenlijsten in de dagelijkse praktijk
Een veel gebruikte vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven aspecten bij individuele 
patiënten in de oncologische zorg is de EORTC QLQ-C30 (Aaronson et al., 1993). Dit instrument is 
ontwikkeld door de European Organisation for Research and Treatment of Cancer en is zeer 
uitgebreid psychometrisch getest in diverse landen onder uiteenlopende doelgroepen. De 
vragenlijst is in eerste instantie ontwikkeld voor toepassing bij klinisch wetenschappelijk 
onderzoek, met als doel de gezondheidstoestand en het sociale functioneren van de patiënt te 
monitoren. Basislijst is de C30, een eventuele verdere invulling is per trial te maken. 
De EORTC QLQ-C30 meet veel voorkomende aan kanker gerelateerde symptomen. De vragenlijst 
bestaat uit dertig items, verdeeld over vijf functionele schalen (fysiek, emotioneel, cognitief, 
sociaal en rol), drie symptoom schalen (vermoeidheid, pijn en misselijkheid), een globale kwaliteit 
van leven schaal en zes losse items die overige veel voorkomende symptomen in kaart brengen. 
Voor de meeste items worden antwoorden op een 4 punts Likertschaal gegeven, variërend van 
‘helemaal niet’ tot ‘heel erg’. Scores kunnen volgens een vastgelegde procedure lineair worden 
omgezet in een schaal van nul tot honderd en kunnen grafisch worden weergegeven. Door deze 
weergave kunnen eventuele veranderingen in de tijd worden opgemerkt. Interpretatie van de 
uitkomsten wordt vergemakkelijkt doordat er referentiegegevens beschikbaar zijn van 
respondenten die niet lijden aan kanker. 
In Bijlage 3 is de Nederlandse versie van deze vragenlijst opgenomen. In Bijlage 4 zijn twee 
voorbeelden te vinden van de grafische weegave van een individueel kwaliteit van leven profiel, 
opgesteld op basis van de ingevulde vragenlijst. 

Hieronder worden twee onderzoeken beschreven waarin de EORTC QLQ-C30 is gebruikt als 
instrument om de behoeften van individuele patiënten in kaart te brengen, voorafgaand aan het 
consult.
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4.4.1. Detmar et al. (2002) 
Detmar et al. constateren recente belangstelling voor het in kaart brengen van 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven onderwerpen in de dagelijkse klinische praktijk. 
Tegelijkertijd merken zij echter op dat vooralsnog weinig empirische studies het nut van dergelijke 
beoordelingen evalueren. Hun artikel beschrijft een longitudinaal, randomised crossover trial 
waaraan tien artsen en 214 kankerpatiënten deelnamen. Tijdens drie opeenvolgende 
polikliniekafspraken vulden respondenten in de interventiegroep voorafgaand aan het consult een 
vragenlijst in waarin kwaliteit van leven aspecten aan de orde komen (de EORTC-QLQ-30). De 
antwoorden werden gescand in een computer, automatisch gescoord volgens protocol en omgezet 
in een grafische samenvatting. Zowel de arts als de patiënt kregen voorafgaand aan het consult 
een kopie van deze samenvatting. De consulten werden opgenomen op band en de inhoud achteraf 
geanalyseerd. 

Resultaat
In de interventiegroep werden de kwaliteit van leven onderwerpen significant meer besproken dan 
in de controlgroep. Artsen in de interventiegroep ontdekten een groter percentage patiënten met 
matige tot ernstige gezondheidsproblemen in een aantal domeinen dan de artsen in de 
controlgroep. Een significant groter percentage patiënten in de interventiegroep kreeg advies van 
de arts over hoe om te gaan met de gezondheidsproblemen. Er is een significant verschil gemeten 
in de ervaren emotionele ondersteuning door de arts. Deze uitkomst is van belang, aangezien 
eerder onderzoek heeft uitgewezen dat patiënten eerder geneigd zijn om informatie over hun 
emotionele functioneren bloot te geven op het moment dat de arts ondersteunend gedrag 
vertoont. 
De patiënten in de interventiegroep gaven vrijwel unaniem aan (97%) dat de samenvatting een 
accurate beschrijving gaf van hun functioneren op dat moment, 79% meende dat de samenvatting 
bij de arts het bewustzijn van hun gezondheidsproblemen vergrootte. Een kwart van de patiënten 
besprak de samenvatting ook met anderen, zoals familie of de huisarts. 
Artsen vonden dat de samenvatting een zinnige impressie geeft van de gezondheidsbeleving van de 
patiënt. Ook werd volgens hen de communicatie vergemakkelijkt, met name wat betreft 
psychosociale onderwerpen zoals bijvoorbeeld sociaal functioneren, en communicatie over 
onverwachte symptomen. In de interventiegroep werden de artsen na verloop van tijd beter in het 
herkennen van de problemen van patiënten. Substantiële verbetering is gezien in de gebieden die 
gewoonlijk onderbelicht blijven (emotionele en sociale gezondheid, moeheid en pijn). 
Alle artsen en 87% van de patiënten meenden dat de interventie de communicatie faciliteerde. De 
duur van het consult verschilde niet voor de interventie en controlgroep.

Conclusie 
Detmar et al. concluderen dat wanneer voorafgaand aan een consult aspecten van kwaliteit van 
leven in kaart worden gebracht en de uitkomsten hiervan tijdens het consult gebruikt worden, dit 
gunstige effecten heeft op de communicatie tussen arts en patiënt. Wanneer in de dagelijkse 
oncologiepraktijk standaard deze aspecten worden beoordeeld,wordt het bespreken van kwaliteit 
van leven onderwerpen gefaciliteerd. Beoordeling van deze aspecten kan ook het bewustzijn van 
artsen van problemen van hun patiënten vergroten.
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4.4.2. Velikova et al. (2004)
Velikova et al. onderzochten wat het effect is op het welzijn van de patiënten wanneer 
zorgverleners regelmatig gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven data verzamelen en 
gebruiken. Ook onderzochten zij het effect van deze data op het zorgproces, bijvoorbeeld het 
besluit om onderzoeken aan te vragen, verwijzing naar andere zorgverleners en adviezen over 
omgaan met de ziekte. 
De onderzoekers voerden een prospectieve studie uit met herhaalde meting onder 28 oncologen en 
286 kankerpatiënten. De patiënten zijn onderverdeeld in drie groepen. De interventiegroep vult 
voorafgaand aan het consult door middel van een touchscreen de EORTC-QLQ-30 vragenlijst in. De 
artsen beschikken tijdens het consult over een uitdraai waarin de resultaten grafisch zijn 
weergegeven. De tweede groep vult ook de vragenlijst in, maar de arts ontvangt de resultaten 
niet. De controlgroep vult geen vragenlijst in. De consulten werden opgenomen op band en de 
inhoud werd achteraf geanalyseerd. 

Resultaat
Patiënten vonden de vragenlijst een nuttig middel om de artsen te informeren over hun 
problemen. De artsen vonden dat de kwaliteit van leven gegevens de communicatie met de patiënt 
verbeterden en hen hielpen om gericht te vragen naar problemen die de patiënt als relevant had 
aangegeven. De interventie gaf de mogelijkheid om ook te praten over klachten die minder 
lichamelijk van aard zijn. De interventie leidde tot een significante toename van het bespreken 
van kwaliteit van leven aspecten, zonder de consultduur te verlengen. Ook had de interventie een 
positief (maar marginaal significant) effect op het algehele en emotionele welzijn van patiënten. 
Er is geen effect gevonden op het zorgproces. 

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat herhaalde meting van kwaliteit van leven aspecten bij 
individuele patiënten haalbaar is in de dagelijkse oncologiepraktijk en een effectieve manier om 
aspecten van de zorgverlening te verbeteren. De interventie heeft een positief effect op de 
communicatie tussen arts en patiënt en leidt tot een verbeterd emotioneel welzijn bij patiënten. 

4.5 Meten van voorkeur voor betrokkenheid bij besluitvorming
Degner heeft veel onderzoek verricht naar de voorkeur van kankerpatiënten voor betrokkenheid bij 
besluitvorming in fasen van diagnose en behandeling. Samen met andere onderzoekers heeft zij 
een schaal ontwikkeld waarbij vijf verschillende maten van gewenste betrokkenheid zijn 
beschreven. Deze variëren van ‘ik prefereer alle besluiten over mijn behandeling over te laten aan 
mijn arts’ tot ‘ik prefereer zelf de uiteindelijke keuzes te maken over mijn behandeling’. Deze vijf 
geprefereerde rollen zijn onder te delen onder drie hoofdcategorieën, te weten actieve 
betrokkenheid bij besluitvorming, gezamenlijke besluitvorming en passieve besluitvorming (Degner 
& Sloan, 1992). 
Uit het overzichtsartikel van Gaston et al. (2005), waarbij betrokkenheid bij besluitvorming een 
van de bestudeerde onderwerpen is, blijkt dat de control preferences scale zoals oorspronkelijk 
ontwikkeld door Degner & Sloan door vrijwel alle onderzoekers na hen is overgenomen. Ook Kiesler 
& Auerbach (2006) noemen in hun review deze control preferences scale als instrument dat inzicht 
geeft in de mate waarin patiënten betrokken willen zijn bij besluitvorming.
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Overigens is naar aanleiding van de literatuursearch voor deze scriptie geen onderzoek naar voren 
gekomen waarbij voorafgaand aan het consult is gemeten hoe actief een patiënt betrokken wenst 
te zijn bij de besluitvorming en waarbij de arts van het resultaat van deze meting op de hoogte is 
tijdens het consult. Op het moment dat er wel sprake was van een meting voorafgaand aan een 
consult, gebruikten de onderzoekers de uitkomst van deze meting slechts om te kunnen vaststellen 
in hoeverre de aangegeven geprefereerde rol voorafgaand aan het consult overeenkomt met de 
ervaren rol tijdens het consult.

4.6 Discussie en conclusie op basis van inventarisatie bestaande instrumenten 
In de literatuur is geen instrument gevonden waarmee specifiek de informatievoorkeur van een 
patiënt prospectief kan worden vastgesteld. Weliswaar zijn enige tientallen instrumenten 
beschreven waarmee behoeften van patiënten prospectief in kaart gebracht kunnen worden, maar 
dit betreft behoeften in bredere zin. Bovendien voldoen deze instrumenten niet aan alle criteria 
voor validiteit, betrouwbaarheid, gevoeligheid voor verandering, uitvoerbaarheid en acceptatie, of 
deze aspecten zijn niet beoordeeld. 

Een instrument dat wel uitvoerig getest is op bovenstaande criteria is de kwaliteit van leven 
vragenlijst EORTC QLQ-C30. Uit een aantal studies blijkt dat prospectieve meting met behulp van 
dit instrument haalbaar is in de dagelijkse praktijk en een effectieve manier is om de 
communicatie tussen arts en patiënt te bevorderen. Bij vervolgbezoeken kan de meting worden 
herhaald en kunnen uitkomsten worden vergeleken. Vooralsnog is deze vragenlijst alleen gebruikt 
in de context van een onderzoek. Een aandachtspunt is daarom de bruikbaarheid van dit 
instrument wanneer het gedurende een langere periode als onderdeel van de dagelijkse praktijk 
wordt ingezet. 
Een belangrijker discussiepunt is echter dat in dit hoofdstuk is gezocht naar een instrument 
waarmee informatievoorkeuren kunnen worden vastgesteld. Ook al heeft prospectief gebruik van 
de EORTC QLQ-C30 een positief effect op de communicatie tussen arts en patiënt, wat  zegt een 
meting op een kwaliteit van leven vragenlijst precies over informatievoorkeuren van patiënten? 
Er is dan een theoretisch model noodzakelijk waarmee informatievoorkeuren en kwaliteit van leven 
aspecten met elkaar verbonden kunnen worden. 

Om inzicht te krijgen in de mate waarin patiënten betrokken willen zijn bij besluitvorming is de 
control preferences scale van Degner & Sloan (1992) het meest gebruikte instrument. Dit 
instrument is echter niet in prospectief onderzoek gebruikt, waarbij de arts tijdens het consult op 
de hoogte is van de voorkeuren van de patiënt. 

Concluderend: 
Hoe kunnen de informatievoorkeur en voorkeur voor de mate van betrokkenheid worden 
vastgesteld bij een individuele patiënt op een bepaald moment? In de literatuur zijn geen 
instrumenten geïdentificeerd waarmee deze vierde en vijfde onderzoeksvraag naar volle 
tevredenheid beantwoord kunnen worden. 
In het volgende hoofdstuk zal daarom een aanzet worden gegeven voor het ontwerp van een 
instrument dat wellicht wel aan de doelen, eisen en criteria voldoet.
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Hoofdstuk 5 Ontwerp van een instrument om informatiebehoefte en
geprefereerde rol te meten

Om patiëntencommunicatie op een vraaggerichte manier te kunnen vormgeven is het noodzakelijk 
dat de zorgverlener inzicht heeft in de informatiebehoeften en gewenste rol van individuele 
patiënten. In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor het ontwikkelen van een nieuw 
meetinstrument voor gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk. Dit instrument dient als brug voor de 
communicatie tussen zorgverlener en patiënt. 

Dit hoofdstuk levert een bijdrage op instrumenteel gebied, zij het nu nog bescheiden. Er wordt 
kort een aantal voorwaarden genoemd waaraan een instrument moet voldoen om het geschikt te 
maken voor gebruik in de dagelijkse praktijk. Ook worden aanwijzingen gegeven die van belang 
zijn op het moment dat het meetinstrument daadwerkelijk wordt ontwikkeld en getest. 
Op het moment dat het geschetste meetinstrument daadwerkelijk wordt ontwikkeld en toegepast 
in de dagelijkse praktijk hebben zowel zorgverlener als patiënt iets in handen waarmee zij kunnen 
sturen op de informatie die wordt uitgewisseld (onderzoeksvraag 6). 

5.1 Beoordelen van behoeften: noodzaak voor een instrument
Richardson et al. (2005; 2007) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het beoordelen van
behoeften van kankerpatiënten. De onderzoekers hanteren hierbij de volgende definitie:
Beoordelen van behoeften is: 
‘…… (i) a clearly defined process, done with, or by, the person with (or suspected as having) 
cancer; (ii) involving some form of consistent framework; (iii) involving regular comprehensive 
assessment at clearly defined intervals; (iv) based on patients’ accounts of their needs and wishes 
which they expect professional care to meet; and finally (v) informing the decisions of a range of 
health care professionals involved in cancer care’ (Richardson et al., 2005:1).

Om deze behoeften van patiënten te kunnen beoordelen, heeft een zorgverlener informatie nodig 
van de patiënt. Met behulp van een instrument kunnen zorgverleners deze informatie boven tafel 
krijgen. Richardson et al. (2005:1) definiëren een dergelijk instrument als ‘een verzameling van 
vragen, schalen en andere manieren van informatie verkrijgen die samen een consistent en 
omvattend systeem vormen waarmee de range van behoeften van patiënten voor zorg en 
ondersteuning kunnen worden onderzocht’. 

5.2 Omschrijving van ‘het ideale instrument’
Het ideale instrument fungeert als brug in de communicatie tussen zorgverleners en patiënten. 
Het instrument moet onderwerpen aan het licht brengen waarover patiënten informatie willen of 
waarbij zij hulp nodig hebben. Het instrument helpt patiënten hun voorkeuren duidelijk te maken. 
Zij kunnen met behulp van het instrument aangeven welke onderwerpen voor hen van belang zijn, 
en aan welke onderwerpen de zorgverlener aandacht zou moeten besteden. 
Het instrument levert zorgverleners informatie op waarmee zij gericht zorg kunnen plannen. De 
zorgverlener overziet in één oogopslag de onderwerpen die voor de patiënt kennelijk van belang 
zijn. Deze informatie stuurt zorgverleners bij het stellen van prioriteiten en wijst hen op de 
onderdelen waarop zij inspanningen moeten verrichten. Uitkomsten van de (herhaalde) meting 
kunnen ook worden gebruikt voor het monitoren en evalueren van de zorgverlening. 
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Het instrument zal bovendien aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om het geschikt te 
maken voor gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk. Richardson et al. (2007) noemen op basis van de 
literatuur:

 Validiteit

 Betrouwbaarheid

 Geschiktheid voor het doel, de populatie en de setting

 Gevoeligheid voor het meten van verandering

 Uitvoerbaarheid

 Acceptatie

5.3 Ontwerp van een nieuw instrument 
In deze paragraaf wordt géén kant en klaar nieuw instrument gepresenteerd. Wel worden 
aanwijzingen gegeven die van belang zijn op het moment dat een instrument wordt ontworpen en 
getest. Eventuele kanttekeningen en discussiepunten zullen worden behandeld in het afsluitende 
Hoofdstuk 6. 

Doel en doelgroep
Doel van het instrument is de informatievoorkeuren en de voorkeur voor de mate van 
betrokkenheid bij besluitvorming te meten bij individuele kankerpatiënten voorafgaand aan een 
consult met de zorgverlener. 

Toepassing van het instrument
Patiënten vullen voorafgaand aan het consult met de zorgverlener een vragenlijst in. Zowel de 
zorgverlener als de patiënt hebben tijdens het consult inzicht in de uitkomsten. Uitkomsten die 
een van de partijen of beide partijen van belang vinden, worden besproken tijdens het consult. 

Domeinen en items
In Hoofdstuk 3 zijn de algemene informatievoorkeuren van groepen kankerpatiënten uitgewerkt, op 
basis van zeer uitgebreid literatuuronderzoek. Deze voorkeuren dienen als basis voor de domeinen 
en items van het instrument waarmee individuele behoeften worden gemeten. Het voorstel is om 
in ieder geval de volgende domeinen op te nemen, met tussen haakjes voorstellen voor items: 

 Informatie over de ziekte en symptomen (bijvoorbeeld pijn, moeheid, eetlust)

 Informatie over behandeling en bijwerkingen (idem)

 Informatie over prognose (genezingskans, uitzaaiingen)

 Informatie over het herstel (symptomen, lange termijn effecten)

 Fysiek functioneren (mobiliteit, zelf zorg, dagelijkse activiteiten)

 Psychisch welzijn (angst, depressie, ‘omgaan met’)

 Cognitief (geheugen, concentratie)

 Sociaal (effect op omgeving, sociale leven)

 Werk en financiën

Voor het meten van de gewenste mate van betrokkenheid bij besluitvorming wordt de control 
preferences scale van Degner & Sloan (1992) voorgesteld. Deze bestaat uit vijf uitspraken waarin 
verschillende maten van betrokkenheid worden beschreven. De patiënt geeft op deze schaal aan 
welke uitspraak op hem van toepassing is. 
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Vraag en antwoord format en manier van scoren
Het voorstel is een digitaal format te hanteren. Dit heeft diverse voordelen boven een papieren 
variant, zoals de snelheid van invullen van de vragenlijst, directe beschikbaarheid van de scores 
voor alle betrokkenen (onafhankelijk van de locatie), de mogelijkheid scores grafisch weer te 
geven en de mogelijkheid scores te vergelijken (scores van één persoon na verloop van tijd, dan 
wel scores van verschillende personen). 
Tegelijk met het instrument wordt een procedure ontwikkeld waarin afspraken staan over hoe 
items gescoord moeten worden (vergelijk de handleiding van de EORTC kwaliteit van leven 
vragenlijst). Dit is noodzakelijk om eenduidige interpretatie van gegevens te waarborgen. 

De keuze voor antwoordschalen hangt samen met het doel van de vraag. Een belangrijk 
onderscheid hierbij is of je wilt meten wat de ervaren gezondheidsproblemen zijn dan wel wat de 
ervaren behoefte aan zorg (informatie) is. In het eerste geval moet de zorgverlener zelf 
interpreteren wat de ervaren behoefte aan zorg is, waardoor een verkeerd beeld kan ontstaan van 
de werkelijke situatie. Een optie is beide zaken uit te vragen; de zorgverlener is wellicht vooral 
geïnteresseerd in de gezondheidsproblemen, terwijl de patiënt misschien meer prioriteit legt bij 
de ervaren behoefte aan zorg. 

Het gebruik van Likert-type schalen ligt voor de hand wanneer het doel is te meten hoe belangrijk 
een patiënt iets vindt of hoe groot een bepaalde behoefte is. Bij Likert schalen bestaat wel het 
risico op plafondeffecten. 

Psychometrische eigenschappen
De scores op de vragenlijst moeten een betrouwbaar beeld geven van de situatie van de patiënt. 
Voor het opstellen van de domeinen en items van het instrument wordt allereerst geput uit 
uitgebreid literatuuronderzoek (zie de resultaten in Hoofdstuk 3). Verder verdient het aanbeveling 
aanvullend gebruik te maken van kwalitatieve methoden, zoals het beoordelen van items door 
patiënten, zorgverleners en ervaren instrument-ontwikkelaars. Een combinatie van deze methoden 
zou moeten leiden tot een valide instrument. 
Voor de betrouwbaarheid zijn de interne consistentie en de reproduceerbaarheid van belang. 
Het nieuwe instrument zal uitgebreid psychometrisch getest moeten worden en waar nodig 
aangepast. 

Gevoeligheid voor verandering
Het instrument gaat ingezet worden in de dagelijkse klinische praktijk. Bij vervolgbezoeken krijgen 
patiënten het instrument wederom voorgelegd. Zoals beschreven in Hoofdstuk 3 veranderen de 
voorkeuren van patiënten afhankelijk van de fase in het zorgproces en situationele factoren. 
Gevoeligheid voor verandering is daarom een belangrijke eigenschap die het nieuwe instrument 
moet bezitten.

Uitvoerbaarheid en acceptatie
Het instrument moet passen binnen de logistiek van de dagelijkse zorgpraktijk. Vooruitlopend op 
de implementatie is daarom aandacht nodig voor de omstandigheden die het gebruik in de 
dagelijkse praktijk belemmeren dan wel bevorderen. 
Het instrument moet zo ontworpen zijn dat zowel patiënt als zorgverlener zonder veel instructie 
het instrument kunnen toepassen. Het instrument mag niet te belastend zijn qua tijdsinvestering, 
administratieve last en psychische last. De vragenlijst wordt bij voorkeur afgenomen in de 
wachtkamer voorafgaand aan het consult. 
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Hoofdstuk 6 Conclusie, discussie en aanbevelingen 

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg. Dit is een 
nieuw construct, waarvoor nog geen theoretisch kader voorhanden is. Daarom is eerst in kaart 
gebracht wat de afzonderlijk begrippen vraaggerichte zorg en patiëntencommunicatie inhouden en 
welke ontwikkelingen zich afspelen op dit gebied. Vervolgens zijn deze twee begrippen aan elkaar 
gekoppeld. Voor dit nieuwe construct ‘patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg’ is een 
definitie voorgesteld; wat moet worden verstaan onder patiëntencommunicatie in vraaggerichte 
zorg? De vraagstelling voor deze scriptie is afgeleid uit deze nieuwe definitie; aan welke 
voorwaarden moet de organisatie van de zorg voldoen om ervoor te zorgen dat de 
patiëntencommunicatie op een vraaggerichte manier plaatsvindt?  Deze vraagstelling is ontleed in 
zes onderzoeksvragen, die in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid zijn uitgewerkt. 

In dit afsluitende hoofdstuk worden eerst de onderzoeksvragen beantwoord. Met deze antwoorden 
kan de vraagstelling die centraal staat in deze scriptie worden beantwoord. Aansluitend volgt een 
discussie waarin een aantal aandachtspunten wordt belicht. Ten slotte volgen aanbevelingen voor 
de praktijk en voor vervolgonderzoek. 

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Wat is uit onderzoek bekend over de informatievoorkeuren van patiënten? 
Deze onderzoeksvraag richtte zich op drie aspecten, te weten gewenste inhoud, gewenste 
hoeveelheid en gewenste vorm van de informatie. Zeker de inhoud en hoeveelheid informatie 
blijken in hoge mate individueel bepaald te zijn. Wat het verder lastig maakt is dat patiënten niet 
altijd in staat zijn hun informatiebehoeften kenbaar te maken. Ook blijken zorgverleners 
onvoldoende vaardig in het beoordelen van de informatievoorkeuren van patiënten. 

Ondanks de bevinding dat informatievoorkeuren individueel bepaald zijn, zijn toch in algemene 
termen uitspraken hierover te doen:

1a. Gewenste inhoud van de informatie (onderwerpen)
Onderwerpen waarover kankerpatiënten informatie wensen, zijn globaal aan te geven voor 
verschillende fasen in het zorgproces. Dit zijn echter algemene uitspraken die geen voorspellende 
waarde hebben voor de informatiebehoefte van een individuele patiënt op een bepaald moment. 
Rondom de diagnose en behandeling wensen patiënten met name informatie over de behandeling 
(mogelijke behandelingen, mogelijke bijwerkingen), kankerspecifieke informatie (stadium van de 
ziekte, specifieke informatie over de diagnose) en de prognose (kans op genezing). 
Tijdens de behandeling staan voor al de behandeling (met mogelijke bijwerkingen, hoe om te gaan 
met bijwerkingen), informatie over de ziekte en mogelijk terugkeren van de ziekte centraal. 
Na afloop van de behandeling is informatie gerelateerd aan de behandeling van nog steeds van 
belang. Tevens wensen patiënten informatie over herstel, zorg voor zichzelf thuis, nacontroles, 
signalen dat de ziekte terugkomt en lange termijn effecten. 
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1b. Gewenste hoeveelheid informatie
De meeste kankerpatiënten geven aan dat zij zoveel mogelijk informatie wensen over alles wat te 
maken heeft met hun ziekte en behandeling. Hierop bestaan echter uitzonderingen, afhankelijk 
van de situatie op een bepaald moment en de persoonlijke manier van omgaan met informatie. 
De informatiebehoefte is gedurende het gehele zorgproces doorgaans zeer groot. Uitschieter is de 
beginfase waarin de diagnose wordt gesteld en besluitvorming over de behandeling plaatsvindt. 

1c. Gewenste vorm van de communicatie (informatiebronnen)
De belangrijkste en meest bruikbare informatiebronnen voor kankerpatiënten zijn zorgverleners, 
schriftelijke informatie die is uitgereikt in de medische setting en de familie en vrienden van de 
patiënt. Gedurende het ziekteproces maken patiënten gebruik van een combinatie van 
informatiebronnen. Een aandachtspunt is dat patiënten na afloop van de behandeling nog steeds de 
zorgverleners als belangrijkste informatiebron noemen, maar op dat moment het aantal 
contactmomenten sterk is verminderd. 
Internet wordt een steeds belangrijker bron van informatie voor patiënten en hun omgeving en 
verandert de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Een manier om hiermee om te gaan is 
samenwerking tussen zorgverlener en patiënt, waarbij zij de internetinformatie bespreken. Een 
andere optie is dat de zorgverlener relevante sites ‘voorschrijft’ aan de patiënt. 

2. Zijn in de literatuur bepaalde factoren te identificeren die van invloed blijken op de 
informatievoorkeuren van patiënten?

Factoren van invloed op de informatiebehoefte van patiënten zijn leeftijd, de persoonlijke manier 
van omgaan met informatie en de fase van het zorgproces waarin een patiënt zich bevindt. De 
informatiebehoefte binnen één persoon is geen constante, maar varieert afhankelijk van de fase in 
het zorgproces en situationele factoren. 
Er is meer onderzoek nodig om uitspraken te kunnen doen of en zo ja welke factoren van invloed 
zijn op het gebruik van en de voorkeur voor informatiebronnen. 

3. Wat is in de literatuur bekend over de gewenste rol van patiënten bij 
besluitvormingsprocessen?

Patiënten verschillen in de mate waarin zij betrokken willen zijn bij besluitvorming. Verder zijn 
patiënten niet altijd in staat hun geprefereerde rol tot uitdrukking te brengen. Tevens zijn 
zorgverleners niet goed in staat de rol die een patiënt wenst in te schatten.
De meerderheid van de patiënten heeft voorkeur voor samenwerking met de zorgverlener of is zeer 
actief betrokken. Voorspellende factoren voor actieve betrokkenheid zijn een hoger 
opleidingsniveau, jongere leeftijd en vrouwelijk geslacht. Verder wensen personen die er de 
voorkeur aan geven om zelf in controle te zijn (intern georiënteerd) een actievere rol te spelen bij 
besluitvorming dan personen die extern georiënteerd zijn. Ook op het moment dat de medische 
situatie ernstiger is zijn patiënten meer geneigd beslissingen over te laten aan de arts. 
Voorkeuren voor de gewenste mate van betrokkenheid zijn niet stabiel, maar kunnen binnen een 
persoon veranderen. Patiënten bij wie de gezondheidstoestand onlangs verslechterde zijn meer 
geneigd de arts de beslissingen te laten nemen. 
Aandachtspunt is dat bij besluitvormingsprocessen slechts 30 tot 40% van de patiënten de rol 
vervult die zij wensen. 
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4. Hoe kan de informatievoorkeur worden vastgesteld van een individuele patiënt op een 
bepaald moment?

In de literatuur is geen instrument gevonden waarmee de informatievoorkeur van een patiënt 
prospectief kan worden vastgesteld. Er zijn wel instrumenten beschreven waarmee behoeften in 
bredere zin in kaart gebracht kunnen worden, maar deze instrumenten voldoen niet aan alle 
criteria voor validiteit, betrouwbaarheid, gevoeligheid voor verandering, uitvoerbaarheid en 
acceptatie, of deze aspecten zijn niet beoordeeld. 
Een instrument dat wel uitvoerig is getest en goedbevonden op bovenstaande criteria is de 
vragenlijst EORTC QLQ-C30. Prospectieve meting met behulp van dit instrument blijkt haalbaar in 
de dagelijkse praktijk en een effectieve manier om de communicatie tussen arts en patiënt te 
bevorderen. Alleen: het doel van betreffende vragenlijst is meten van kwaliteit van leven 
aspecten, terwijl in deze scriptie wordt gezocht naar een instrument dat informatievoorkeuren kan 
vaststellen. In de discussie wordt hier nader op ingegaan. 
Als het doel is de informatievoorkeur van een patiënt prospectief in kaart te brengen, zal hiervoor 
een nieuw instrument ontwikkeld moeten worden, bij gebrek aan bestaande beproefde 
instrumenten. 

5. Hoe kan worden vastgesteld wat de voorkeur voor de mate van betrokkenheid bij 
besluitvorming is van een individuele patiënt op een bepaald moment?

Het meest gebruikte instrument om inzicht te krijgen in de mate waarin patiënten betrokken 
willen zijn bij besluitvorming is de control preferences scale van Degner & Sloan (1992). 
Op deze schaal worden vijf maten van gewenste betrokkenheid beschreven. Deze variëren van ‘ik 
prefereer alle besluiten over mijn behandeling over te laten aan mijn arts’ tot ‘ik prefereer zelf de 
uiteindelijke keuzes te maken over mijn behandeling’. Deze vijf rollen worden vervolgens 
ingedeeld in de drie hoofdgroepen actieve betrokkenheid bij besluitvorming, gezamenlijke 
besluitvorming en passieve besluitvorming. 
Dit instrument is voor zover bekend nog niet in prospectief onderzoek gebruikt, waarbij de arts bij 
aanvang van het consult op de hoogte is van de voorkeuren van de patiënt. 

6. Hoe zijn zowel patiënt als zorgverlener toe te rusten zodat beiden kunnen sturen op de 
informatie die wordt uitgewisseld, en de patiënt betrokken is bij besluitvorming in de 
mate die hij wenst? 

In deze onderzoeksvraag komen twee verschillende onderwerpen aan de orde: sturen op 
informatie-uitwisseling en betrokkenheid van de patiënt bij besluitvorming. 
Om bij deze laatste te beginnen: er bestaat een beproefd instrument waarmee de gewenste 
betrokkenheid van patiënten kan worden vastgesteld (zie ook vraag 5). Daadwerkelijke 
betrokkenheid in de gewenste mate gaat echter een flinke stap verder dan alleen het meten van 
de gewenste rol. De zorgverlener en patiënt zullen dan beiden inzicht moeten hebben in de rol die 
de patiënt wenst en ook daarnaar moeten handelen. Tijdens de literatuursearch voor deze scriptie 
is geen informatie gevonden die meer inzicht verschaft in dit onderwerp. In de discussie wordt hier 
verder op ingegaan.
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Het tweede punt betreft sturen op informatie-uitwisseling. Zoals al aangegeven bij vraag 4 zijn 
geen instrumenten bekend waarmee de informatievoorkeuren van een patiënt prospectief in kaart 
gebracht kunnen worden. Een dergelijk instrument zou een brugfunctie kunnen vervullen in de 
communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Het biedt een patiënt de kans om aan te geven 
welke onderwerpen op dat moment voor hem van belang zijn en op welk vlak zijn behoeften liggen 
op dat moment. Wanneer de scores van een patiënt op het instrument inzichtelijk zijn voor de 
zorgverlener, stelt dit de zorgverlener in staat om met één oogopslag de onderwerpen te overzien 
die belangrijk zijn voor deze patiënt. Dit kan worden gezien als sturing van de patiënt op de 
informatie-uitwisseling. De zorgverlener kan zelf ook sturen op de informatie-uitwisseling, 
namelijk door de aandacht die hij besteedt aan het bespreken van onderwerpen die het instrument 
aan het licht heeft gebracht.  

6.2 Beantwoording vraagstelling
De vraagstelling in deze scriptie is direct afgeleid van de definitie van patiëntencommunicatie in 
vraaggerichte zorg. De vraagstelling luidt als volgt:

Aan welke voorwaarden moet de organisatie van de zorg voldoen om ervoor te zorgen dat 
de patiënt gedurende alle fasen van het diagnose cq behandeltraject zodanig geïnformeerd 
is dat inhoud en vorm van de communicatie zijn toegesneden op de voorkeuren en 
verwachtingen die de individuele patiënt op dat moment heeft, waarbij de patiënt wordt 
geholpen om betrokken te zijn bij het maken van keuzes, in de mate die hij wenst, en 
waarbij tevens wordt voldaan aan de professionele standaarden?

De antwoorden op de zes onderzoeksvragen, zoals geformuleerd in de vorige paragraaf, moeten 
samen leiden tot het antwoord op deze vraagstelling. 

Startpunt bij het beantwoorden van de vraagstelling zijn de voorkeuren en verwachtingen die een 
individuele patiënt heeft op een bepaald moment. Een zorgverlener zal eerst inzicht moeten 
hebben in de actuele voorkeuren van de patiënt, voordat hij hier op kan inspelen. Dit inzicht is dus 
een essentiële voorwaarde waaraan moet worden voldaan voordat je kunt spreken van 
patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg. 
Aangezien patiënten niet altijd in staat zijn zelf hun voorkeuren duidelijk aan te geven en tevens 
zorgverleners niet vaardig genoeg blijken in het beoordelen van de informatievoorkeuren van 
patiënten, is een instrument nodig. Dit instrument wordt voorgelegd aan de patiënt, voorafgaand 
aan het consult met de zorgverlener. De scores van de patiënt op de diverse items maken aan de 
zorgverlener duidelijk welke onderwerpen op dat moment voor de patiënt van belang zijn en op 
welk vlak zijn behoeften op dat moment liggen. Een dergelijk instrument bestaat momenteel nog 
niet en zal dus nieuw ontwikkeld moeten worden. Als eerste aanzet voor dit instrument dienen de 
informatievoorkeuren van groepen patiënten, zoals die bekend zijn in de literatuur. Verder moet 
ook rekening gehouden worden met voorwaarden als validiteit, betrouwbaarheid, geschiktheid voor 
het doel, de populatie en de setting, gevoeligheid voor het meten van verandering, 
uitvoerbaarheid en acceptatie. 
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Op het moment dat de zorgverlener inzicht heeft in de voorkeuren van een individuele patiënt, kan 
hij de inhoud en vorm van zijn communicatie-uitingen op deze patiënt toespitsen. 
Door het instrument niet eenmalig in te zetten, maar opnieuw voor te leggen voorafgaand aan 
vervolgconsulten, heeft de zorgverlener gedurende alle fasen van het diagnose en behandeltraject 
inzicht in de actuele voorkeuren van de patiënt. Hierdoor kan de zorgverlener inspelen op 
eventueel veranderende voorkeuren van de patiënt. 

Ook de mate waarin patiënten betrokken willen zijn bij keuzes is meetbaar. Hiervoor bestaat een 
instrument, de control preferences scale (Degner & Sloan, 1992) die makkelijk is toe te passen, 
zeker op het moment dat de patiënt toch al een vragenlijst invult in verband met zijn 
informatiebehoeften. 

6.3 Discussie
In deze paragraaf worden enkele aandachtspunten belicht, verdeeld over een aantal onderwerpen. 

6.3.1. Aandachtspunten wat betreft ontwikkelen en inzetten van een meetinstrument

Mogelijkheid één universeel instrument te ontwikkelen
Kanker is een algemene diagnose waar veel verschillende ziekten onder vallen, die uiteenlopende 
oorzaken, behandelingen en uitkomsten hebben. Het is maar de vraag of het mogelijk is om één 
instrument te ontwikkelen waarmee de informatievoorkeuren van patiënten in kaart gebracht 
kunnen worden en dat bruikbaar is voor alle soorten kanker, gedurende het gehele zorgtraject. 
Een optie is om een basisset met vragen te hanteren die wordt aangevuld met specifieke items, 
afhankelijk van de fase van het zorgproces, de soort ziekte of de soort behandeling (vergelijkbaar 
met de systematiek van de EORTC kwaliteit van leven vragenlijsten). 
In dit kader verdient het aanbeveling de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk in de gaten te 
houden. Richardson et al. (2005; 2007) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar instrumenten 
waarmee behoeften van patiënten in kaart gebracht kunnen worden. Zij hebben een aantal opties 
voorgesteld voor verdere uitwerking in de praktijk. Een optie die zij noemen is het ontwikkelen van 
een instrument dat nationaal ingezet kan worden. Een andere optie is het ontwikkelen van een 
basisinstrument waaraan zorgverleners lokale invulling kunnen geven. Overigens richten deze 
onderzoekers zich níet specifiek op het meten van informatievoorkeuren, maar bestudering van 
hun onderzoek en keuzes die zij maken kan desondanks interessante gezichtspunten opleveren. 

Frequentie van meting
Een zorgvuldige beoordeling van de behoeften van patiënten is een centraal aspect van het leveren 
van zorg. Een dergelijke beoordeling zou een doorlopend proces moeten zijn. Maar op welke 
momenten zet je daadwerkelijk het meetinstrument in, en wanneer volstaat een subjectieve 
beoordeling? Deze vraag geldt zeker wanneer een patiënt zeer frequent afspraken heeft in het 
ziekenhuis. Een optie is dan om het instrument met name in te zetten op sleutelmomenten, 
bijvoorbeeld rondom het stellen van de diagnose, de start van de behandeling en bij de evaluatie 
van de behandeling. Deze sleutelmomenten zijn echter enigszins arbitrair en beredeneerd vanuit 
de zorgaanbieder; ook op andere momenten kan een meting heel waardevolle informatie 
opleveren. 
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Setting
In de literatuur zijn instrumenten met name gebruikt in een poliklinische setting, rondom een 
consult met de arts. Het is echter goed denkbaar om ook in andere settings en bij andere 
zorgverleners het zelfde meetinstrument in te zetten. Zeker wanneer het instrument digitaal is 
afgenomen en de uitkomsten bij de patiëntengegevens zijn opgeslagen geeft dit een prima inzicht 
voor alle betrokken zorgverleners. Dit is van belang gezien het multidisciplinaire karakter van de 
oncologische zorg. 

6.3.2. Aandachtspunten in verband met (gebrek aan) theoretisch model

Gebrek aan theoretische en conceptuele helderheid
Epstein et al. (2005) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar patient centered communication 
(patiënt gerichte communicatie, PCC). Zij constateren onder andere een gebrek aan theoretische 
en conceptuele helderheid. Zij pleiten in hun aanbevelingen daarom voor het ontwikkelen van 
operationele definities van patiënt gerichte communicatie die op een theorie zijn gebaseerd. 
Ook bij patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg is er vooralsnog gebrek aan theoretische en 
conceptuele helderheid. In deze scriptie is een definitie voorgesteld. Bij de uitwerking van de 
onderzoeksvraag bleek deze definitie een werkbare omschrijving. Verder onderzoek moet inzicht 
geven in de juistheid en volledigheid van deze definitie. 
Het verdient aanbeveling de ontwikkelingen op het gebied van patient centered communication te 
volgen en waar mogelijk hierbij aan te sluiten, aangezien dit concept diverse overeenkomst 
vertoont met patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg. 

Complexiteit van begrippen en overlap met andere begrippen
Bij de uitwerking van de onderzoeksvragen is met name geconcentreerd op informatievoorkeuren 
van patiënten. Maar wat houden informatievoorkeuren in? En wat is informatiebehoefte? Wat 
hebben deze twee begrippen met elkaar te maken? In hoeverre is behoefte aan informatie los te 
zien van behoefte aan andere zaken, zoals behoefte aan zorg of ondersteuning? In het verlengde 
hiervan: is het wenselijk om de informatiebehoefte/voorkeuren geïsoleerd van andere behoeften in 
kaart te brengen en hierop in te spelen? Of is het voldoende om de diverse behoeften van 
patiënten in kaart te brengen en volgt dan de bijbehorende communicatie vanzelf? 
In vervolgonderzoek en bij het ontwikkelen van instrumenten moet met deze vragen rekening 
gehouden worden. 

Bespreken aspecten van kwaliteit van leven vs informatievoorkeuren van patiënten 
Deels samenhangend met het vorige punt:
In Hoofdstuk 4 bleek dat bespreking van kwaliteit van leven aspecten (op basis van de EORTC 
vragenlijst) een effectieve manier is om de communicatie tussen zorgverlener en patiënt te 
bevorderen. De vraag is wat de relatie is tussen uitkomsten op een kwaliteit van leven vragenlijst 
en informatiebehoeften van patiënten. Er is geen theoretisch model voorhanden waarbij 
informatiebehoefte en kwaliteit van leven aspecten met elkaar verbonden kunnen worden. 
Onderzoek naar kwaliteit van leven is de laatste jaren erg in opkomst, zeker in de oncologische 
zorg. Wellicht kan ook binnen deze onderzoekstak het verband tussen kwaliteit van leven 
onderwerpen (welke zaken zijn voor deze patiënt op dit moment van belang) en behoefte aan 
informatie nader worden onderzocht. 
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6.3.3. Inzicht in de behoeften van de patiënt, en dan? 

Richten van de zorg naar aanleiding van gemeten behoeften
Met behulp van een meetinstrument kunnen behoeften van patiënten aan het licht gebracht 
worden. De zorgverlener krijgt hiermee inzicht in de actuele behoeften van een individuele 
patiënt. Maar wat doet een zorgverlener met dit inzicht? Past hij de zorgverlening hier gericht op 
aan? Ook van belang: is bekend waar die geconstateerde behoefte precies vandaan komt? Want 
afhankelijk daarvan moet wellicht een andere interventie ingezet worden. 
Detmar et al. (2002) geven aan dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan naar een verband tussen 
gemeten scores op de kwaliteit van leven vragenlijst en ingezette strategieën voor zorg en 
behandeling. Dergelijk onderzoek is wel van belang, zeker ook in combinatie met uitkomstmaten 
(zie hieronder). 

Uitkomstmaten 
Een meetinstrument kan behoeften van patiënten aan het licht brengen, maar er is hierna ook 
aandacht nodig voor meetbare uitkomsten van zorg. Meten van behoeften leidt op zichzelf nog niet 
tot verbetering in (patiënten) uitkomsten. Wat levert gebruik van het instrument op, en voor wie, 
op welk gebied? 
Richardson et al. (2007) geven aan dat onderzoek naar de effectiviteit van instrumenten vooralsnog 
ontbreekt. Volgens hen liggen mogelijke uitkomsten op het vlak van verbeterde communicatie, 
beter welbevinden en grotere patiënttevredenheid.  

6.3.4. Discussie naar aanleiding van gekozen inperkingen van het onderwerp in deze 
scriptie

Niet-oncologische zorg
Ook buiten de oncologische zorg worden instrumenten gebruikt om de informatiebehoeften van 
patiënten in kaart te brengen. Een van de overzichtsartikelen die in Hoofdstuk 4 is gebruikt 
besprak ook instrumenten die ingezet worden bij chronisch zieken, bijvoorbeeld hartpatiënten en 
diabeten (Kiesler & Auerbach, 2006). 
Naar verwachting is gebruik van een instrument om inzicht te krijgen in informatievoorkeuren me 
name zinvol in de zorg aan chronisch zieken. Voor diverse patiëntencategorieën zou een zelfde 
exercitie doorlopen kunnen worden als in dit onderzoek is gedaan voor oncologische patiënten. 
Een optie is een algemene vragenlijst te ontwikkelen, of een basisvragenlijst die wordt aangevuld 
naar gelang de specifieke patiëntencategorie. 

Communicatie over de patiënt 
Patiëntencommunicatie betreft niet alleen de communicatie met de patiënt maar ook 
communicatie over de patiënt. Hieraan is bij de uitwerking van de onderzoeksvragen geen 
aandacht besteed. Het is echter wel een belangrijk aspect, in verband met afstemming van zorg 
tussen de diverse betrokken zorgverleners. 

Het inzichtelijk maken van de voorkeuren van patiënten biedt potentieel grote voordelen voor de 
afstemming van zorg. Wanneer de voorkeuren van patiënten worden gemeten, inzichtelijk zijn 
(bijvoorbeeld grafisch, zie Bijlage 4) en worden bewaard bij de overige gegevens van de patiënt, 
zijn deze voorkeuren inzichtelijk voor alle betrokken zorgverleners. Zeker wanneer de lijsten 
digitaal worden bewaard zijn scores real time in te zien, onafhankelijk van de locatie. 
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Zorgverleners kunnen dan zien welke onderwerpen actueel zijn op een bepaald moment bij de 
patiënt. Het voordeel van een digitaal format is de onmiddellijke beschikbaarheid van de 
informatie voor alle leden van een multidisciplinair team, ongeacht de locatie. 
Het is denkbaar een format te ontwikkelen waarbij zorgverleners met weinig inspanning kunnen 
aangeven bij op welke onderwerpen zij in een gesprek met de patiënt zijn ingegaan. 

Informatiebehoefte van partners en familie van de patiënt 
Hoewel de informatievoorkeuren van partners en familie van kankerpatiënten buiten het 
onderzoek in deze scriptie vallen, wordt dit onderwerp op deze plaats toch kort aangestipt. 
Echlin & Rees (2002) concluderen in hun overzichtsartikel dat het informatiezoekgedrag van 
partners vergelijkbaar is met of zelfs actiever is dan het zoekgedrag van de patiënt zelf. De 
partner vervult een ondersteunende rol, waarbij hij vaak fungeert als pleitbezorger en 
informatiezoeker namens de patiënt. De partner is vaak ook degene die het initiatief neemt in de 
zoektocht naar informatie. 
Partners en familieleden wensen informatie over dezelfde soort onderwerpen als de patiënt zelf 
(Rees & Bath, 2000). Een andere overeenkomst is dat net als bij patiënten ook bij familieleden de 
informatiebehoefte varieert van persoon tot persoon en veranderlijk is gedurende het ziekteproces 
(Hardwick & Lawson, 1995, systematic review). Een groot verschil is echter dat patiënten 
doorgaans hun informatie verkrijgen vanuit diverse bronnen, terwijl familieleden in het algemeen 
afgaan op de patiënt als informatiebron. Partners ervaren dat zij minder informatie en 
ondersteuning krijgen van zorgverleners dan de patiënt zelf. Ook hebben zij minder contact met 
zorgverleners. 
Gezien bovenstaande uitkomsten lijkt er een rol weggelegd voor zorgverleners om ook familieleden 
zoveel als gewenst te voorzien van informatie. Om dit te bereiken zouden familieleden in ieder 
geval moeten worden aangemoedigd om volledig te participeren in het consult. Een nadere 
bestudering van de bestaande literatuur over dit onderwerp biedt wellicht aanknopingspunten voor 
de manier waarop deze participatie kan worden vormgegeven en aangemoedigd. 
Wen & Gustafson (2004) bespreken in hun review naar instrumenten ook zeven instrumenten die 
speciaal ontworpen zijn om behoeften van familie in kaart te brengen. De onderzoekers stellen 
voor om bij het beoordelen van behoeften zich te richten op zowel de patiënt als zijn familie, 
aangezien de ziekte gevolgen heeft voor de hele omgeving van de patiënt. 

6.3.5. Overig
‘Aan welke vooraarden moet de organisatie van de zorg voldoen ….’
De vraagstelling in deze scriptie luidt (verkort): aan welke voorwaarden moet de organisatie van de 
zorg voldoen om ervoor te zorgen dat de patiëntencommunicatie op een vraaggerichte manier 
plaatsvindt? In de uitwerking en conclusies komt alleen het gegeven dat zorgverleners inzicht 
moeten hebben in de behoeften van patiënten naar voren als voorwaarde. Er zullen echter 
ongetwijfeld ook andere voorwaarden zijn. 
Niet alleen de inhoud van de communicatie moet goed zijn afgestemd, ook de context moet 
kloppen: voldoende tijd voor een ongehaast consult, de juiste informatie op het juiste moment, de 
gesprekstechnieken van de zorgverlener (bijvoorbeeld empatisch vermogen), bereikbaarheid van 
deskundigen in geval van vragen. Deze onderwerpen zijn in deze scriptie niet behandeld, maar dat 
wil niet zeggen dat zij minder belangrijk zijn voor de communicatie tussen zorgverleners en 
patiënten.  
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Professionele autonomie
In deze scriptie is vooral gedacht vanuit patiënt en wat de patiënt wil, maar de zorgverlener heeft 
zelf nog te maken met zijn professionele standaarden en wettelijke verplichtingen. Hieraan is nu 
voorbijgegaan. De vraag is hoe zorgverleners met deze professionele autonomie moeten omgaan. 
Dit is zeker van belang op het moment dat behoeften van een patiënt en de standaarden van een 
zorgverlener niet met elkaar overeenstemmen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een patiënt 
aangeeft geen informatie te willen krijgen. 
Zorgverleners zullen per persoon, per gesprek moeten nagaan hoe zijn eigen professionele 
autonomie en de wensen van de patiënt zich tot elkaar verhouden en per keer moeten epalen hoe 
hiermee om te gaan. 

6.4 Aanbevelingen 

Aanbevelingen voor de praktijk
Zorgverleners zouden in de dagelijkse praktijk de behoeften en voorkeuren voor betrokkenheid van 
patiënten standaard in kaart moeten brengen. Dit gebeurt bij voorkeur met behulp van een 
instrument, aangezien is gebleken dat patiënten zelf hun behoeften niet goed kunnen aangeven en 
zorgverleners de behoeften van patiënten niet goed kunnen inschatten. 
Op het moment dat de zorgverlener inzicht heeft in de voorkeuren van een individuele patiënt, kan 
hij de inhoud en vorm van zijn communicatie-uitingen op deze patiënt toespitsen. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Instrumenteel

 Er bestaat behoefte aan een instrument dat in de dagelijkse praktijk gebruikt kan 
worden om de informatievoorkeuren van een individuele patiënt vast te stellen. 
Kenmerken van een dergelijk instrument staan beschreven in paragraaf 5.2. Dit 
instrument zal ontwikkeld moeten worden (zie 5.3.) en vervolgens uitgebreid getest op 
validiteit, betrouwbaarheid, geschiktheid voor het doel, de populatie en de setting, 
gevoeligheid voor het meten van verandering, uitvoerbaarheid en acceptatie. 

 Bij het ontwerpen van het instrument zijn overwegingen om hetzij één instrument te 
ontwikkelen dat universeel ingezet kan worden, dan wel een basisinstrument te 
ontwikkelen waaraan elementen kunnen worden toegevoegd naar gelang bijvoorbeeld de 
aandoening of behandeling. 

 Meer onderzoek is nodig naar de vraag wanneer en in welke setting dit instrument wordt 
ingezet – is dit tijdens elk bezoek aan een zorgverlener, of alleen bij sleutelmomenten? 
Wat zijn dan deze sleutelelementen? In welke setting, alleen poliklinisch of ook elders? 
Alleen bij artsen of ook bij andere zorgverleners?

 Op het moment dat instrument wordt gebruikt is onderzoek nodig naar het effect 
hiervan: wat levert gebruik van het instrument op, en voor wie? Te denken valt het 
effect op de communicatie, patiënttevredenheid, tevredenheid van de zorgverlener en 
het welbevinden van de patiënt. 
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 Ten slotte is inzicht nodig in het verband tussen gemeten scores op het instrument en de 
interventies die de zorgverlener inzet naar aanleiding van deze scores. ingezette 
strategieën voor zorg en behandeling. Dergelijk onderzoek is ook van belang in 
combinatie met onderzoek naar uitkomstmaten, zoals hierboven beschreven. 

Theoretisch

 Er is theoretische en conceptuele helderheid nodig voor het construct 
patiëntencommunicatie in vraaggestuurde zorg. Er bestaat geen theoretisch model 
waaraan gerelateerd kan worden. Een optie is aansluiting te zoeken bij onderzoek naar 
patient centered communication. Dit construct vertoont overeenkomsten met 
patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg. 

 Gezien de complexiteit van het begrip is meer inzicht nodig in wat 
patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg precies inhoudt en hoe het begrip 
samenhangt met andere begrippen. 
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Bijlage 1 Methode van onderzoek

Het onderzoek in deze scriptie bestaat voor een groot deel uit een grondige bestudering van de 
bestaande literatuur van het te onderzoeken domein. Hieronder wordt verantwoord op welke wijze 
deze literatuur is gezocht en wat de criteria zijn geweest voor inclusie dan wel exclusie. 

1. Wijze van selectie van literatuur
De literatuur waarop dit deze scriptie is gebaseerd is op de volgende wijze geselecteerd:

Gebruikte databases
In eerste instantie (periode 2002-2005): uitgebreide search via PubMed (database van de National 
Library of Medicine en de National Institutes of Health) en WebSPIRS (zoekprogramma dat toegang 
verleent tot databanken voor de biomedische wetenschappen). In WebSPIRS is gebruik gemaakt van 
de volgende databases: CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health), EMBASE (Excerpta 
Medica), Medline en PsycINFO (American Psychological Association). 
In 2007 is de search verder aangevuld via de zoekmachine www.scholar.google.com en online via 
PubMed (www.pubmed.gov). 

Gebruikte trefwoorden 
(In diverse combinaties): cancer, oncology, information needs, patient communication, patient 
education, patient perspective, preference, information seeking (behaviour), multidisciplinary 
(team), patient centered, tailored (information), instrument, tool, assessment, decision making. 

Publicatieperiode
De search beslaat de publicatieperiode van 1995-juni 2007. Eerder gepubliceerde artikelen zijn 
alleen opgenomen indien uit de bibliografieën van geïncludeerde artikelen bleek dat deze relevant 
waren voor het onderzoek. De keuze voor deze periode is gemaakt om te voorkomen dat eventueel 
gedateerde gegevens in het onderzoek zouden meewegen. Dit is een reëel risico, gezien de 
veranderingen en ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij, zoals beschreven in Hoofdstuk 1 
van deze scriptie. 

Inhoudsopgaven van tijdschriften
Van onderstaande peer-reviewed tijdschriften zijn de inhoudsopgaven van recente jaargangen 
doorzocht op relevante artikelen. Deze tijdschriften zijn vakbladen voor het wetenschapsgebied 
van de patiëntencommunicatie dan wel gezondheidsvoorlichting in het algemeen:

 Patient Education and Counseling (1999-2007) 

 Journal of Health Communication (2000-2007)

 Health Communication (2000-2007) 

 Health Education Research (2003-2007; gestopt met doorzoeken van eerdere jaargangen 
aangezien geen relevante artikelen werden gevonden)

Referenties en gerelateerde artikelen
Bij artikelen die binnen de inclusiecriteria vallen is in de digitale zoekprogramma’s gebruik 
gemaakt van de optie om door te linken naar artikelen die het gevonden artikel citeren dan wel 
anderszins verwant zijn. Verder is van alle relevante artikelen de bibliografie handmatig 
nagelopen. 



Patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg
Doctoraalscriptie Marieke van den Berg

69

2. Inclusiecriteria
Artikelen zijn geselecteerd indien hierin onderzoek beschreven werd naar: 

 Het belang van informatie voor kankerpatiënten 

 Informatiebehoefte van kankerpatiënten

 Informatie zoekgedrag van kankerpatiënten 

 Methoden om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van kankerpatiënten

 Gebruikte informatiebronnen door kankerpatiënten (zorgverleners, schriftelijke 
communicatie, internet e.d.)

 Methoden/instrumenten om de informatiebehoeften van patiënten te meten 
Verder zijn alleen artikelen geïncludeerd indien zij zijn gepubliceerd in een (internationaal) 
wetenschappelijk peer-reviewed tijdschrift op het gebied van geneeskunde, verpleegkunde, 
psychologie, kwaliteit van zorg, communicatie in de gezondheidszorg of organisatie van zorg. 

3. Exclusiecriteria

 Artikelen die hun focus exclusief richten op andere behoeften van patiënten dan 
informatiebehoefte (bijvoorbeeld behoefte aan psychosociale begeleiding)

 Artikelen die onderzoek betreffen onder specifieke doelgroepen (kinderen, ouderen, 
etnische doelgroepen)

 Artikelen waarin informatiebehoefte van kankerpatiënten wordt onderzocht in relatie tot 
bevolkingsonderzoek, erfelijkheidsvoorlichting of deelname aan (experimenteel) medisch 
wetenschappelijk onderzoek

 Artikelen die zich specifiek richten op de informatiebehoefte van partners of familie van 
de patiënt

 Artikelen die zich primair focussen op gesprektechnieken van zorgverleners, dan wel 
methoden om hun gesprekstechniek te beïnvloeden (bijvoorbeeld een 
communicatietraining als interventie)

 Artikelen die de ontwikkeling dan wel evaluatie beschrijven van hulpmiddelen voor 
besluitvormingsprocessen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan interactieve 
programma’s die patiënten helpen een keuze te maken tussen 
behandelingsalternatieven. 

 Artikelen die de ontwikkeling dan wel evaluatie beschrijven van methoden die worden 
gebruikt om kankerpatiënten psychosociaal te begeleiden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om groepscursussen om te leren omgaan met de psychosociale gevolgen van de ziekte en 
behandeling.

 Artikelen die de ontwikkeling dan wel evaluatie beschrijven van diensten zoals een 
telefonische hulplijn 

 Artikelen gepubliceerd in een andere taal dan Engels of Nederlands

 Artikelen waarin situaties beschreven worden die niet vergelijkbaar zijn met de gang van 
zaken in de Nederlandse gezondheidszorg (bijvoorbeeld: onderzoek onder een Japanse 
populatie waarin de vraag centraal staat of het wenselijk is de diagnose kanker aan de 
patiënt mee te delen. Deze vraag is in Nederland al vele jaren niet meer aan de orde).



Patiëntencommunicatie in vraaggerichte zorg
Doctoraalscriptie Marieke van den Berg

70

Bijlage 2 Hoofd- en subcategorieën van informatiebehoeften (Rutten et al., 2005)

Zie apart bijlagenbestand

Bijlage 3 EORTC QLQ-C30 Kwaliteit van leven vragenlijst

Zie apart bijlagenbestand

Bijlage 4 Grafische weergave van individueel kwaliteit van leven profiel

Zie apart bijlagenbestand


