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h1 | inleiding

Het is halverwege de jaren negentig. Mevrouw Jansen staart voor zich uit op de bank. Haar 
huisarts belde gisteren. Ze had Pap 3a – of zoiets. In elk geval: haar uitstrijkje was niet 
goed. Inmiddels heeft ze een afspraak gemaakt bij de gynaecoloog en is ze bij de dokters- 
assistent langs geweest voor de verwijsbrief en een folder over het onderzoek. En nu? Ze 
heeft de folder gelezen en een vriendin gebeld, maar ze heeft nog een aantal vragen en kan 
pas volgende week terecht in het ziekenhuis. Ze besluit zich verder geen zorgen te maken. 
Ze heeft alles gedaan wat ze kon en bewaart haar vragen tot aan de afspraak met de gy-
naecoloog. Twintig jaar later overkomt haar dochter hetzelfde. Ook zij heeft veel vragen, 
maar afwachten? Niet nodig. Nog geen half uur na het horen van de uitslag heeft zij de 
digitale patiëntenfolder al gedownload, drie websites met informatie over een afwijkende 
Pap-uitslag aan haar favorieten toegevoegd en op een forum een aantal verhalen gelezen 
van vrouwen die hetzelfde is overkomen. Maar de overvloed aan informatie duizelt haar 
en roept veel nieuwe vragen op. En de ervaringsverhalen die ze gelezen heeft, hebben haar 
verontrusting juist verder aangewakkerd. 

Zowel de manier waarop gezondheidsinformatie wordt gezocht en gebruikt, als het 
aanbod en de presentatie van deze informatie zijn door de digitale revolutie enorm 
veranderd (Hoeken, Van der Geest, Van der Goot, Hornikx, Jongenelen & Kruikemeier, 
2011) – zo blijkt ook uit deze fictieve anekdote. De afgelopen jaren is de kwantiteit 
van gezondheidsinformatie op internet sterk toegenomen (Fiksdal, Kumbamu, Jadhav, 
Cocos, Nelsen, Pathak & McCormick, 2014). Voor zorggebruikers is toegang tot deze 
grote hoeveelheid informatie belangrijk, omdat voor velen zoeken naar informatie een 
manier is om psychosociaal en emotioneel te leren omgaan met een nieuwe gezond-
heidssituatie (Germeni & Schulz, 2014; Case, James, Andrews, Johnson & Allard, 2005; 
Leydon, Boulton, Moynihan, Jones, Mossman, Boudioni & McPherson, 2000). Bovendien 
wordt steeds meer van zorggebruikers verwacht dat zij een actieve rol aannemen ten 
aanzien van hun gezondheid (Rademakers, 2014) en goed geïnformeerd zelf beslis-
singen nemen – ‘informed decision making’ (Timmermans, 2013; Woolf, Chan, Harris, 
Sheridan, Braddock, Krist, O’Connor & Tunis, 2005). Online verkregen informatie be-
invloedt beslissingen ten aanzien van de gezondheid (Fox, 2011). Denk bijvoorbeeld 
aan de weerstand tegen de HPV-vaccinatie van tienermeisjes, die grotendeels werd 
veroorzaakt door informatie op websites en in discussieforums (Stahl, Cohen, Denis, 
Gaudelus, Martinot, Lery & Lepetit, 2016). Het is dan ook cruciaal dat zorggebruikers 
zichzelf toegang weten te verschaffen tot begrijpelijke, relevante en betrouwbare infor-
matie. Immers, de kwaliteit van de keuzes die zorggebruikers maken op basis van de 
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verkregen gezondheidsinformatie, en in het verlengde daarvan de kwaliteit van de ge-
zondheidsuitkomsten, berusten mede op de kwaliteit en geldigheid van die informatie 
(Xiao, Sharman, Rao & Upadhyaya, 2014; Rutten, Arora, Bakos, Aziz & Rowland, 2005). 
 Nu bijna 96% van de Nederlandse huishoudens toegang heeft tot het internet 
(CBS, 2015) is online gezondheidsinformatie in theorie voor iedereen vrij toegankelijk, 
zonder barrières van tijd en locatie (Wright, Sparks & O’Hair, 2008; Powell, Darvell & 
Gray, 2003; Cline & Hayes, 2001). De digitale kloof in technische zin is dan ook zo goed 
als gesloten in Westerse landen; alleen bij 70-plussers is er nog sprake van een kloof 
(Friemel, 2016). Hoewel in theorie toegankelijk, blijkt in de praktijk dat bijna drie op de 
tien Nederlanders moeite heeft met het vinden, begrijpen en toepassen van betrouw-
bare, relevante medische informatie (Rademakers, 2014; Van de Belt, Engelen, Berben, 
Teerenstra, Samsom & Schoonhoven, 2013; Pelikan, Röthlin & Ganahl, 2012; Metzger & 
Flangin, 2011; Arora, Hesse, Rimer, Viswanath, Clayman & Croyle, 2008). Hoewel ieder-
een van tijd tot tijd moeite kan hebben met toegang verkrijgen tot gezondheidsinfor-
matie, ondervinden vooral kwetsbare groepen daar moeite mee zoals ouderen, mensen 
met beperkingen, mensen met een laag inkomen of een laag opleidingsniveau en al-
lochtonen die moeite hebben met de Nederlandse taal (o.a. Van der Heide, Rademakers, 
Schipper, Droomers, Sorensen & Uiters, 2013). Ondanks alle ‘vooruitgang’ voor wat 
betreft digitale informatiekanalen is er voor dergelijke kwestbare groepen wezenlijk 
weinig veranderd in het vinden, begrijpen en toepassen van informatie uit betrouwbare 
en relevante bronnen. Dat de informatie van de in essentie zelfde informatiebronnen 
nu ook via het internet wordt aangeboden, verandert in beginsel dan ook weinig aan de 
werking of uitwerking van die informatie. Optimalisering tussen vraag en aanbod is dus 
nodig. Toegankelijke informatie die tegemoetkomt aan de behoeften van de doelgroep, 
stelt de doelgroep centraal bij het ontwerp ervan (Parker & Wolf, 2015; Attfield, Adams 
& Blanford, 2006). Gezondheidsinformatie kent vele zoekers en gebruikers. Niet alleen 
zorggebruikers gaan op zoek naar informatie over gezondheid, ziekte en zorg, ook pro-
fessionele en niet-professionele mantelzorgers doen dat (o.a. Krijgsman, Peeters, Burg-
houts, Brabers, De Jong, Moll, Friele & Van Gennip, 2015). Dit proefschrift richt zich op 
de zorggebruiker en beoogt vanuit dat gebruikersperspectief een bijdrage te leveren 
aan die optimalisering, door de gezondheidsvaardigheden en het informatiegedrag van 
zorggebruikers in kaart te brengen – ofwel de omstandigheden waaronder en de ma-
nier waarop zorggebruikers zoeken naar gezondheidsinformatie.  
 Dit eerste hoofdstuk begint met een beschrijving van de kenmerken van on-
line gezondheidsinformatie en de obstakels die zorggebruikers tegenkomen bij het 
raadplegen ervan. Zorggebruikers moeten een computer kunnen bedienen, op internet 
kunnen navigeren, en de grote hoeveelheid beschikbare informatie kunnen doorzoe-
ken en beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid (Van Deursen & Van Dijk, 2009; 
McCray, 2005); vaardigheden die onder de noemer ‘gezondheidsvaardigheden’ vallen. 
Daarna worden drie fasen in het informatiegedrag van zorggebruikers beschreven: het 
ontstaan van informatiebehoeften, de keuze voor en gebruik van informatiebronnen en 
het zoekgedrag op internet. Ook de achterliggende motieven en overwegingen bij deze 
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behoeften en gedragingen zijn onderzocht, omdat juist deze motieven inzicht geven in 
het informatiegedrag en aanwijzingen geven voor het toesnijden van informatie (Ter 
Hoeven, Zandbelt, Fransen, De Haes, Oort, Geijsen, Koning & Smets, 2011). Vervolgens 
wordt beschreven of, en zo ja hoe, persoonlijk toesnijden van informatie een betere aan-
sluiting tussen vraag en aanbod kan bewerkstelligen. Tot slot worden de onderzoeks-
vragen geformuleerd en volgt een beschrijving van de indeling van dit proefschrift.

1.1 online gezondheidsinformatie
Veel zorggebruikers zoeken op internet naar gezondheidsinformatie (CBS, 2015; Krijgs-
man et al., 2015). Dat is voor henzelf én voor andere partijen van belang. Zorggebrui-
kers hebben de keuze uit informatie uit uiteenlopende bronnen, in uiteenlopende ver-
schijningsvormen en van uiteenlopende kwaliteit. Terwijl zij zoeken naar informatie 
worden zij geconfronteerd met obstakels en uitdagingen. 

belang van online gezondheidsinformatie

Het is voor verschillende partijen belangrijk dat zorggebruikers toegang hebben tot be-
grijpelijke, relevante, betrouwbare gezondheidsinformatie op internet. 
 Ten eerste is toegang belangrijk voor de zorggebruiker zelf: voor veel zorg-
gebruikers is zoeken naar gezondheidsinformatie een manier om met de onzekerheid 
en verontrusting om te gaan die een nieuwe gezondheidssituatie met zich meebrengt 
(Snelders & Meijman, 2009; Brashers, 2007; Leydon et al., 2000). Informatie kan helpen 
onzekerheid te reduceren en angst te beteugelen. Ook hebben zorggebruikers toegang 
tot informatie nodig om betrokken te kunnen zijn bij het maken van keuzes ten aan-
zien van hun gezondheid (Rademakers, 2014). Het is van alle tijden dat er ‘mondige’ 
patiënten zijn die een actieve rol willen spelen ten aanzien van hun gezondheid, net 
als dat er ‘volgzame’ patiënten zijn die beslissingen aan hun arts overlaten en ‘balan-
cerende’ patiënten die schommelen tussen hun eigen opvattingen en de richtlijnen van 
hun zorgverlener (Snelders & Meijman, 2009). Van zorggebruikers wordt echter wel 
steeds meer verwacht dat zij een actieve rol spelen en verantwoordelijkheid nemen ten 
aanzien van de eigen gezondheid (Rademakers, 2014; Timmermans, 2013). Daarvoor 
hebben zij veel informatie nodig, menen Hoeken et al. (2011).
 Voor zorgverleners is het belangrijk dat zorggebruikers toegang hebben tot 
online gezondheidsinformatie, omdat websites een belangrijke rol spelen bij de com-
municatie met patiënten (Sanders & Jansen, 2011). Door informatie over onderzoek 
en behandeling via internet te ontsluiten, geven zij gehoor aan hun wettelijke infor-
matieplicht, zoals vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst 
(WGBO). Daarbij blijken zorggebruikers ook van hun ziekenhuis te verwachten dat het 
betrouwbare kennis over ziekten en behandelingen geeft en kan de corporate website 
van het ziekenhuis de interactie en binding met de patiënt versterken (RVZ, 2010).
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 Dat zorggebruikers toegang hebben tot online gezondheidsinformatie is ook 
van algemeen belang. Aan effectieve gezondheidsinformatie wordt toegeschreven dat 
het een sleutelrol speelt bij het verbeteren van gezondheidsuitkomsten (Rutten et al., 
2005), zowel direct als indirect. Uit de review van Berkman et al. (2011) blijkt bijvoor-
beeld dat kennis over bevolkingsonderzoeken tot een hogere deelname leidt, waardoor 
er minder mensen sterven aan een bepaalde ziekte. Indirect maakt toegang tot gezond-
heidsinformatie het mogelijk dat zorggebruikers mee kunnen beslissen over hun ge-
zondheid. Diverse studies hebben aangetoond dat ‘shared decision making’, waarbij 
zorggebruiker en zorgverlener door interactieve informatieuitwisseling tot een geza-
menlijk besluit komen, kan leiden tot betere gezondheidsuitkomsten (Gutierrez, Kin-
dratt, Pagels, Foster & Gimpel, 2015). 

zorggebruikers op internet

Veel Nederlandse zorggebruikers maken gebruik van het internet: tweederde van hen 
zocht er in het afgelopen jaar naar informatie over ziekte of behandeling en bijna veer-
tig procent onderzocht er of zij met een bepaald gezondheidsprobleem naar de huisarts 
zouden moeten gaan (Krijgsman et al., 2015). Dergelijke percentages zijn de afgelopen 
jaren vrij constant. Het internet is de laatste jaren één van de meest belangrijke infor-
matiekanalen geworden voor mensen die op zoek zijn naar informatie over gezondheid, 
ziekte en zorg. Dit kanaal biedt hen toegang tot sterk uiteenlopende informatiebronnen.
Mensen die naar online gezondheidsinformatie zoeken, doen dat meestal omdat zij, of 
een naaste, te maken krijgen met een kwestie aangaande ziekte of gezondheid (Cutrona, 
Mazor, Vieux, Luger, Volkman & Rutten, 2015; Fox & Duggan, 2013; Sadasivam, Kinney, 
Lemon, Shimada, Allison & Houston, 2013). Op internet zoeken naar medische informa-
tie is tegenwoordig de meest gangbare eerste stap bij een gezondheidsprobleem (Van 
de Belt et al., 2013). Ook uit Amerikaans onderzoek blijkt dat gemiddeld zeventig pro-
cent van de internetgebruikers dit medium gebruikt als hun eerste informatiekanaal als 
zij behoefte hebben aan informatie over gezondheid, ziekte en zorg – bij jongeren en 
hoger opgeleiden ligt dit percentage nog hoger  (Prestin, Vieux & Chou, 2015). 

bronnen van online gezondheidsinformatie

Raadplegen en gebruiken van online gezondheidsinformatie gebeurt binnen verschil-
lende domeinen. Doorgaans onderscheidt men er drie: de gezondheidszorg, ziektepre-
ventie en leefstijl (Lambert & Loiselle, 2007). Dit proefschrift bevindt zich in de context 
van het domein gezondheidszorg. Binnen dat domein zijn verschillende typen informa-
tiebronnen. 
 Ten eerste kunnen zorggebruikers informatie zoeken op corporate websites 
met gezondheidsinformatie (Xiao et al., 2014), zoals websites van zorginstellingen, far-
maceutische bedrijven en patiëntenverenigingen. Aangezien zorggebruikers hun zorg-
verleners doorgaans het meest vertrouwen voor wat betreft gezondheidsinformatie 
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(Xiao, Sharman, Rao & Upadhyaya, 2014; Ruppel & Rains, 2012; Hesse, Moser & Rutten, 
2010; Lambert & Loiselle, 2007; Gray et al., 2005), zijn websites van ziekenhuizen een 
belangrijke bron van betrouwbare medische informatie voor zorggebruikers (Veldhuij-
zen & Nguyen, 2014). Patiënten blijken ook van hun ziekenhuis te verwachten dat het 
betrouwbare kennis over ziekten en behandelingen verstrekt (RVZ, 2010).
 Ten tweede zijn er diverse multimediaplatformen die zijn ontworpen door sa-
menwerkingsverbanden tussen diverse spelers binnen de gezondheidscommunicatie, 
zoals overheidsinstanties, patiëntenverenigingen, universiteiten en medische centra. 
Een voorbeeld van zo’n platform is ‘healthtalkonline.org’, ontworpen door een vereni-
ging die de belangen van patiënten behartigt en de Britse universiteit van Oxford. Op 
deze website staan kwalitatieve interviews met patiënten. Van elke ziekte zijn dertig tot 
vijftig ervaringsverhalen te zien, zodat zorggebruikers interviews kunnen bekijken van 
patiënten die met hen overeenkomen. Deze ervaringsinformatie is gelinkt aan ‘eviden-
ce-based’ informatie over de betreffende ziekte (Newman, Ziebland & Barker, 2009).
 Ten derde faciliteert het internet de uitwisseling van informatie tussen het al-
gemeen publiek, patiënten en zorgverleners via uiteenlopende sociale media als forums, 
blogs of sociale netwerksites (Prestin et al., 2015; Moorhead, Hazzlet, Harrison, Carroll, 
Irwin & Hoving, 2013), waaronder Twitter, Facebook, YouTube en Instagram. Zorgge-
bruikers voorzien elkaar van en verwijzen elkaar naar gezondheidsinformatie zonder 
of met minimale tussenkomst van een professionele redactie – ook wel ‘apomediation’ 
genoemd (Eysenbach, 2008). Voordelen van sociale media zijn onder meer interactie 
met lotgenoten, emotionele steun en eenvoudige toegang tot relevante informatie. Na-
delen zijn onder andere ongeverifieerde kwaliteit en betrouwbaarheid van de informa-
tie (Moorhead et al., 2013). Naast algemene sociale netwerken, zijn er ook netwerksites 
voor specifieke doelgroepen, zoals PatientsLikeMe. Op deze patiëntgestuurde online 
gemeenschap wordt gebruikgemaakt van onder meer forums, blogs, profielen en fo-
to’s om de dialoog tussen chronisch zieken te faciliteren en bevorderen (Capurro, Cole, 
Echavarria, Joe, Neogi & Turner, 2014; Frost & Massagli, 2008). Hoewel het gebruik van 
sociale media onder alle generaties explosief is gestegen, gebruiken jongeren sociale 
media het meest voor gezondheidsinformatie (Duggan & Brenner, 2013). Instellingen 
zetten sociale media in om gezondheidsinformatie te verspreiden vanwege de snelle 
en goedkope toegang tot een grote of specifieke doelgroep (Vance, Howe & Dellavalle, 
2009).
 Ten vierde integreren steeds meer zorginstellingen eHealth-toepassingen in 
hun zorgverlening, zoals elektronische patiëntendossiers (EPD), e-consulten en onli-
ne hulpprogramma’s voor psychische problemen (Krijgsman et al., 2015; Zhou, Kanter, 
Wang & Garrido, 2010). In Nederland is bij eenderde tot tweederde, afhankelijk van het 
specialisme, van de praktijken en zorginstellingen op enig moment een pilot gedaan 
met een eHealth-toepassing, waarvan zeventig procent na de proefperiode werd voort-
gezet (Krijgsman et al., 2015). De laatste tijd is ook het persoonlijk gezondheidsdossier 
(PGD) in opkomst. Anders dan in het EPD, waarin zorgverleners medische gegevens 
over hun patiënten bewaren, kunnen zorggebruikers zelf medische gegevens in een be-
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veiligde online omgeving verzamelen en zodoende online over hun gegevens kunnen 
beschikken en eventueel kunnen delen met zorgverleners (NPCF, 2015). Een bekend 
voorbeeld van een dergelijke toepassing is MijnZorgNet. De minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport stimuleert de inzet van eHealth-toepassingen om op die manier 
de zorg meer om de patiënt heen te organiseren en zorggebruikers in staat te stellen om 
de regie over hun eigen leven te voeren (VWS, 2014). Hoewel het gebruik wordt gesti-
muleerd, zijn maar weinig zorggebruikers bekend met eHealth-toepassingen en wordt 
er nog weinig gebruik van gemaakt (Krijgsman et al., 2015). 
 En ten vijfde zijn er inmiddels allerhande applicaties (apps) op de markt binnen 
het domein van de gezondheidszorg, zoals Thuisarts.nl en Moet ik naar de dokter? Bin-
nen de andere domeinen van gezondheidsinformatie – ziektepreventie en en met name 
leefstijl – zijn eHealth-applicaties al veel meer gemeengoed geworden. De grootschalige 
intrede van smarthphones en tablets heeft geleid tot allerlei nieuwe toepassingen als 
lifestyle- en fitnessgadgets, waarmee bijvoorbeeld hartslag, lichaamsbeweging, slaap-
ritme en percentage lichaamsvet gemeten kunnen worden (Ottes, 2015). Dergelijke 
nieuwe toepassingen worden ‘consumenten eHealth’ genoemd, omdat zij niet expliciet 
gericht zijn op de relatie tussen zorgverlener en patiënt en doorgaans niet ontwikkeld 
zijn door bedrijven uit de traditionele medische wereld (Esmeijer, Van der Klauw, Bak-
ker, Kotterink & Mooij, 2015). 

obstakels

Hoewel gezondheidsinformatie op internet in potentie voor iedereen beschikbaar is, 
profiteert niet iedereen in gelijke mate van dit grote informatieaanbod. Terwijl zij naar 
gezondheidsinformatie zoekt, wordt de zorggebruiker in alle stadia van haar online 
zoektocht geconfronteerd met diverse obstakels, waaronder de vindbaarheid, begrijpe-
lijkheid, betrouwbaarheid en relevantie van online gezondheidsinformatie (Lee, Hoti, 
Hughes & Emmerton, 2015). 

het medium internet
Een eerste obstakel vormt het medium zelf. Het internet is een medium dat constant in 
beweging is door de komst van steeds nieuwe technologieën (Hernandez, 2009; Nor-
man & Skinner, 2006b). Naast deze technische kenmerken kan ook de multimodaliteit 
van het internet een obstakel vormen. Multimodaliteit is het tegelijk overbrengen van 
complementaire informatie in woord, beeld en geluid (Sanders & Jansen, 2011). Om 
informatie in een verscheidenheid aan vormen te verkrijgen, analyseren en evalueren, 
zijn uiteenlopende vaardigheden nodig (Van Dijk, 2012; Moreas & Pickery, 2011; Van 
Deursen & Van Dijk, 2009; Horton, 2008; Livingstone, 2004). In de context van zoeken 
naar gezondheidsinformatie op het internet worden deze vaardigheden geschaard on-
der de noemer ‘gezondheidsvaardigheden’. Welke vaardigheden dat zijn, wordt in para-
graaf 1.2 besproken.
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zoeken met een zoekmachine
Een tweede obstakel betreft zoeken met behulp van een zoekmachine. Het internet is 
een ongeorganiseerd netwerk van informatie. Informatie over een bepaald onderwerp 
staat op uiteenlopende websites van uiteenlopende afzenders. Daarom fungeren zoek-
machines zoals Google of Yahoo doorgaans als de toegangspoort tot dit ongeorgani-
seerde netwerk (Pang, Verspoor, Chang & Pearce, 2015; McDaid & Park, 2010), tenzij 
de zorggebruiker weet op welke website zij moet zijn (Lee, Hoti, Hughes & Emmerton, 
2014; Powell, Inglis, Ronnie & Large, 2011). Zoekmachines worden beschouwd als neu-
traal, betrouwbaar instrument voor het verzamelen van informatie (Lee et al., 2014). 
Onterecht, volgens Van Dijck (2010). Welke zoekresultaten in een bepaalde rangorde 
vertoond worden, is immers mede afhankelijk van adverteerders. De meeste gebruikers 
lijken zich niet bewust te zijn van de onderliggende mechanismen die bepalen welke 
zoekresultaten in een bepaalde volgorde verschijnen (Van Dijck, 2010). 
 Als een zorggebruiker start met een zoekopdracht in een zoekmachine, moet 
zij haar informatiebehoefte uitdrukken in een communicatieve uiting (Van den Bosch, 
2005). Zo’n zoekopdracht bestaat doorgaans uit één of een aantal trefwoorden (Zeng, 
Kogan, Ash, Greenes & Boxwala, 2002). De zoekmachine weegt de overeenkomst tus-
sen de trefwoorden van de zoekopdracht en de trefwoorden in een webdocument, en 
de autoriteitswaarde van het webdocument. Hoe meer overeenkomst en hoe hoger de 
autoriteitswaarde, hoe hoger op de ranglijst (Van den Bosch, 2005). Zorggebruikers lij-
ken het moeilijk te vinden om hun informatiebehoeften onder woorden te brengen, wat 
ertoe kan leiden dat hun zoekopdrachten ineffectief zijn (Savolainen, 2015). Ten eer-
ste blijken zorggebruikers vaak niet te weten met welke zoekterm ze moeten beginnen 
(Pang et al., 2015). De gebruikte zoektermen reflecteren de informatiebehoeften van 
de zorggebruiker vaak niet accuraat; ze zijn niet specifiek genoeg (Alzougool, Chang 
& Grey, 2008; Zeng, Kogan, Plovnick, Crowell, Lacroix & Greenes, 2004; Eysenbach & 
Köhler, 2002). Zoeken met algemene symptomen levert een disproportioneel aantal 
zoekresultaten op dat verwijst naar informatie over ernstige en/of zeldzame ziekten en 
aandoeningen (White & Horvitz, 2009). En ten tweede blijken zorggebruikers andere 
woorden en uitdrukkingen te hanteren voor medische kwesties dan zorgverleners, blij-
ken zorggebruikers de accurate termen voor medische kwesties niet te kennen, spellen 
ze verkeerd of gebruiken medische termen in de verkeerde context (Pang et al., 2015; 
Puspitasari, Moriyama, Fukui & Numao, 2015; Boot & Meijman, 2010a; Keselman, Lo-
gan, Arnott Smith, Leroy & Zeng-Treitler, 2008; Zeng & Tse, 2006). Vanwege deze ‘vo-
cabulairekloof’ (Zeng & Tse, 2006) worden betrouwbare websites van zorgverleners 
dikwijls niet gevonden met de zoekopdracht van zorggebruikers.
 Kortom: de vaak inefficiente zoekopdrachten van zorggebruikers resulteren in 
veel zoekresultaten die niet relevant zijn – ofwel een lage ‘precision’, en het ontbreken 
van de zoekresultaten die wel relevant zijn – ofwel een lage ‘recall’ (Van den Bosch, 
2005). Per zoekmachine verschilt het percentage recall en het percentage precision bij 
gebruik van dezelfde zoekterm (Berland, Elliott, Morales, Algazy, Kravitz, Broder, Ka-
nouse, Muñoz, Puyol, Lara, Watkins, Yang & McGlynn, 2001).
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uiteenlopende kwaliteit van de informatie
Een derde obstakel betreft de uiteenlopende kwaliteit van de doorgaans ongeverifi-
eerde informatie. Niet alleen verschijnen er doorgaans veel irrelevante zoekresultaten 
en ontbreken er relevante zoekresultaten, er verschijnen ook veel zoekresultaten die 
refereren naar onbetrouwbare of onbegrijpelijke informatie (Adams, 2010). Het inter-
net is immers een informatiekanaal waar informatiebronnen van sterk uiteenlopende 
kwaliteit op te vinden zijn. De EU drukt de kwaliteit van websites uit in zes criteria: 1) 
transparantie en eerlijkheid; 2) autoriteit; 3) privacy en dataprotectie; 4) updating en 
informatie; 5) verantwoordelijkheid; en 6) toegankelijkheid voor wat betreft vindbaar-
heid, zoekbaarheid, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid (Gierveld & Schippers, 
2011). Zoekmachines wegen weliswaar kenmerken  als de autoriteitswaarde van de 
website of –pagina mee, die onder meer wordt bepaald door het aantal inkomende hy-
perlinks naar de website. Dat betekent dat informatie van autoriteiten – die doorgaans 
als betrouwbaar mogen worden beschouwd – hoger op de ranglijst verschijnen. Maar ze 
wegen de inhoudelijke betrouwbaarheid of geldigheid van de informatie niet mee (Van 
den Bosch, 2005); ook onbetrouwbare of ongeldige informatie verschijnt bij de zoekre-
sultaten. Als websites van autoriteiten niet gevonden worden met de zoekopdrachten 
van zorggebruikers, verschijnt ook informatie van minder deskundige bronnen boven-
aan de pagina met zoekresultaten.
 Betrouwbaarheid. Zorggebruikers worden geconfronteerd met informatie uit 
verschillende bronnen en van uiteenlopende kwaliteit, wat het moeilijk kan maken om 
te bepalen welke informatie zij moeten selecteren, wat zij moeten geloven en waar-
naar zij moeten handelen (Ledford, Cafferty & Russell, 2015; Ledford, Willet & Kreps, 
2012; Arora et al., 2008). De komst van web2.0 technologieën als Twitter, YouTube en 
Facebook heeft plaatsen van informatie op internet steeds eenvoudiger gemaakt; ieder-
een kan in potentie informatie online zetten – ook onjuiste of misleidende informatie 
(Moorhead et al., 2013). Zo blijken veel websites met gezondheidsinformatie uitslui-
tend marketingdoeleinden te hebben (Labovitch, Bozic & Hansen, 2006). En in onder-
linge vergelijking blijkt informatie op medische websites vaak inconsistent (Berland et 
al., 2001). Met name informatie van lotgenoten via sociale media is vaak onvolledig of 
onjuist. Zorggebruikers blijken deze informatie echter vaak begrijpelijker, specifieker 
en voorstelbaarder te vinden dan informatie uit medische bronnen, waardoor zij infor-
matie van lotgenoten als relevanter kunnen beschouwen dan informatie van overheids-
instellingen of zorgverleners (Marton, 2015). Daardoor bestaat de kans dat zorggebrui-
kers zich op de informatie van lotgenoten oriënteren (Hoeken et al., 2011). 
 Begrijpelijkheid. Zowel de tekst als het beeld kan begripsproblemen opleveren. 
De begrijpelijkheid van teksten van betrouwbare medische bronnen wordt bemoeilijkt 
doordat zowel inhoud als stijl vaak erg complex zijn (Hoeken et al., 2011; Friedman, 
Hoffman-Goetz & Arocha, 2006). Zo ligt de leesbaarheid vaak boven het algemeen aan-
bevolen leesniveau (Lam, Roter & Cohen, 2012; Patel, Cherla, Sanghvi, Baredes & Eloy, 
2012; McInnes & Haglund, 2011; Stinson, White, Breakey, Chong, Mak, Low & Low, 2011; 
Badarudeen & Sabharwal, 2010; Berland et al., 2001), wordt medisch jargon gebruikt 
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(Brega, Freedman, LeBlanc, Barnard, Mabachi, Cifuentes, Albright, Weiss, Brach & West, 
2015; Keselman et al., 2008b; Berland et al., 2001) en wordt kwantitatieve informatie 
aangeboden die moeilijk te interpreteren kan zijn (Smith, Trevena, Nutbeam, Barratt, & 
McCaffery, 2008) waardoor risico’s dikwijls worden onder- of overschat. Zelfs al vinden 
zorggebruikers dat zij goed geïnformeerd zijn, dan nog kan het voorkomen dat hun be-
grip ontoereikend is om kennisvragen juist te kunnen beantwoorden (Hoffman, Elmore, 
Pignone, Gerstein, Levin & Fairfield, 2015). Ook afbeeldingen van medische bronnen 
zijn vaak niet begrijpelijk; afbeeldingen hebben tekst nodig om de interpretatieruimte 
voor de betekenis ervan in te perken (Van Hooijdonk & Spooren, 2011). 
 Bruikbaarheid. Al is een website betrouwbaar en begrijpelijk, dan nog kan een 
zorggebruiker problemen ondervinden bij het gebruiken van de informatie. Vanuit het 
perspectief van de zorggebruiker blijkt gezondheidsinformatie van betrouwbare me-
dische bronnen vaak te algemeen of juist te specifiek (Hoeken et al., 2011). Informatie 
die de zorgverlener bruikbaar of belangrijk vindt voor de zorggebruiker, vindt de zorg-
gebruiker niet noodzakelijk relevant (Boot & Meijman, 2010a). Vaker blijken zorgge-
bruikers informatie bruikbaar te vinden die overeenkomt met hun eigen overtuigingen 
(Marton, 2015; Chapman & Elstein, 2000). Voorts komt de informatie vaak niet tege-
moet aan culturele en andere specifieke doelgroepkenmerken, zoals leeftijd en geslacht 
(Lam et al., 2012; Stinson et al., 2011; Neuhauser & Kreps, 2008). Uit een review van 
Chou en collega’s (Chou, Prestin, Lyons & Wen, 2013) is gebleken dat er vrijwel geen 
eHealth-interventies bestaan die zijn toegesneden op de behoeften van etnische min-
derheden. Het is voor een zorggebruiker zonder medische kennis dan ook een uitdaging 
om relevante van irrelevante medische informatie te scheiden, waardoor zorggebrui-
kers zichzelf geregeld een verkeerde diagnose toedichten (Keselman et al., 2008b). Ook 
is informatie op websites vanuit medisch oogpunt dikwijls niet compleet (Madden, Nan, 
Briones & Waks, 2012; Stinson et al., 2011; Leung, 2008; Berland et al., 2001).
 Gebruikersvriendelijkheid. Een laatste obstakel vormt het ontwerp van een 
website. Een gebruikersvriendelijke website is effectief, efficiënt en naar tevredenheid 
te gebruiken. Als het functioneel ontwerp van een website niet logisch in elkaar steekt 
of niet transparant is, gaat dit ten koste van de gebruikersgemak van de website en 
kunnen de gebruikers van de website zich ontmoedigd voelen om verder te zoeken naar 
informatie op die website (Van den Haak & Van Hooijdonk, 2011).

perspectieven bij optimalisering

De potentiële obstakels van online gezondheidsinformatie kunnen als externe barrieres 
en als interne barrières worden benaderd (Lee, Hoti, Hughes & Emmerton, 2014). Ex-
terne barrières zijn kenmerken van de website: deze komen niet tegemoet aan de vaar-
digheden en behoeften van de zorggebruiker. Interne barrières zijn de vaardigheden 
van de zorggebruiker: deze zijn ontoereikend om toegang te verkrijgen tot websites en 
deze te beoordelen (Flanagin & Metzger, 2008). 



26

hoofdstuk 1

 De implicatie hiervan is dat optimaliseren van gezondheidsinformatie op in-
ternet ook vanuit twee perspectieven kan worden benaderd. Vanuit het interne, per-
soonlijke perspectief kunnen zorggebruikers geschoold worden, zodat hun vaardighe-
den verbeteren. In Amerika zijn verschillende effectieve interventies ontwikkeld om 
dit te realiseren; in Europa bestaan veel minder interventies waarvan de effectiviteit 
bekend is (Rademakers, 2014). Het externe perspectief is situationeel: de zorgverlener 
maakt de informatie eenvoudiger beschikbaar, begrijpelijker en relevanter. Binnen het 
onderzoek naar de effectiviteit van online gezondheidsinformatie is de aandacht aan 
het verschuiven naar dat laatstgenoemde perspectief. Er bestaan weliswaar effectieve 
interventies om de gezondheidsvaardigheden van zorggebruikers te verbeteren, maar  
de heersende opvatting is niet langer dat zorggebruikers zich moeten aanpassen aan 
het zorgsysteem: het zorgsysteem moet zich aanpassen aan de behoeften en vaardig-
heden van de zorggebruiker. De patiënt centraal stellen is het devies. Steeds vaker richt 
onderzoek zich op het vereenvoudigen van de gezondheids- en zorginformatie om de 
toegang tot de gezondheidszorg en het gebruik ervan te bevorderen voor alle zorgge-
bruikers, met name de meest kwestbare met beperkte gezondheidsvaardigheden (Par-
ker & Wolf, 2015). Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk werd genoemd, richt dit 
proefschrift zich eveneens op het optimaliseren vanuit gebruikersperspectief: het beter 
laten aansluiten van de informatie bij de vaardigheden en bij het informatiegedrag.

1.2 gezondheidsvaardigheden
Zoals uit de vorige paragraaf bleek, komen zorggebruikers diverse obstakels tegen wan-
neer zij op internet zoeken naar gezondheidsinformatie. Om gezondheidsinformatie op 
internet te kunnen vinden, begrijpen en beoordelen, hebben zij onder meer computer- 
en internetvaardigheid nodig (Van Deursen & Van Dijk, 2009; Nijland, Van Gemert-Pij-
nen, Boer & Seydel, 2008; McCray, 2005); kritische vaardigheden om de neutraliteit, 
transparantie en onafhankelijkheid van zoekmachines te kunnen beoordelen (Van Dij-
ck, 2010); lees- en rekenvaardigheid om informatie te kunnen begrijpen (Parker, Baker, 
Williams & Nurss, 1995); en zij hebben medische achtergrondkennis en beoordelings-
vaardigheden nodig om relevante, betrouwbare informatie te kunnen herkennen en 
selecteren (Pang et al., 2015; McCray, 2005). Dergelijke vaardigheden worden samen 
‘health literacy’ (Parker et al., 1995) genoemd – in het Nederlands gezondheidsgelet-
terdheid of, meer gebruikelijk, ‘gezondheidsvaardigheden’. Gezondheidsvaardigheden 
stellen zorggebruikers in staat om beredeneerde keuzes te maken ten aanzien van hun 
gezondheid – ‘informed decision making’ genoemd (Woolf, Chan, Harris, Sheridan, 
Braddock, Krist, O’Connor & Tunis, 2005). Om informatie op maat toe te kunnen snij-
den, is het dan ook van belang om een gedegen inzicht te hebben in het niveau van de 
gezondheidsvaardigheden van de doelgroep (McCormack, Haun, Sørensen, & Valerio, 
2013). 
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wat zijn gezondheidsvaardigheden?

Halverwege de jaren negentig werd onder ‘health  literacy’ lees- en rekenvaardigheid 
in een gezondheidscontext verstaan (Parker et al., 1995). Gaandeweg heeft deze sim-
plistische, functionele benadering plaatsgemaakt voor een meer holistische benadering 
van het concept. Hoewel een alomvattend theoretisch raamwerk voor gezondheids-
vaardigheden ontbrak (Pleasant, McKinney & Rickard, 2011), waardoor er ruimte ont-
stond voor verschillende interpretaties van het construct (Peerson & Saunders, 2009), 
zijn wetenschappers het er wel overeens dat er ook cognitieve, sociale en analytische 
vaardigheden nodig zijn om betekenis af te kunnen leiden uit gezondheidsinformatie 
(Smith, Trevena, Nutbeam, Barratt, & McCaffery, 2008) en dat een hoog niveau van ge-
zondheidsvaardigheden niet vanzelfsprekend betekent dat deze vaardigheden ook ge-
bruikt worden ten behoeve van de gezondheid (Pleasant, 2014). 
 Sørensen en collega’s (Sørensen, Van den Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, 
Slonska & Brand, 2012) hebben de bestaande definities en modellen van gezondheids-
vaardigheden bestudeerd en op basis daarvan een nieuwe alomvattende definitie van 
gezondheidsvaardigheden geformuleerd: “Health literacy is linked to literacy and en-
tails people’s knowledge, motivation and competences to access, understand, appraise, 
and apply health information in order to make judgments and take decisions in every-
day life concerning healthcare, disease prevention and health promotion to maintain or 
improve quality of life during the life course” (Sørensen et al., 2012, p3). Vinden, begrij-
pen, beoordelen en toepassen zijn vaardigheden die oplopen in complexiteit (Nutbeam, 
2000). 
 Hoewel het niveau van de diverse gezondheidsvaardigheden vrij statisch is, kan 
de mate van gezondheidsvaardigheid per situatie verschillen. Dat komt door situatione-
le kenmerken, zoals de voorkennis over een gezondheidskwestie en eerdere ervaringen 
in een bepaalde zorgsetting (Baker, 2006). Daarnaast verschilt het benodigde niveau van 
gezondheidsvaardigheid ook per situatie. Er worden hogere eisen aan de gezondheids-
vaardigheden gesteld bij bijvoorbeeld een beperkte communicatievaardigheid van een 
zorgverlener, een hoge moeilijkheidsgraad van een patiëntenfolder (Zarcadoolas, 2011) 
of een ondermaatse gebruikersvriendelijkheid van een website (Irizarry, DeVito, Dabbs 
& Curran, 2015). Deze situationele determinanten maken van gezondheidsvaardighe-
den een dynamisch construct (Nutbeam, 2000). 

gezondheidsvaardigheden in Nederland

Hoewel onderzoek naar gezondheidsvaardigheden nog in de kinderschoenen staat (Ra-
demakers, 2014) zijn er wel cijfers over het niveau van gezondheidsvaardigheden in 
Nederland. Uit de European Health Literacy Survey – een onderzoek naar zelfgerap-
porteerde gezondheidsvaardigheden – bleek dat bijna drie op de tien Nederlanders 
(29%) moeite ervoer bij het verkrijgen, begrijpen, beoordelen en/of toepassen van 
gezondheidsinformatie (Pelikan, Röthlin & Ganahl, 2012). Deze zelfgerapporteerde ge-
zondheidsvaardigheden bleken beduidend beter te zijn dan de geobserveerde gezond-
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heidsvaardigheden die uit de internationale Adult Literacy and LifeSkill Survey (ALL) 
naar voren kwamen. In de ALL-survey werden de gezondheidsvaardigheden gemeten 
door middel van gezondheidsgerelateerde taken, zoals het uitrekenen van een dose-
ring. Ruim de helft van de Nederlandse participanten (54%) bleek moeite te hebben 
met het uitvoeren van deze taken (Van der Heide, Rademakers, Schipper, Droomers, 
Sorensen & Uiters, 2013). 
 In vergelijking met andere Europese landen (gemiddeld 47% beperkte func-
tionele gezondheidsvaardigheden – Pelikan et al., 2012) en de Verenigde Staten (35% 
beperkte functionele gezondheidsvaardigheden – White, 2008) scoort Nederland re-
latief hoog voor wat betreft het niveau van gezondheidsvaardigheden. Daarnaast is 
de spreiding van geletterdheid in Nederland gering; er zijn relatief kleine verschillen 
tussen de boven- en onderkant van de vaardigheidsverdeling vergeleken met andere 
landen (Houtkoop, Allen, Buisman, Fouarge & Velden, 2012). Maar naar verwachting 
zullen deze verschillen toenemen. Er wordt immers steeds meer van zorgconsumenten 
verwacht dat zij actiever meebeslissen over hun eigen gezondheid en zorg en die van 
hun naasten (Rademakers, 2014; Timmermans, 2013). Daarbij wordt steeds meer in-
formatie uitsluitend digitaal ontsloten, waardoor de afhankelijkheid van digitale media 
voor gezondheidsinformatie groter wordt (Bickmore & Paasche-Orlow, 2012). De kloof 
tussen zorggebruikers met adequate gezondheidsvaardigheden en zorggebruikers met 
inadequate gezondheidsvaardigheden zal daardoor toenemen, terwijl online gezond-
heidsinformatie in potentie voor iedereen toegankelijk is (Bickmoore & Paasche-Orlow, 
2012). 

gepercipieerde en werkelijke vaardigheden

Zorggebruikers met beperkte gezondheidsvaardigheden blijken meer moeite te hebben 
om toegang te krijgen tot voor hen relevante, kwalitatief hoogstaande gezondheidsin-
formatie (Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman, 2004). Zij nemen minder actief deel aan 
het consult met een zorgverlener (Henselmans, Heijmans, Rademakers & Van Dulmen, 
2015; Gutierrez et al., 2014; Paasche-Orlow & Wolf, 2007), zoeken minder vaak naar 
informatie over medicatie en behandeling van een chronische aandoening (Mayberry, 
Kripalani, Rothman, & Osborn, 2011; Von Wagner, Semmler, Good & Wardle, 2009), zoe-
ken minder dan hoger gezondheidsgeletterden naar informatie om zich voor te berei-
den op hun consult met een zorgverlener (Ledford et al., 2015) en zoeken minder vaak 
en minder veel informatie na een consult met de zorgverlener (Li, Orrange, Kravitz & 
Bell, 2014). 
 Dat komt ten eerste door de gepercipieerde gezondheidsvaardigheden: zorg-
gebruikers die hun eigen vaardigheden laag inschatten, blijken minder geneigd om ge-
zondheidsinformatie te zoeken (Leung, Cheung & Chi, 2014). Waar te laag inschatten 
kan betekenen dat de zorggebruiker niet op internet gaat zoeken, kan te hoog inschat-
ten van de eigen gezondheidsvaardigheden leiden tot vertrouwen op informatie die on-
juist of misleidend is (McDaid & Park, 2010). Een belangrijke gezondheidsvaardigheid 



29

inleiding

bij het zoeken naar online gezondheidsinformatie is ‘internet efficacy’ – ofwel de mate 
waarin een zorggebruiker zichzelf in staat acht om informatie op internet te vinden en 
gebruiken (Lagoe & Atkin, 2015). Vermoedelijk achten zorggebruikers die informatie 
zoeken zichzelf in staat om een zoekopdracht uit te voeren, en om de gevonden infor-
matie kritisch te kunnen beoordelen en er één geheel van te maken (Ledford, Cafferty & 
Russell, 2015; Kim, Lim & Park, 2015). Manganello, Gerstner, Pergonline, Graham, Falisi 
en Strogatz (2016) troffen in hun studie echter aan dat ook zorggebruikers die hun 
gezondheidsvaardigheid laag inschatten het internet wel gebruiken voor gezondheids-
informatie, maar dat de manier waarop zij internet gebruiken verschilt van zorggebrui-
kers die hun gezondheidsvaardigheden hoger inschatten. Zij gebruikten bijvoorbeeld 
minder vaak zoekmachines, en gebruikten vaker informatie van sociale netwerksites en 
van mobiele telefoon-apps. 
 Ten tweede ontbreekt het laaggezondheidsgeletterden ook daadwerkelijk aan 
de benodigde vaardigheden om kwalitatief hoogstaande gezondheidsinformatie te ver-
krijgen, zoals communicatievaardigheid (Gutierrez et al., 2014) en het vermogen om 
de informatie te beoordelen op kwaliteit (Diviani, Van den Putte, Giani & Van Weert, 
2015). Als gevolg daarvan gebruiken mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 
minder vaak dan mensen met adequate gezondheidsvaardigheden online informatie-
bronnen van goede kwaliteit (Li et al., 2014). Bijkomende problemen zijn dat beperkt 
gezondheidsgeletterden vaak te moeilijke informatie krijgen aangereikt, doordat zorg-
verleners zich dikwijls niet bewust zijn van het niveau van gezondheidsvaardigheid van 
hun patiënten of dit niveau overschatten (Kelly & Haidet, 2007; Kriplani & Weiss, 2006; 
Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman, 2004; Bass, Wilson, Griffith & Barnett, 2002), en dat 
patiënten vaak niet uit zichzelf bekendmaken dat zij moeite hebben met lezen (Morris, 
Grant, Repp, MacLean & Littenberg, 2011; Wolf, Williams, Parker, Nina, Nowlan & Baker 
, 2007). Over het algemeen beschikken juist degenen die de informatie het hardst nodig 
hebben – onder andere ouderen, mensen uit de lagere sociaaleconomische klassen en 
bepaalde etnische minderheidsgroepen – over onvoldoende gezondheidsvaardigheden 
(Van der Heide, Wang, Droomers, Spreeuwenberg, Rademakers & Uiters, 2013; Neter 
& Branin, 2012; Knapp, Madden, Wang, Sloyer & Shenkman, 2011; White, 2008; Kin-
dig, Panzer & Nielsen-Bohlman, 2004). Dit zijn echter gemiddelden; beperkte gezond-
heidsvaardigheden blijken ook relatief vaak voor te komen bij mensen met een hoog 
opleidingsniveau (Van der Heide et al., 2013; Rademakers, Nijman, Brabers, De Jong & 
Hendriks, 2014). Inschatten van het niveau van gezondheidsvaardigheden aan de hand 
van uitsluitend het opleidingsniveau of de algemene geletterdheid is dan ook weinig 
zinvol. Daaruit volgt dat bij het afstemmen van gezondheidsinformatie op de zorgge-
bruiker men zich niet zou moeten beperken tot de mogelijkheden en beperkingen die 
samenhangen met het niveau van de algemene geletterdheid.
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consequenties

Dat zorggebruikers met beperkte gezondheidsvaardigheden meer moeite hebben met 
toegang verkrijgen tot voor hen relevante, kwalitatief hoogstaande gezondheidsinfor-
matie (Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman, 2004) heeft tot gevolg dat zij minder kennis 
dan hogergeletterden hebben over gezondheidsgerelateerde onderwerpen, waaronder 
alcoholmisbruik, roken, anticonceptie, medicatie, het omgaan met (chronische) ziekten 
of bevolkingsonderzoeken (Arnold, Rademaker, Bailey, Esparza, Reynolds, Liu, Platt & 
Davis, 2012; Mitsutake, Shibate, Ishii & Oka, 2012; Mosher, Lund, Kripalani & Kaboli, 
2012; Berkman, DeWalt, Pignone, Sheridan, Lohr, Lux, Sutton, Swinson & Bonito, 2004; 
Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman, 2004), dat zij slechter zijn in interpreteren van 
etiketten en gezondheidsboodschappen en dat zij minder kundig zijn in correct me-
dicijngebruik (Berkman et al., 2011). Mede als gevolg van de achterblijvende kennis 
maken zorggebruikers met beperkte gezondheidsvaardigheden onder meer gemiddeld 
minder gebruik van preventieve zorg, geven zij minder vaak gehoor aan bevolkingson-
derzoeken en maken zij minder gebruik van de griepprik dan mensen met gemiddeld 
of bovengemiddeld gezondheidsvaardigheden (Berkman et al., 2011; Berkman et al., 
2004; Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman, 2004). Beperkte gezondheidsvaardigheden 
worden consistent geassocieerd met een hogere mate van hospitalisatie, meer gebruik 
van de spoedeisende hulp en – onder ouderen – een slechtere algemene gezondheids-
toestand en hogere sterfte (Berkman et al., 2011). Of de gezondheidsvaardigheden door 
middel van zelfrapportage of door middel van taakuitvoering zijn gemeten, maakt voor 
de gezondheidsuitkomsten geen verschil; beide methoden vinden dezelfde uitkomsten 
(Kiechle, Bailey, Hedlund, Viera & Sheridan, 2015). 
 Om de kloof in de gezondheidssituatie tussen laag- en hooggezondheidsgelet-
terden niet verder te laten toenemen, is het dan ook van belang dat zowel de toeganke-
lijkheid als de begrijpelijkheid en relevantie van online gezondheidsinformatie wordt 
verbeterd (Viswanath & Kreuter, 2007). Van begrijpelijke, relevante informatie profi-
teren zowel laag- als hooggezondheidsgeletterde zorggebruikers; ook bij hogergelet-
terde zorggebruikers verbetert de recall en ‘informed decision making’ bij eenvoudige 
en toepasselijke teksten (Meppelink, Smit, Buurman & Van Weert, 2015). Door teksten 
toegankelijk te maken worden dus zowel hoog- als laaggezondheidsgeletterden in staat 
gesteld om op verantwoorde wijze beslissingen te nemen over hun gezondheid, aldus 
Hoeken et al. (2011). 

1.3 fasen van informatiegedrag
Behalve dat informatie moet aansluiten bij de vaardigheden van de zorggebruiker, moet 
het ook aansluiten bij het informatiegedrag van de zorggebruiker. Het informatiegedrag 
is in diverse modellen en theorieën beschreven (o.a. Lenz, 1984; Johnson & Meischke, 
1993; Wilson, 1999; Brashers, 2001; Longo, 2005). Wilson (2000) definieert informa-
tiegedrag als volgt: “Information behavior is the totality of human behavior in relation 
to sources and channels of information, including both active and passive information 
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seeking, and information use.” (p49). Het informatiegedrag behelst wat zorggebruikers 
op welk moment willen weten, van wie zij die informatie willen ontvangen (Rutten, Aro-
ra, Bakos, Aziz & Rowland, 2005), wat de onderliggende motieven hiervoor zijn (Pang, 
Verspoor, Chang & Pearce, 2015) en welke zoekstrategieën zij hanteren. 
 Er wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen actief en passief in-
formatiegedrag (Hogan & Brashers, 2009; Longo, 2005). Informatiegedrag wordt actief 
genoemd als een zorggebruiker bijvoorbeeld bewust op internet naar informatie zoekt 
over baarmoederhalskanker, en passief als zij wordt geconfronteerd met een artikel 
over baarmoederhalskanker terwijl zij door een tijdschrift bladert. Dat laatste wordt 
ook wel ‘informatie scannen’ genoemd (Niederdeppe, Hornik, Kelly, Frosch, Romantan, 
Stevens & Schwartz, 2007). Dit proefschrift onderzoekt het actieve, doelgerichte infor-
matiegedrag. 

determinanten van informatiegedrag

Informatiegedrag staat niet op zichzelf; het hangt samen met zowel structurele als si-
tuationele, en zowel persoonlijke als contextuele factoren. Dit proefschrift beoogt zicht 
te krijgen op de verschillende patronen die zich kunnen voordoen in het informatiege-
drag. Gezien de strekking van het onderzoek voert het te ver om ook de samenhang met 
de tientallen determinanten in kaart te brengen. Maar om niet volledig voorbij te gaan 
aan hun belang, volgt een korte toelichting op de rol van determinanten van informa-
tiegedrag.
 Het informatiegedrag kent enkele structurele determinanten. Dit zijn aan de 
persoon gebonden sociodemografische factoren als opleidingsniveau, sociaal-economi-
sche status en geslacht (Germeni, Bianchi, Valcarenghi & Schulz, 2015; Ramanadhan & 
Viswanath, 2006; Longo, 2005). Zorggebruikers die naar veel gezondheidsinformatie 
zoeken en daar veel informatiebronnen voor gebruiken, zijn doorgaans jonger, vrouw, 
behoren tot een hogere sociaal-economische klasse en hebben een hoger opleidings-
niveau (o.a. Rutten et al., 2005). Daarnaast spelen ook situationele kenmerken een rol, 
zoals de gezondheidskwestie en de gezondheidstoestand van de zorggebruiker, de fase 
van de ziekte en het stadium in het behandeltraject, de zorgomgeving en de informa-
tieomgeving (Germeni et al., 2015; Eheman, Berkowitz, Lee, Mohile, Purnell, Rodriguez, 
Roscoe, Johnson, Korschner & Morrow, 2009; Longo, 2005; Czaja, Manfredi & Price, 
2003). Het informatiegedrag vindt immers niet plaats in een vacuüm, maar ontstaat uit 
en wordt gevormd door de omstandigheden (Attfield, Adams & Blandford, 2006; Case 
et al., 2005). Zorggebruikers bevinden zich vaak in een stressvolle, gezondheidsbedrei-
gende situatie, moeten soms ingrijpende beslissingen nemen ten aanzien van hun ge-
zondheid of hun gedrag en leefstijl aanpassen (Lambert & Loiselle, 2007). Informatiege-
drag in de context van gezondheid, ziekte en zorg wijkt daarom af van informatiegedrag 
in andere contexten. 
 Deze structurele persoonlijke en situationele kenmerken beïnvloeden op hun 
beurt: 1) factoren die samenhangen met de intentie om te zoeken, 2) factoren die zoe-
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ken mogelijk maken, en 3) factoren die aanmoedigen om te zoeken (Czaja et al., 2003). 
Onder de eerste categorie vallen psychosociale kenmerken. Zorggebruikers die naar 
informatie zoeken zijn doorgaans gemotiveerd om aan hun gezondheid te werken (Ra-
demakers, 2014) zoals chronisch of ernstig zieken (Josefsson, Murero & Rice, 2006); 
zijn ervan overtuigd dat de informatie die zij kunnen vinden hen helpt bij het omgaan 
met de nieuwe gezondheidssituatie (Lee, Hwang, Hawkins & Pingree, 2008; Leydon et 
al., 2000); denken dat zij in staat zijn om gevolg te geven aan de informatie (Barbour, 
Rintamaki, Ramsey & Brashers, 2012); hopen dat informatie hun verontrusting en on-
zekerheid zal reduceren (Miller, 1995); en menen dat zij in staat zijn om informatie te 
vinden, begrijpen en toe te passen (Leung et al., 2014). Genoemde kenmerken vallen 
onder de noemers motivatie, self-efficacy, risicoperceptie, locus of control, de behoef-
te aan participatie (o.a. Grasso & Bell, 2015; Rademakers, 2014; Thompson, Bevan & 
Sparks, 2012; Lee et al., 2008; Case et el., 2005; Rimal & Real, 2003), copingstijl (Mil-
ler, 1995), informatievoorkeur (Case et al., 2005) en gepercipieerde gezondheidsvaar-
digheid (Leung et al., 2014). Onder de tweede categorie vallen kenmerken die het de 
zorggebruiker mogelijk maken om toegang te verkrijgen en gebruik te kunnen maken 
van gezondheidsinformatie, zoals voorkennis over een ziekte, vertrouwdheid met een 
zorgsysteem (Puspitasari, Moriyama, Fukui & Numao, 2015; Czaja et al., 2003) en daad-
werkelijke gezondheidsvaardigheid. Tot slot omvat de derde categorie externe kenmer-
ken die aanmoedigen om te gaan zoeken, zoals positieve reacties van zorgverleners op 
een vraag (Czaja et al., 2003). 

1.3.1 ontstaan van informatiebehoeften 

Informatiegedrag begint met het ontstaan van een informatiebehoefte (Marton, 2015). 
Als iemand geconfronteerd wordt met een nieuwe gezondheidssituatie, ontstaat er 
doorgaans onzekerheid bij de zorggebruiker (Brashers, 2001), bijvoorbeeld onzeker-
heid over de ernst en waarschijnlijkheid van de prognose (Rains & Tuckachinsky, 2015; 
Miller, 2012). Onzekerheid wordt gedefinieerd als ‘een cognitieve toestand’ (Kulthau, 
1993) die ontstaat wanneer “details of the situation are ambiguous, complex, unpredic-
table, or probabilistic; when information is unavailable or inconsistent; and when peo-
ple feel insecure in their own state of knowledge or the state of knowledge in general” 
(Brashers, 2001, p. 478). Onzekerheid gaat doorgaans gepaard met zijn affectieve equi-
valent: verontrusting (Gudykunst & Nishida, 2001; Kulthau, 1993). Onzekerheid en ver-
ontrusting staan aan de basis van een behoefte aan informatie (Lee & Hawkins, 2016; 
Bertram & Magnussen, 2008; Kalbach, 2006; Leydon, Boulton, Moynihan, Jones, Moss-
man, Boudioni & McPherson, 2000). De aanwezigheid van negatieve emoties kunnen 
zoekgedrag initiëren, uitbreiden of beëindigen, maar kunnen ook leiden tot het mijden 
van informatie (Savolainen, 2014). Zorgvuldig identificeren, analyseren en classificeren 
van informatiebehoeften is een belangrijke fundering voor het ontwerpen van gezond-
heidswebsites (Alzougool, Chang & Grey, 2008). 
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wat zijn informatiebehoeften

Er bestaat geen eenduidige definitie van informatiebehoeften in de literatuur (Adams, 
Boulton & Watson, 2009). Informatiebehoeften worden onder meer gedefinieerd als 
het besef van een kennis- of begripstekort (Kalbach, 2006), het besef dat de eigen ken-
nis onvoldoende is om aan een behoefte te voldoen (Case, 2012), en het besef van een 
kloof tussen wat men weet en wat men moet weten om aan een bepaalde behoefte te 
voldoen (Lambert & Loiselle, 2007). Doorgaans wil een zorggebruiker onzekerheid re-
duceren door kennis op te doen (Case et al., 2005). In de literatuur wordt met de term 
informatiebehoeften gedoeld op het onderwerp waarover informatie wordt gewenst; 
op het type informatie dat wordt gewenst, zoals feitelijke of affectieve informatie; en op 
de gewenste vorm van de  informatie, zoals geschreven of gesproken informatie (Alzou-
gool, Chang & Gray, 2013). Voor de aard of het onderliggende motief van de informatie-
behoefte (Alzougool et al., 2013) en voor informatiebehoeften waaraan niet tegemoet-
gekomen wordt, is minder aandacht (Adams et al., 2009). 
 In de bovenstaande beschrijvingen is de zorggebruiker zich bewust van een 
kennistekort en wil zij de onzekerheid opheffen. Er zijn ook minder zichtbare infor-
matiebehoeften, waarvoor in de wetenschappelijke literatuur minder aandacht is, zo-
als informatiebehoeften die herkend worden maar waaraan reeds tegemoet is geko-
men of waaraan bewust geen gehoor wordt gegeven, of informatiebehoeften waarvan 
de zorggebruiker zich nog niet bewust is (Savolainen, 2015; Alzougool, Chang & Gray, 
2008). In die laatste situatie wordt de informatiebehoefte zichtbaar op het moment dat 
de zorggebruiker met informatie wordt geconfronteerd die zij beschouwt als relevant 
(Alzougool et al., 2008). Dat maakt dat voor het ontstaan van een informatiebehoefte 
meer nodig is dan alleen onzekerheid (Neuberger & Silk, 2016). Een informatiebehoefte 
treedt op wanneer de zorggebruiker discrepantie ervaart tussen de mate van onzeker-
heid die zij heeft en de mate waarin zij onzekerheid wenselijk of acceptabel vindt. Dit 
wordt ‘onzekerheidsdiscrepantie’ genoemd (Chaiken, Giner-Sorolla & Chen, 1996). Of 
een zorggebruiker discrepantie ervaart, hangt onder andere samen met de mate van to-
lerantie voor onzekerheid (Kramer, 1999). Uit diverse studies blijkt dat onzekerheids-
discrepantie het informatiegedrag beter voorspelt dan enkel de mate van onzekerheid 
(Rains, 2014; Thompson et al., 2012). 
 Of de zorggebruiker haar informatiebehoeften herkent, en of zij discrepantie 
ervaart tussen haar gebrek aan kennis en de benodigde kennis hangt af van de context 
en de individuele omstandigheden (Alzougool et al., 2008), zoals haar voorkennis over 
de betreffende gezondheidskwestie en haar betrokkenheid bij het zorgtraject (Neuber-
ger & Silk, 2016). Lambert, Loiselle en MacDonald (2009a) spreken in deze context over 
een ‘houding’ die de zorggebruiker aanneemt. Deze houdingen beslaan een continuüm 
met aan de ene kant geen enkele behoefte aan betrokkenheid en aan de andere kant zo 
veel mogelijk controle en participatie als mogelijk. Volgens Lambert et al. (2009a) zijn 
de informatiebehoeften een uiting van de gekozen houding. 
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veranderende informatiebehoeften

Zorggebruikers blijken onderling en per situatie te verschillen in de hoeveelheid on-
zekerheid die zij kunnen en/of willen tolereren (Kramer, 1999). Daaruit volgt dat de 
hoeveelheid en het type informatie dat zorggebruikers willen ook enorm verschilt on-
derling (Kiesler & Auerbach, 2006). Sommigen willen veel informatie over veel onder-
werpen, anderen weinig of geen informatie (Case et al., 2005). Sommige zorggebruikers 
hebben algemene vragen, anderen specifieke of gedetailleerde vragen (Lambert & Loi-
selle, 2007; Leydon et al., 2000). Deze variatie in informatiebehoeften wordt vaak toe-
geschreven aan verschillen in de informatievoorkeur van zorggebruikers in reactie op 
gezondheidsbedreigende situaties (Anker, Reinhart & Feeley, 2011). Informatiebehoef-
ten zijn dan ook contextafhankelijk ofwel situationeel (Talja, Keso & Pietiläinen, 1999); 
het moment waarop en de onderwerpen waarover zorggebruikers informatie willen, en 
de hoeveelheid informatie en mate van detail die zorggebruikers wensen, verschillen 
per persoon en per situatie in reactie op de omstandigheden (Ruppel & Rains, 2012; 
Lambert, Loiselle & MacDonald, 2009a, 2009b; Alzougool et al., 2008; Vogel, Bengel & 
Helmes, 2008; Lambert & Loiselle, 2007; McCaughan & McKenna, 2007; Attfield, Adams 
& Blandfort, 2006; Rutten et al., 2005; Leydon et al., 2000). 
 Informatiebehoeften kunnen zich op verschillende momenten manifesteren: 
voorafgaand aan een eventueel zorgcontact, tijdens en direct na contacten met zorg-
verleners en in de loop van de gezondheidskwestie (McMullan, 2006). Dit proefschrift 
beschrijft de informatiebehoeften van de patiënt op verschillende momenten na de 
vaststelling van een diagnose. Of zorggebruikers informatiebehoeften hebben nadat zij 
de diagnose hebben ontvangen van hun zorgverlener, hangt onder meer samen met 
de mate van vertrouwen in en tevredenheid over de informatie van de zorgverlener, 
de mate waarin hun vragen zijn beantwoord en de mate van emotionele steun die zij 
ontvangen hebben (Li et al., 2014; Hou & Shim, 2010; Lee & Hawkins, 2010). Motieven 
om na de vaststelling van een diagnose naar informatie te zoeken, zijn: de verstrekte in-
formatie aanvullen of verifiëren (Powell, Inglis, Ronnie & Large, 2011; Caiata-Zufferey, 
Sommerhalder & Schulz, 2010; Tustin, 2010; Fox & Jones, 2009; Attfield et al., 2006; 
Rains, 2007; Rice, 2006), alternatieve interpretaties zoeken (Leydon et al., 2000) of sim-
pelweg nieuwsgierigheid (Li et al., 2014). Zorggebruikers blijken bij aanvang van een 
behandeltraject doorgaans meer vragen te hebben dan in de loop van dat traject (Ehe-
man et al., 2009; Vogel et al., 2008). Maar ook in de loop van een behandeltraject zoeken 
zorggebruikers naar informatie, bijvoorbeeld om de informatie die zij van de medisch 
specialist kregen aan te vullen of te verifiëren (Li et al., 2014). 

cognitieve en affectieve behoeften

Zoeken naar informatie kan vanuit zowel een cognitieve behoefte worden geïnitieerd 
– reduceren van een kennis- of begripstekort (Case et al., 2005; Brashers, Goldsmith 
& Hsieh, 2002), als vanuit een affectieve behoefte worden geïnitieerd – reduceren van 
negatieve emoties als onzekerheid en verontrusting of het behouden van hoop (Boot & 
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Meijman, 2010a; Leydon et al., 2000). Door naar informatie te zoeken hopen zorgge-
bruikers bijvoorbeeld de diagnose, behandelwijzen en bijwerkingen beter te begrijpen 
(Leydon et al., 2000); hopen zorggebruikers gerustgesteld te worden of hoop te krij-
gen door bijvoorbeeld informatie over alternatieve behandelingen of door hun eigen 
situatie te vergelijken met die van lotgenoten (Ter Hoeven, Zandbelt, Fransen, De Haes, 
Oort, Geijsen, Koning & Smets, 2011; Leydon et al., 2000);  verifiëren zorggebruikers of 
hun hoop gerechtvaardigd is (Bell, Hu, Orrange & Kravitz, 2011); of proberen zij hun 
autonomie te bewaren, een gevoel van controle te verkrijgen of aan verwachtingen van 
anderen te voldoen (Ter Hoeven et al., 2011). Overigens kunnen zorggebruikers ook 
naar informatie gaan zoeken als zij nog geen concrete informatiebehoefte hebben. Zij 
kunnen bijvoorbeeld op internet gaan surfen om een idee te krijgen van de beschikbare 
informatie die op een later moment interessant of relevant voor hen kan zijn (Alzougool 
et al., 2008). 
 Zoeken naar informatie leidt niet per definitie tot minder onzekerheid; infor-
matie kan de mate van onzekerheid reduceren, ongewijzigd laten of doen verhogen 
(Hogan & Brashers, 2009; Wilson, Ford, Ellis, Foster & Spink, 2002; Wilson, 1999). Dat-
zelfde geldt voor verontrusting (Case et al., 2005). Bij zorggebruikers die onevenredig 
verontrust zijn, blijkt zoeken naar gezondheidsinformatie vaak in nog meer verontrus-
ting te resulteren (Muse, McManus, Leung, Meghrebilan & Williams, 2012; Baumgartner 
& Hartmann, 2011). Zeer verontruste zorggebruikers zouden vaker naar potentieel be-
dreigende informatie zoeken (Muse et al., 2012), blijken gezondheidsinformatie vaker 
als persoonlijk bedreigend te misinterpreteren en zouden zich minder eenvoudig laten 
geruststellen door gunstige informatie (Miles & Wardle, 2006).

zoeken en vermijden

Terwijl zorggebruikers zoeken naar positieve of bevestigende informatie, kunnen zij 
gelijktijdig andere, vaak potentieel bedreigende informatie vermijden of negeren (Bar-
bour et al., 2012; Lambert & Loiselle, 2007; Case et al., 2005; Wilson, 1999; Miller, 
1995). Hoewel onzekerheid doorgaans als een onwenselijke negatieve toestand wordt 
gedefinieerd die moet worden opgeheven, zijn er ook situaties waarin zorggebruikers 
onzekerheid prefereren boven kennis (Neuberger & Silk, 2016; Brashers, 2001). Zo 
blijkt een aanzienlijk gedeelte van de zorggebruikers ervoor te kiezen om zichzelf te 
distantiëren van bedreigende situaties die zij oncontroleerbaar achten om zich op die 
manier hiertegen te beschermen (Rimal & Real, 2003). Dat gebeurt met name als zorg-
gebruikers hun hoop willen behouden of de situatie proberen te ontkennen (Barbour 
et al., 2012; Ter Hoeven et al., 2011; Leydon et al., 2000; Miller, 1995). Naast deze affec-
tieve overwegingen kunnen zorggebruikers ook denken dat additionele informatie voor 
verwarring over hun situatie kan leiden; denken dat ze de medische informatie niet be-
grijpen of niet kunnen vertalen naar hun eigen situatie (Ter Hoeven et al., 2011; Leydon 
et al., 2000) of denken dat ze niet in staat zijn de informatie op te volgen (Barbour et 
al., 2012; Lee et al., 2008). De zorggebruiker zou in een dergelijke situatie menen dat de 
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informatie die zij zal vinden in antwoord op haar vragen niet persoonlijk bruikbaar of 
van anderszins van toegevoegde waarde zal zijn en zal daarom geen tijd spenderen aan 
zoeken naar die informatie (Neuberger & Silk, 2016). En tot slot is bekend dat mensen 
doorgaans informatie zoeken die de eigen gedragingen en overtuigingen ondersteunt 
en informatie vermijden of negeren die daarmee in strijd is (Snelders & Meijman, 2009; 
Case et al., 2005; Chapman & Elstein, 2000). Zo wil men bijvoorbeeld voorkomen dat 
de vertrouwde leefstijl zou moeten worden aangepast (Barbour et al., 2012). Juist de 
overwegingen voor het zoeken of vermijden van informatie zijn van groot belang voor 
het laten aansluiten van het informatieaanbod op de behoeften van de zorggebruiker 
(Ter Hoeven et al., 2011). Een hoge informatievoorkeur die voortkomt uit het willen 
bezweren van verontrusting is niet te vergelijken met een hoge informatievoorkeur die 
voortkomt uit een gevoel van controle willen ervaren. Datzelfde geldt voor een lage in-
formatievoorkeur. Bang zijn de informatie niet te begrijpen of toe kunnen passen is we-
zenlijk anders dan bang zijn om geconfronteerd te worden met negatieve uitkomsten. 

In de literatuur is met name aandacht voor de informatie die gezocht wordt en 
minder voor de informatie die wordt genegeerd of gemeden (Case et al., 2005). Voor het 
ontwerp van effectieve communicatie is het echter ook van belang om te weten aan wel-
ke informatie een bepaalde (groep) zorggebruiker(s) geen behoefte heeft of met wel-
ke informatie deze niet geconfronteerd wil worden; deze informatie kan bijvoorbeeld 
achter een link worden geplaatst of alleen zichtbaar worden voor patiënten binnen een 
bepaald profiel. Bij het toesnijden van informatie moet voorts ook rekening worden 
gehouden met de overwegingen hiervoor (Ter Hoeven et al, 2011). Hoe beter de aan-
sluiting van de informatie op de informatievoorkeur van de zorggebruiker, hoe beter de 
gezondheidsuitkomsten zouden zijn (Kiesler & Auerbach, 2006). 

1.3.2 keuze voor informatiebronnen en -kanalen

Verschillen in informatiebehoeften blijken te resulteren in verschillend zoekgedrag 
(Pang et al., 2015), bijvoorbeeld in de keuze voor een informatiebron of informatie-
kanaal. Er wordt bewust een onderscheid gemaakt tussen bron en kanaal. Een infor-
matiebron is de afzender van de informatie, zoals een zorgverlener. Een informatie-
kanaal verspreidt de informatie van één of meer bronnen, bijvoorbeeld het internet. 
Een eerste voorwaarde voor het kiezen van een bepaalde informatiebron of bepaald 
kanaal is dat de zorggebruiker zich bewust is van de beschikbare bronnen en kanalen 
(Savolainen, 2015). Zorggebruikers hebben, afhankelijk van de media-omgeving waar-
in zij zich bevinden (Rains, 2007), de keuze uit vele typen informatiebronnen als zij 
op zoek gaan naar additionele gezondheidsinformatie, waaronder interpersoonlijke of 
gemedieerde bronnen (Xiao et al., 2014), formele en informele bronnen (Rains, 2007), 
medisch deskundige en lekenbronnen (Rutten et al., 2005) en informatiegeoriënteer-
de en amusementgeoriënteerde bronnen (Dutta-Bergman, 2004). Het internet wordt 
vaak apart genoemd, omdat het internet al deze typen informatiebronnen combineert 
(Rains, 2007). Feitelijk is het internet een bonte verzameling van informatiebronnen en 
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moet het aangemerkt worden als een informatiekanaal en niet als een informatiebron. 
Naast deze verschillende typen bronnen wordt ook vaak een onderscheid gemaakt tus-
sen traditionele en nieuwe media (Nagler, Romantan, Kelly, Stevens, Gray, Hull, Ramirez 
& Hornik, 2010). Het type en het aantal informatiebronnen en –kanalen dat de zorg-
gebruiker raadpleegt en de frequentie waarmee zij dat doet, kenmerken verschillen in 
informatiegedrag van zorggebruikers (Lambert & Loiselle, 2007; Lenz, 1984).

verschillende functies

Zorggebruikers raadplegen informatiebronnen om aan verschillende behoeften tege-
moet te komen, waaronder kennis opdoen, sociale interactie, vermaak of de werkelijk-
heid ontvluchten (McQuail, 2000). Voor de context van online gezondheidscommunica-
tie voegen Boot en Meijman (2010b) daaraan toe: geven en ontvangen van sociale steun, 
reduceren van angst en onzekerheid, en verhogen van zelf-actualisatie. Zorggebruikers 
zouden vervolgens voor de bron of het kanaal kiezen waarvan zij de overtuiging hebben 
dat het over de functies beschikt die nodig zijn om hun behoeften te kunnen vervullen. 
De keuze voor een bron of kanaal hangt dan ook samen met het type informatiebe-
hoeften – cognitief of affectief (Wilson, 1997), het type gewenste informatie en de hoe-
veelheid gewenste informatie (Dobransky & Hargittai, 2012; Lambert & Loiselle, 2007; 
Gray, Klein, Noyce, Sesselberg & Cantrill, 2005). Bij een bepaalde behoefte zou de ene 
informatiebron beter aansluiten dan de andere informatiebron (Rubin, 2002). 
 Informatiebronnen kunnen zowel verschillen als overeenkomen in de functies 
die ze vervullen. Als een bepaalde informatiebron, die het beste tegemoetkomt aan de 
behoeften van de zorggebruiker, niet beschikbaar is, zal de zorggebruiker kiezen voor 
een alternatief dat een gelijke of soortgelijke functie vervult (Rubin & Rubin, 1985). Ook 
als een nieuw medium functioneel overeenkomt met een ouder medium, dan functio-
neert het nieuwe medium potentieel als een alternatief voor het oudere medium, omdat 
zij tegemoetkomen aan dezelfde behoeften (Cho, De Zúñiga, Rojas & Shah, 2003). Vol-
gens die redenering vormt bijvoorbeeld het internet een alternatief voor een papieren 
patiëntenfolder, wanneer op het internet diezelfde folder geüpload is. 
 Ook theorieën over het informatiegedrag, zoals het ‘comprehensive model of 
health information seeking’ (Johnson & Meischke, 1993), maken expliciet hoe keuzes 
voor informatiebronnen en –kanalen worden gemaakt. Ook daarin wordt verondersteld 
dat de keuze voor een bron of kanaal gebaseerd is op overtuigingen over de bron. Rains 
(2007) meent dat de keuze voor een specifieke bron niet alleen samenhangt met de 
overtuigingen over die bron, maar ook met de overtuigingen over de andere beschik-
bare informatiebronnen (Hou & Shim, 2010; Tustin, 2010; Rains, 2007). Overtuigingen 
over informatiebronnen blijken onder meer samen te hangen met persoonlijke kenmer-
ken als sociaal-economische status, gezondheidsoriëntatie (Lee, Ramirez, Lewis-Pers-
ky, Gray & Hornik, 2012; Dutta-Bergman, 2004, 2003) en culturele achtergrond (Oetzel, 
DeVargas, Ginossar & Sanchez, 2007), en met eerdere ervaringen met de informatie-
bron (Leung, 2008; James, James, Davies, Harvey & Tweddle, 1999).
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motieven voor een keuze

Ruppel en Rains (2012) concluderen op basis van hun literatuurstudie dat er vier ty-
pen motieven zijn die zorggebruikers hanteren bij de keuze voor een informatiebron 
als zij naar gezondheidsinformatie zoeken: 1) medische deskundigheid, 2) persoonlijke 
relevantie, 3) anonimiteit, en 4) toegankelijkheid. Daarnaast wordt dikwijls een vijfde 
motief genoemd: 5) emotionele steun (Nagler et al., 2010). Er wordt verondersteld dat 
een zorggebruiker kiest voor de informatiebron die het beste aansluit bij haar informa-
tiebehoefte van dat moment (Dobransky & Hargittai, 2012; Lambert & Loiselle, 2007; 
Gray et al., 2005). Omdat informatiebehoeften in de loop van een behandeltraject veran-
deren, kan ook de keuze voor informatiebronnen in de loop van een traject veranderen 
(Rutten et al., 2005; James et al., 1999). 
 Medische deskundigheid. In veel gevallen zijn zorggebruikers op zoek naar me-
disch deskundige informatie. De informatie van medisch deskundigen, zoals huisart-
sen, verpleegkundigen en medisch specialiten, blijkt doorgaans te worden beschouwd 
als meest betrouwbaar en accuraat (Ruppel & Rains, 2012; Lambert & Loiselle, 2007; 
Gray et al., 2005). De meeste mensen ontvangen gezondheidsinformatie dan ook het 
liefst van hun eigen zorgverlener (Xiao, Sharman, Rao & Upadhyaya, 2014; Hesse, Mo-
ser & Rutten, 2010; Hesse, Nelson, Kreps, Croyle, Arora, Rimer & Viswanath, 2005). De 
informatie die hij of zij verstrekt, blijkt leidend bij beslissingen die de patiënt maakt 
en de mening die de patiënt vormt (Fox & Jones, 2009), mits de zorgverlener wordt 
vertrouwd (Hou & Shim, 2010; Tustin, 2010; Rains, 2007). In het geval van het internet 
bieden uiteenlopende zenders hun informatie aan: zorgverleners kunnen via Twitter 
een e-consult houden, voorlichtingsfolders kunnen worden geupload, lotgenoten kun-
nen informatie uitwisselen via forums, etcetera. Net als in de ‘analoge’ wereld zijn op 
internet zorgverleners, academische ziekenhuizen en de overheid de meest vertrouwde 
bronnen (Dutta-Bergman, 2003). Behalve aan medisch deskundige informatie kunnen 
zorggebruikers ook behoefte hebben aan psychosociale informatie, zoals ervaringen 
met een bepaald onderzoek. Dan is medische deskundigheid minder van belang. Met 
dergelijke behoeften richten zorggebruikers zich tot naasten of andere bekenden die in 
dezelfde gezondheidssituatie hebben gezeten (Beresford & Sloper, 2003).
 Persoonlijke relevantie. Zorgverleners en naasten kennen de achtergrond van de 
zorggebruiker en kunnen daardoor persoonlijk relevante informatie verschaffen (Rup-
pel & Rains, 2012). Wel is het consult met de zorgverlener beperkt door tijd, waardoor 
informatiebehoeften geregeld (deels) onvervuld blijven (Caiata-Zufferey et al., 2010; 
Tustin, 2010). De kans dat het internet relevante informatie kan verschaffen over een 
bepaalde gezondheidskwestie is ook aannemelijk, dankzij het toenemende aanbod aan 
gezondheidsinformatie (Hoeken et al., 2011) en dankzij de toegang tot en mogelijkheid 
tot interactie met lotgenoten (Eysenbach, Powell, Englesakis, Rizo & Stern, 2004). Zorg-
gebruikers blijken het meest vertrouwen te hebben in informatie van officiële bronnen 
zoals de overheid en zorgverleners, maar zouden informatie van onofficiële bronnen 
zoals lotgenoten vaak relevanter vinden (Marton, 2015). Bij informatie uit massame-
dia is de persoonlijke relevantie doorgaans kleiner; dergelijke informatie is ontworpen 
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voor het algemeen publiek of een subgroep ervan (Ruppel & Rains, 2012). 
 Anonimiteit. Soms willen zorggebruikers anoniem informatie verzamelen over 
een gezondheidskwestie, bijvoorbeeld als het een gevoelige of stigmatiserende kwestie 
betreft (Berger, Wagner & Baker, 2005). Bij interpersoonlijke bronnen, zoals zorgverle-
ners of naasten, is het onmogelijk om anoniem te blijven. Uit een onderzoek van Harris 
en Darby (2009) blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen zich schaamt na het be-
spreken van gevoelige onderwerpen met hun zorgverlener, zoals overgewicht, onveilige 
seks of een verslaving. Die schaamte had bij de helft van de ondervraagden tot gevolg 
dat zij hun zorgverlener meden. Het internet biedt wel de mogelijkheid om anoniem 
gevoelige onderwerpen te bespreken op een forum of om anoniem naar informatie te 
zoeken. Anonimiteit blijkt een belangrijke reden te zijn om op internet naar informatie 
te zoeken (Powell et al., 2011; Hinton, Kurinczuk & Ziebland, 2010; Gray et al., 2005; 
Cline & Haynes, 2001). Datzelfde geldt voor het gebruik van massamedia als kranten, 
televisie en folders (Ruppel & Rains, 2012). 
 Eenvoudige toegankelijkheid. Bij de keuze voor een informatiebron blijkt een-
voudige toegang tot de informatie van doorslaggevend belang te zijn; vaak nog meer 
dan medische deskundigheid (Powell et al., 2011; Dutta-Bergman, 2006; Gray et al., 
2005). Die eenvoudige toegang is één van de redenen dat zorggebruikers informatie 
zoeken op het internet. Vrijwel elk huishouden in Nederland heeft toegang tot internet 
(CBS, 2015). Maar zoals eerder in dit hoofdstuk werd beschreven, vraagt toegang tot 
kwalitatief hoogstaande medische informatie om uiteenlopende vaardigheden van de 
zorggebruiker. Toegankelijke bronnen die minder vaardigheden vereisen van de zorg-
gebruiker zijn naasten (Case, 2012). De toegankelijkheid van zorgverleners is eveneens 
goed, maar alleen tijdens het consult. In andere situaties zal eerst een afspraak met 
de zorgverlener moeten worden gemaakt (Ruppel & Rains, 2012). Veel zorggebruikers 
blijken een drempel te ervaren bij het opnieuw benaderen van hun zorgverlener; ze 
zouden hem niet onnodig lastig willen vallen (Caiata-Zufferey et al., 2010). 
 Emotionele steun. Als men wordt geconfronteerd met een gezondheidskwestie, 
ontstaat er doorgaans onzekerheid en verontrusting (Rains & Tuckachinsky, 2015; Mil-
ler, 2012; Brashers, 2001; Gudykunst & Nishida, 2001; Kulthau, 1993). Zorggebruikers 
kunnen dan gaan zoeken naar informatie om deze negatieve emoties te reduceren (Boot 
& Meijman, 2010b). Met deze affectieve behoeften blijken zorggebruikers te rade te 
gaan bij bronnen waarvan zij vermoeden dat die hen emotionele steun kunnen bieden. 
Hoewel zorgverleners worden beschouwd als de belangrijkste bron voor antwoorden 
op technische vragen, zoals de diagnose en de behandeling, zouden naasten en lotgeno-
ten de primaire bron zijn voor emotionele steun en praktische tips (Fox, 2013).

combinatie van bronnen

Meestal zoeken zorggebruikers informatie bij meer dan één bron of kanaal (Nagler et 
al., 2010; Lambert & Loiselle, 2007; Dutta-Bergman, 2004; Johnson & Meischke, 1993). 
De ‘channel complementairy’ theorie (Dutta-Bergman, 2004) biedt daar een verklaring 
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voor. Bij elk type informatiebron is een bepaald type informatie te verkrijgen. Om een 
verschillende informatiebehoeften te voldoen, bijvoorbeeld de behoeften aan ener-
zijds affectieve informatie en anderzijds aan medisch deskundige informatie, dienen 
verschillende bronnen geraadpleegd te worden. Vanuit dit perspectief zijn informatie-
bronnen complementair aan elkaar (Powell et al., 2011; Dutta-Bergman, 2004). Nagler 
et al. (2010) concluderen dat zorggebruikers inderdaad schakelen tussen verschillende 
typen bronnen: medisch deskundig en niet-medisch deskundig, traditionele media en 
nieuwe media, en interpersoonlijke en gemedieerde bronnen. Naast inhoudelijk com-
plementair (Dutta-Bergman, 2004) stelt Dutta-Bergman (2006) dat bronnen ook com-
plementair zijn voor wat betreft kenmerken als modaliteit, toegankelijkheid en kwali-
teit. Ruppel en Rains (2012) hebben getoetst of zorggebruikers inderdaad combinaties 
maken van bronnen die elkaar aanvullen voor wat betreft medische deskundigheid, 
persoonlijke relevantie, anonimiteit en eenvoudige toegankelijkheid. Zij vonden hier 
wel enig, maar geen overtuigend bewijs voor.
 Ruppel en Rains (2012) vermoeden dat de erns van de gezondheidskwestie en 
de gewenste mate van specifiteit van de informatie ook van invloed zijn het raadplegen 
van meer bronnen. Andere argumenten om meer informatiebronnen te raadplegen, zijn 
de wens om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en het valideren en/of aanvullen 
van eerder verkregen informatie (Lambert & Loiselle, 2007). Nagler et al. (2010) von-
den daarnaast nog twee motieven: zoeken naar emotionele steun en verwijzing door 
andere bronnen. Lee en Hawkins (2010) veronderstellen dat deze motieven inhouden 
dat eerder verkregen informatie niet volledig tegemoetgekomen is aan de cognitieve 
en/of affectieve informatiebehoeften en dat de zorggebruiker daarom een andere infor-
matiebron zal raadplegen.

1.3.3 online zoekstrategieën

Nadat een zorggebruiker voor een informatiebron of –kanaal heeft gekozen, zal zij ac-
ties ondernemen om informatie te vergaren bij die bron. In dit proefschrift wordt het 
zoekproces op het internet belicht. De keuze voor het internet als informatiekanaal of 
medium hangt samen met situationele kenmerken zoals de gezondheidskwestie (Fox & 
Duggan, 2013) en met persoonlijke kenmerken. Zo blijken mensen die meer op internet 
naar gezondheidsinformatie zoeken gemiddeld genomen vaker vrouw, jonger, hoger op-
geleid, hebben ze een hogere sociaal-economische status (Li, Theng & Foo, 2015; Xiao 
et al., 2014; Anker, Reinhart & Feeley, 2011; Powell et al., 2011; Rains, 2007; Rice, 2006) 
en hebben ze een meer omvangrijke medische geschiedenis (Li et al., 2015). Maar zelfs 
deze groep relatief jonge zorggebruikers met goede internetvaardigheden kan moeite 
ondervinden met het traceren, evalueren en gebruiken van gezondheidsinformatie, zo 
bleek uit een onderzoek van Gray et al. (2005).
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stadia van zoeken

Keselman et al. (2008b) onderscheiden drie stappen in het online informatiezoekpro-
ces: 1) doel bepalen, 2) zoekacties ondernemen en 3) evalueren van de gevonden in-
formatie. De eerste stap in het zoeken naar informatie is dat de zorggebruiker, aan de 
hand van voorkennis en vooronderstellingen, beseft en bepaalt aan welke informatie zij 
behoefte heeft.
 Voorts moet de zorggebruiker actie ondernemen om bij de gewenste informa-
tie op het internet uit te komen. Doorgaans starten zorggebruikers hun zoektocht op 
internet met een zoekopdracht in een zoekmachine (McDaid & Park, 2010). Kalbach 
(2006) stelt naar analogie van Kulthau’s ‘information search process’ (1993) dat zoeken 
met een zoekmachine door verschillende stadia gaat. Nadat de zoektocht geïnitieerd is 
doordat 1) de zorggebruiker bij zichzelf een informatiebehoefte herkend heeft, moet 
zij 2) een zoekmachine selecteren – al gebruikt vrijwel iedereen Google tegenwoordig 
(Pang et al., 2015), en 3) een zoekopdracht formuleren. Zoals eerder beschreven blijken 
zorggebruikers er over het algemeen niet goed in te zijn om een effectieve zoekopdracht 
te formuleren, vanwege een gebrek aan medische kennis en een terminologische kloof 
met de zorgverlener (Pang et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Zeng & Tse, 2006). Zorg-
gebruikers met weinig voorkennis hebben gemiddeld genomen meer zoekopdrachten 
nodig hebben om bij relevante informatie uit te komen (Puspitasari et al., 2015).
 Daarna moet de zorggebruiker de verschenen zoekresultaten 4) differentiëren 
en 5) selecteren (Kalbach, 2006), wat eveneens bemoeilijkt wordt door een gebrek aan 
medische achtergrondkennis en beoordelingsvaardigheden (Pang et al., 2015; Puspi-
tasari et al., 2015; Keselman et al., 2008b). Hoewel zorggebruikers vaak zeggen dat be-
trouwbaarheid een belangrijk criterium is, blijken zij in de praktijk nauwelijks te letten 
op de betrouwbaarheid van de afzender of op betrouwbaarheidskeurmerken (Marton, 
2015; Fox & Raine, 2002; Eysenbach & Köhler, 2002). Vaker gehanteerde criteria om 
de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een website in te schatten, zijn onder meer 
geloofwaardigheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van de informatie, het gebruiks-
gemak van de website, de stijl waarin de informatie gegeven wordt (Rowley, Johnson 
& Sbaffi, 2014), de overeenkomst met informatie op andere websites (Marton, 2015; 
Pang et al., 2015), met de eigen voorkennis en ervaringen (Marton, 2015; Fogg, Mars-
hall, Laraki, Osipovich, Varma & Fang, 2001) en met de informatie van de zorgverlener 
(Marton, 2015), en de uitstraling van de website (Marton, 2015). Zowel de bron als de 
boodschap en het medium zouden moeten worden vertrouwd om gebruikt te worden 
(Marshall, Smith & McKeon, 1995). Uit onderzoek van Fogg en Tseng (1999) is gebleken 
dat gepercipieerde kwaliteit van de informatie niet noodzakelijker wijze leidt tot de 
intentie om de informatie toe te passen. Diviani et al. (2015) lichten toe dat ook kwa-
litatief goed geachte informatie kan worden verworpen, omdat de afzender niet wordt 
vertrouwd wegens externe factoren als eerdere ervaringen met de afzender. Zo bleek 
uit een studie van Mackert en collega’s (Mackert, Kahlor, Tyler & Gustafson, 2009) dat 
overheids- en religieuze instanties vaak – ten onrechte – als niet betrouwbare bronnen 
van online gezondheidsinformatie werden geacht.
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patronen in online zoekgedrag

In de literatuur worden verschillende typen patronen in online zoekgedrag beschreven. 
Deze patronen worden getypeerd aan de hand van verschillende kenmerken van het 
zoekgedrag, waaronder het type en het aantal zoekopdrachten per onderwerp en in 
het totaal (Perez, Paterniti, Wilson, Bell, Chan, Villareal, Nguyen & Kravitz, 2015; Pus-
pitasari et al., 2015; Keselman et al., 2008b), het aantal websites dat wordt bezocht per 
zoekopdracht en in het totaal (Pang et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Lambert et al., 
2009a, 2009b; White & Roth, 2009; Marchionini, 2006), de tijdsduur van de zoektocht 
(Lagoe & Atkin, 2015; Muse et al., 2012), het leesgedrag (Pang et al., 2015), het type 
informatie dat wordt geraadpleegd of gemeden (Lambert & Loiselle, 2007) en het type 
zoekeenheden (Perez et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Keselman et al., 2008b). De 
kenmerken van het zoekgedrag worden doorgaans dichotoom ingedeeld. Het leesge-
drag is bijvoorbeeld ofwel grondig, ofwel oppervlakkig (Pang et al., 2015), het aantal 
zoekopdrachten en het aantal bezochte websites per onderwerp wordt getypeerd als 
exploratief of gericht (White & Roth, 2009), als veelomvattend of basaal (Pang et al., 
2015), als breed of diep (Lambert et al., 2009a, 2009b) en als grondig of oppervlakkig 
(Puspitasari et al., 2015). De volgorde waarin zoekeenheden voorkomen wordt bijvoor-
beeld getypeerd als induceren of deduceren (Perez et al., 2015; Keselman et al., 2008b). 
Vervolgens worden de zoekpatronen meestal vastgesteld aan de hand van een matrix of 
aan de hand van de volgorde waarin de afzonderlijke typen zoekeenheden voorkomen.
 Zoekpatronen hangen eveneens samen met persoonlijke en situationele deter-
minanten. Zo blijkt voorkennis opnieuw een belangrijke rol te spelen. Het zoekpatroon 
blijkt doorgaans exploratief van aard wanneer een zorggebruiker op internet zoekt naar 
een nog onbekende kwestie (Puspitasari et al., 2015; White & Roth, 2009), en wanneer 
de zorggebruiker een hoge informatievoorkeur heeft en daarom niet snel tevreden is 
met de informatie die zij vindt (Zhang, 2013). Tijdens een exploratieve zoektocht bestu-
deert een zorggebruiker een onderwerp door de zoekterm steeds iets aan te passen en 
verschillende websites te bezoeken. Zij vormt zich op die manier stukje bij beetje een 
beeld over dat onderwerp (Puspitasari et al., 2015; Marchionini, 2006). Een zoektocht 
gaat vaak van exploratief naar gericht weer terug naar exploratief naar gericht etce-
tera, omdat zorggebruikers tijdens hun zoektocht geconfronteerd worden met tegen-
strijdige informatie die opnieuw tot onzekerheid zou leiden (Pang et al., 2015; White & 
Roth, 2009), en omdat zij ook worden geconfronteerd met informatie over onderwer-
pen waar zij niet specifiek naar op zoek waren of op voorhand niet aan gedacht had-
den (Nagler et al., 2010). Ook veronrusting blijkt invloed te hebben op het zoekgedrag. 
Zorggebruikers die erg verontrust zijn en menen dat informatie hun verontrusting zal 
reduceren, blijken langduriger naar informatie te zoeken (Lagoe & Atkin, 2015; Muse et 
al., 2012). En ook gezondheidsvaardigheden zijn van invloed op het zoekgedrag. Uit een 
studie van Lee en collega’s (Lee, Hoti, Hughes & Emmerton, 2015) is gebleken dat zorg-
gebruikers die moeite zeggen te hebben met lokaliseren van online informatie meer 
typen informatie zoeken en bij een grote varieteit van bronnen zoeken.
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Hoewel er veel verschillende typen zoekpatronen zijn die worden ingegeven door ver-
schillende determinanten, kan in het algemeen worden gesteld dat het leesgedrag op 
internet doorgaans vluchtig is (Pang et al., 2015, Perez et al., 2015,  Hoeken et al., 2011). 
Dat is ten eerste omdat het simpelweg onmogelijk is om alles grondig te lezen vanwe-
ge de grote hoeveelheid beschikbare informatie en ten tweede omdat lange stukken 
tekst op een website al snel te veel blijken voor zorggebruikers (Hoeken et al., 2011). 
Voor veel zorggebruikers blijkt de eerste acceptabele optie het eindpunt te zijn van de 
zoektocht (Perez et al., 2015; Hoeken et al., 2011; Keselman, Browne & Kaufman, 2008) 
– vergelijkbaar met het basaal/oppervlakkig patroon (Pang et al., 2015), het comple-
mentaire patroon (Lambert et al., 2009a, 2009b) en een heuristisch zoekpatroon (Perez 
et al., 2015). 

1.4 aansluiting op vaardigheden en behoeften
Aan het begin van dit hoofdstuk werd betoogd dat online gezondheidsinformatie dik-
wijls niet aansluit bij de gezondheidsvaardigheden en het informatiegedrag van zorg-
gebruikers. Gezondheidsvoorlichting is optimaal, indien zij effectief communiceert met 
haar gebruikers, aangepast is aan en toegesneden is op de behoeften en vaardigheden 
van de doelgroep, stellen Kreps en Neuhauser (2010) – en daardoor toegankelijk (in 
termen van vindbaarheid en begrijpelijkheid), relevant en geloofwaardig is (Metzger 
& Flanagin, 2011). Een website relevant maken voor de gehele doelgroep is moeilijk, 
omdat de persoonlijke achtergrond, informatiebehoeften en informatievoorkeuren van 
zorggebruikers zeer uiteen lopen (Boot & Meijman, 2010b; Keselman et al., 2008b). 
Hier is een kans weggelegd voor ‘tailoring’. Het informatiegedrag – ofwel wanneer, hoe, 
in welke mate, waar en op welke manier zorggebruikers informatie zoeken – biedt be-
langrijke inzichten bij het optimaliseren van gezondheidswebsites (Metzger, 2007). 

toesnijden op behoeften en gedragingen

Eén boodschap ontwerpen die relevant is voor een gehele doelgroep, is vrijwel onmoge-
lijk. Immers, het informatiegedrag hangt samen met persoonlijke en situationele facto-
ren (Germeni et al., 2015). Idealiter wordt gezondheidscommunicatie ontworpen voor 
gesegmenteerde subgroepen  (Kreps, 2008). Dit wordt ‘targeting’ genoemd. Nog een 
stap verder gaat ‘tailoring’; toesnijden van de boodschap op individueel niveau (Kreu-
ter, Strecher & Glassman, 1999). Kreuter en collega’s (1999) definiëren ‘tailoring’ als: 
‘any combination of strategies and information intended to reach one specific person, 
based on characteristics that are unique to that person, related to the outcome of in-
terest, and derived from an individual assessment’ (p.277). De hoofdgedachte achter 
tailoring is dat de zorggebruikers relevante en meer toegesneden informatie krijgen, 
zodat zij gemakkelijker kunnen vinden wat ze zoeken, de informatie effectiever kun-
nen verwerken en daardoor betere beslissingen nemen (Colineau & Paris, 2009). Bij 
tailoring worden de bron, en de inhoud en de vorm van de informatie toegesneden op 
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vooraf geïnventariseerde persoonlijke kenmerken, voorkeuren en behoeften (Kreuter 
et al., 2000). Hoe meer variabelen worden meegenomen, hoe preciezer de boodschap 
kan worden toegesneden en hoe relevanter en begrijpelijker de aangeboden informatie 
voor het betreffende individu wordt. Het heeft de voorkeur om ook psychosociale facto-
ren mee te nemen, zoals overtuigingen en attitudes, omdat op die manier ook rekening 
gehouden wordt met de context en de redenen voor bepaalde behoeften (De Vries & 
Brug, 1999). 
 Hoewel het internet veel vraagt van de vaardigheden van zorggebruikers, biedt 
de komst van nieuwe informatietechnologieën ook bij uitstek de gelegenheid om infor-
matie op maat aan te bieden (Hernandez, 2009; Coulter & Ellins, 2006). Het door mid-
del van informatietechnologie toesnijden van informatie wordt ‘computerized tailoring’ 
genoemd (Keselman et al., 2008b). Het internet combineert de voordelen van massa-
communicatie – waaronder een groot bereik, verhoudingsgewijs lage kosten, en inter-
persoonlijke communicatie – waaronder grote relevantie en interactie (Kreps, 2008; 
Neuhauser & Kreps, 2003). Door informatie in eenheden op te delen, van die eenheden 
verschillende versies te ontwerpen die tegemoetkomen aan bepaalde kenmerken, be-
hoeften en voorkeuren en deze eenheden vervolgens op te slaan in een database, kan 
automatisch de informatie geselecteerd worden die geschikt of relevant is voor de indi-
viduele zorggebruiker. Op die manier kunnen uiteenlopende doelgroepen kosteneffici-
ent bediend worden met persoonlijk relevante, begrijpelijke gezondheidscommunicatie 
(Park, McDaniel & Jung, 2009; Suggs & MacIntyre, 2009). Dergelijke eHealth-toepas-
singen kunnen in theorie informatie op het benodigde moment aanbieden en in een 
formaat dat beter te begrijpen is en sterker tot actie aanzet dan traditionele printmedia 
kunnen (Bickmore & Paasche-Orlow, 2012). Niet alleen kan de inhoud van de informa-
tie op een website aangepast worden aan de informatiebehoeften van de gebruiker, ook 
kan de complexiteit van de informatie aangepast worden aan de vaardigheden van de 
gebruiker (Keselman et al., 2008b). Computerized tailoring heeft bovendien als voor-
deel dat de informatie gemakkelijk kan worden geactualiseerd in overeenstemming 
met de meest actuele kennis of aan een veranderde situatie van de gezondheidsconsu-
ment (Keselman et al., 2008b). 

effect van toesnijden

In potentie zouden eHealth-toepassingen kunnen leiden tot verbetering van de toegang 
tot relevante gezondheidsinformatie, tot versterking van de kwaliteit van de zorg door 
het reduceren van medische fouten, tot verhoging van onderlinge samenwerking tussen 
zorgconsument en de zorgverlener en tussen zorgconsumenten en zorgverleners on-
derling, en tot aanmoediging in het overnemen van gezond gedrag (Neuhauser & Kreps, 
2010). 
 Het effect van eHealth-toepassingen moet echter niet overschat worden. Toe-
gang tot kennis en informatie leidt immers niet vanzelfsprekend tot een beter ziektema-
nagement, betere ziektepreventie of een gezondere leefstijl (Rademakers, 2014). Voorts 
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wordt in een aantal studies geconcludeerd dat het effect van tailoring is toe te schrijven 
aan een placebo-effect (Jongenelen, 2013). Niet de toegesneden informatie, maar de 
mededeling dat de folder speciaal is ontworpen voor de zorggebruiker zou het effect 
van tailoring bewerkstelligen. Deze mededeling zou de aandacht van de lezer genereren 
of veranderen hoe de informatie wordt verwerkt (Jongenelen, 2013). Verder zijn er ook 
zorggebruikers die eenvoudigweg niet of moeilijk te bereiken zijn, of de informatie op 
internet nu toegesneden is of niet (Hoeken et al., 2011). Zoals beschreven werd in pa-
ragraaf 1.3 hebben sommige groepen immers niet de intentie om op internet te zoeken, 
vanwege psychosociale kenmerken als een lage self-efficacy, een externe health locus of 
control of een lage informatievoorkeur (Czaja et al., 2003). En tot slot zijn er ook socio-
demografische doelgroepen voor wie het internet een minder voor de hand liggend me-
dium is, zoals ouderen (Prestin et al., 2015). Online interventies moeten dus niet alleen 
zó ontworpen worden dat uiteenlopende doelgroepen er gebruik van kunnen maken; 
de toegang ertoe en het gebruik ervan moeten ook aangemoedigd c.q. mogelijk gemaakt 
worden (Graham, 2011; Jain & Blumenthal, 2011). 
 In de meeste studies naar het effect van tailoring is het effect onderzocht van 
toegesneden informatie op gedragsverandering (Jongenelen, 2013; Neuhauser & Kreps, 
2010; Noar et al., 2007). Hoewel de resultaten niet eenduidig zijn en positieve effec-
ten bescheiden zijn, blijkt vaker effect te worden gesorteerd bij de proefpersonen in 
de toegesneden interventies dan bij degenen in de controle-groep (Krebs, Prochaska 
& Rossi, 2010; Noar, Benac & Harris, 2007). Gemeten effecten zijn minder tabaks- en 
alcoholgebruik, meer gewichtsverlies, meer lichaamsbeweging, een gezonder eetpa-
troon, en meer kennis en een beter zelfmanagement van chronische ziekten (Sheridan 
et al., 2011). Dergelijke interventies zijn hoofdzakelijk geënt op theorieën van gedrags-
verandering (Jongenelen, 2013; Noar et al., 2007). Wordt informatie toegesneden op 
persoonlijke kenmerken, zoals motivatie of health locus of control, dan wordt geen 
positief effect gevonden van de toegesneden informatie op gedragsverandering (Jon-
genelen, 2013). Een ander kenmerk waarop interventies dikwijls worden toegesneden, 
zijn gezondheidsvaardigheden. Uit de systematische review van Sheridan et al. (2011), 
waarin 38 wetenschappelijke artikelen over e-interventies voor laaggeletterden wer-
den geïncludeerd, bleek dat het begrip verbeterde door de toegesneden interventies, 
met positieve uitkomsten als minder bezoek aan de spoedeisende hulp tot gevolg. Ook 
toesnijden van informatie op informatievoorkeur of copingstijl van de zorggebruiker 
blijkt een positief effect te kunnen hebben (Kola, Walsh, Hughes & Howard, 2013; Wil-
liams-Piehota, Pizarro, Schneider, Mowad & Salovey, 2005; Miller, 1995). 
 Hoewel er nog geen concensus is over de (combinatie van) relevante kenmer-
ken waarop online gezondheidsinformatie toegesneden dient te worden om effect te 
sorteren, lijkt toegesneden informatie in ieder geval bij te dragen aan gezondheidsinfor-
matie die toegankelijker, relevanter, geruststellender en overtuigender is voor de zorg-
gebruiker. Juist de aard en combinatie van relevante kenmerken van de patiënten is in 
de overhavige casus van belang, zo zal verderop in dit proefschrift blijken.
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1.5  onderzoeksvragen en leeswijzer
Het doel van dit onderzoek is patronen in het informatiegedrag van zorggebruikers 
definiëren, zodat aanwijzingen geformuleerd kunnen worden voor een meer optimale 
aansluiting tussen het aanbod van en de vraag naar online gezondheidsinformatie. Het 
informatiegedrag wordt in diverse theoretische modellen beschreven, zoals eerder in 
deze inleiding werd toegelicht. Ook over de afzonderlijke fasen van informatiegedrag, 
zoals informatiebehoeften, keuze voor informatiebronnen en online zoekgedragingen, 
is veel wetenschappelijke literatuur te vinden. Waar vooralsnog minder onderzoek naar 
lijkt te zijn gedaan, zijn de patronen die zich voordoen in het gehele proces van informa-
tiegedrag. Daarnaast concluderen Anker et al. (2011) in hun review dat onderzoek naar 
informatiegedrag in de context van gezondheid, ziekte en zorg doorgaans de volgende 
tekortkomingen kent: 1) de meeste studies onderzoeken het gedrag van een algemene 
populatie naar algemene informatie op één enkel moment, 2) slechts een kwart van de 
studies behelst patiënten, en 3) de meeste studies maken gebruik van een laboratoriu-
mopzet. In dit proefschrift worden deze drie tekortkomingen weggenomen. De onder-
zoekscasus betreft het onderzoeks- en behandeltraject van een afwijkend baarmoeder-
halsuitstrijkje. Doordat de steekproef uit patiënten bestaat die tijdens de onderhavige 
studie daadwerkelijk werden onderzocht en/of behandeld in een ziekenhuis, kan de 
samenhang van negatieve emoties en het informatiegedrag worden onderzocht en kan 
een beeld worden verkregen van de echte behoeften en gedragingen die optreden wan-
neer mensen in de praktijk een concrete zorgbehoefte hebben. 
 De gezondheidsvaardigheden, de ervaren emoties, de informatiebehoeften, 
de keuze voor informatiebronnen en het online zoekgedrag werden op verschillende 
momenten gedurende het traject in kaart gebracht door middel van vragenlijsten, se-
mi-gestructureerde vraaggesprekken en observaties van het online zoekgedrag. Daarna 
werden de resultaten voor elk van deze onderwerpen afzonderlijk geclusterd. Voorts 
werd onderzocht of er patronen waar te nemen zijn in de clustering. Tot slot werden 
aanwijzingen geformuleerd voor een meer optimale aansluiting van het informatieaan-
bod op de verschillende patronen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
- Zijn er patronen aan te wijzen in het informatiegedrag van vrouwen die naar aanlei-

ding van een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje naar de cervixpolikliniek zijn door-
verwezen voor nader onderzoek en mogelijke behandeling(en)?

Deze onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen:
- Welke gezondheidsvaardigheden hebben de aan het onderzoek deelnemende vrouw-

en met cervicale dysplasie?
- Welke informatiebehoeften hebben zij, en waarom?
- Welke informatiebronnen raadplegen zij, en waarom?
- Welke zoekstrategieën hanteren zij op internet, en waarom?
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leeswijzer proefschrift

Het onderhavige onderzoek vond plaats in de context van een algemeen, topklinisch 
ziekenhuis in de Randstad. Ook de zorgverleners van dit ziekenhuis worden tijdens het 
consult geconfronteerd met patiënten die op internet naar informatie hebben gezocht. 
In de literatuur bestaat geen consensus over de ervaringen, opvattingen en gedragin-
gen van zorgverleners met het online zoekgedrag van patiënten. Om deze ervaringen, 
opvattingen en gedragingen te verkennen zijn gesprekken gevoerd met zorgverleners 
over het online zoekgedrag van patiënten en de rol van voorlichting via het internet 
binnen de algehele voorlichtingscontext. De bevindingen van deze gesprekken worden 
besproken in hoofdstuk 2. Tijdens deze gesprekken werd eveneens verkend waar de 
mogelijkheden lagen voor een interessante, geschikte onderzoekscasus. Naar aanlei-
ding van die gesprekken werd een gefundeerde keuze gemaakt voor het onderzoeks- en 
behandeltraject van baarmoederhalsdysplasie op de cervixpolikliniek van de afdeling 
gynaecologie. In hoofdstuk 3 wordt de casus verder toegelicht: de context van het on-
derzoeks- en behandeltraject op de cervixpolikliniek, de steekproef in verhouding met 
de populatie en de patiëntenvoorlichting op de cervixpolikliniek. Om een beeld te krij-
gen van de voorlichtingspraktijk op de cervixpolikliniek werd een functionele analyse 
van het materiaal uitgevoerd, werd een aantal verkennende vraaggesprekken gehouden 
met patiënten en werd de communicatie tussen de zorgverleners en de patiënten geob-
serveerd tijdens voorlichtingsgesprek, onderzoek en behandeling. In hoofdstuk 4 wordt 
de steekproef verder toegelicht: hun gezondheidsvaardigheden worden besproken: de 
vaardigheden die samenhangen met het informatiegedrag van zorgconsumenten.
 Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop de onderzoeksvragen werden vertaald 
naar methoden van onderzoek. De medisch-ethische toetsing wordt gerapporteerd en 
de gevolgde onderzoeksprocedures voor dataverzameling en –analyse worden uiteen-
gezet. In de hoofdstukken 6 tot en met 8 wordt het informatiegedrag besproken. In 
hoofdstuk 6 wordt over de informatiebehoeften van de respondenten gerapporteerd. 
Hierin wordt beschreven aan welke informatie de respondenten behoefte hadden en 
wat de motieven voor deze informatiebehoeften waren. Bij welke informatiebronnen 
de respondenten te rade gingen, met welke informatiebehoeften en welke argumenten 
zij daarvoor hadden, komt aan bod in hoofdstuk 7. Daarin wordt duidelijk dat de res-
pondenten de geraadpleegde informatiebronnen op verschillende dimensies waarde-
ren. In hoofdstuk 8 wordt het geobserveerde online zoekgedrag van de respondenten 
besproken. Zowel het zoekgedrag als de criteria die de respondenten hanteerden bij de 
keuzes die zij online maakten worden toegelicht. Het gerapporteerde zoekgedrag en het 
geobserveerde gedrag worden met elkaar vergeleken. 
 In hoofdstuk 9 worden de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken bijeen 
genomen. In de vorige hoofdstukken werden de spectra aan behoeften, gedragingen 
en overwegingen beschreven. In hoofdstuk 9 wordt gerapporteerd over de clusters die 
werden gemaakt van het niveau van gezondheidsvaardigheden en de verschillende fa-
sen van het informatiegedrag, namelijk informatiebehoeften, gebruik van informatie-
bronnen en online zoekstrategieën. De clusters zijn ze samengenomen op de vier bo-
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vengenoemde kenmerken en er werd onderzocht of er patronen te ontdekken waren in 
de clusteringen. Er zijn vervolgens vijf patronen geïdentificeerd, die worden beschre-
ven en geïllustreerd aan de hand van een typerende respondent binnen elk patroon. 
In het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 10, wordt gereflecteerd op de in deze studie 
toegepaste onderzoeksmethode en de onderzoeksresultaten. Daarna wordt een aantal 
praktische aanwijzingen geformuleerd ter optimalisering van zowel de inhoud als de 
vorm van online gezondheidsinformatie, uitgesplitst in aanwijzingen voor online infor-
matie omtrent een afwijkende Pap-uitslag en aanwijzingen voor online gezondheidsin-
formatie voor zorgconsumenten in het algemeen. Tot slot worden er suggesties gedaan 
voor vervolgonderzoek.
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Het onderhavige onderzoek vond plaats in de context van een algemeen, topklinisch 
ziekenhuis in de Randstad. Net als elders worden ook de zorgverleners van dit zieken-
huis dagelijks geconfronteerd met het informatiegedrag van hun patiënten. Sommigen 
zullen zich uitvoerig hebben voorbereid op het consult door informatie op het internet 
te verzamelen. Anderen zullen het aan de zorgverlener overlaten om hen te informeren. 
In de literatuur bestaat geen consensus over de ervaringen, opvattingen en gedragingen 
van zorgverleners met het online zoekgedrag van patiënten. Om dit te verkennen zijn 
gesprekken gevoerd met zorgverleners over het online zoekgedrag van patiënten en de 
rol van voorlichting via het internet binnen de algehele voorlichtingscontext. 
 In paragraaf 1 wordt geschetst wat in de onderzoeksliteratuur bekend is over 
online gezondheidscommunicatie in de context van institutionele zorgaanbieders. In 
paragraaf 2 volgt de opzet van de gesprekken met zorgverleners. Deze gesprekken 
zijn gevoerd aan het begin van het onderzoek om een beeld te kunnen vormen van de 
digitale voorlichtingscontext in een ziekenhuis en niet om een beeld te geven van de 
digitale voorlichtingscontext ten tijde van de afronding van dit proefschrift. Paragraaf 
3 zet uiteen hoe professionele zorgverleners het internet inzetten bij het voorlichten 
over ziekten en aandoeningen en welke opvattingen over en ervaringen met het online 
zoekgedrag naar medische informatie van hun patiënten zij hebben. De bevindingen 
zijn eerder gepubliceerd in het Tijdschrift voor Taalbeheersing1. In het afsluitende deel 
wordt beargumenteerd welke afdeling en behandeltraject geschikt zijn om de casusstu-
die in dit onderzoek uit te voeren. 

2.1 theorie
Veel Nederlandse zorggebruikers maken gebruik van het internet: tweederde van hen 
zocht er in het afgelopen jaar naar informatie over ziekte of behandeling en bijna veer-
tig procent onderzocht er of zij met een bepaald gezondheidsprobleem naar de huisarts 
zouden moeten gaan (Krijgsman et al., 2015). Op internet zoeken naar medische in-
formatie is tegenwoordig de meest gangbare eerste stap bij een gezondheidsprobleem 
(Van de Belt et al., 2013). De gevonden informatie dient doorgaans als voorbereiding op 
het consult of als aanvulling op de eerder verkregen informatie van een zorgverlener 
(Caiata-Zufferey, Abraham, Sommerhalder & Schulz, 2010). De informatie van de zorg-

1 Dubbeldam, I.P.H., Sanders, J.M., Meijman, F.J. & Spooren, W.P.M.S. (2011). Websites op consult - Zorgverle-
ners over de inbreng van en verwijzing naar medische websites tijdens het consult. Tijdschrift voor Taalbe-
heersing 33(2), 166-186.
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verlener blijkt het meest te worden gewaardeerd, en blijkt leidend bij beslissingen die 
de zorggebruiker maakt en de mening die de zorggebruiker vormt (Fox & Jones, 2009), 
mits de zorgverlener wordt vertrouwd (Hou & Shim, 2010; Tustin, 2010; Rains, 2007). 

De informatie die zorggebruikers online vinden, leggen zorggebruikers dik-
wijls voor aan hun zorgverlener wanneer zij op consult komen (DeMarco, Nystrom & 
Salvatore, 2011; Hong, 2008; Bylund, Gueguen, Sabee, Imes, Li & Sanford, 2007; McMul-
lan, 2006). Engelen (2010) heeft de indruk dat zorgverleners vaak twijfels hebben bij 
de manier waarop patiënten gebruikmaken van het internet. Volgens hem vragen zorg-
verleners zich af of patiënten in staat zijn om relevante en betrouwbare informatie te 
vinden en beschouwen zij het als een probleem dat lotgenoten elkaar ‘bedokteren’. Dat 
is niet verwonderlijk gezien de uiteenlopende kwaliteit van de medische informatie op 
het internet. Wanneer de patiënt accurate, relevante informatie weet te vinden, blijken 
zorgverleners dit als voordeel te zien: het scheelt hen tijd en energie. Murray en colle-
ga’s (Murray, Lo, Pollack, Donelan, Catania, Lee Zapert & Turner,  2003) concluderen dat 
zorgverleners ook hun kanttekening zetten bij het zoeken op internet. Zorgverleners 
blijken onjuiste of irrelevante informatie schadelijk te achten voor de kwaliteit van zorg, 
gezondheidsuitkomsten, tijdsefficiëntie en de goede relatie tussen arts en patiënt.
 Hoe de zorgverlener reageert op de inbreng van online gevonden informatie 
door de zorggebruiker beïnvloedt het toekomstige zoekgedrag van de zorggebruiker, 
concluderen Ledford, Cafferty en Russel (2015). Als de reactie van de zorgverlener neu-
traal of positief is, dan zou zowel het zoeken naar informatie als de discussie van de ge-
vonden informatie met de zorgverlener toenemen (Czaja, Manfredi & Price, 2003). Een 
negatieve reactie, zoals de informatie-inbreng van de patiënt negeren of wegwuiven, of 
defensief reageren door zijn rol als medisch expert te bekrachtigen (Henwood, Wyatt, 
Hart & Smith 2003), kan de arts-patiëntrelatie schaden en averechts werken zodat de 
zorggebruiker besluit om elders méér gezondheidsinformatie te zoeken, mogelijk uit 
onbetrouwbare bronnen (DeMarco et al., 2011).

Zorgverleners kunnen zorggebruikers op verschillende manieren helpen bij 
het traceren van kwalitatief goede informatie op het internet. Zorgverleners kunnen 
zelf toegankelijke, relevante informatie op internet plaatsen. Ook kunnen zij hun pati-
enten de weg wijzen naar betrouwbare online bronnen (McMullan, 2006). Een andere 
mogelijkheid is de zorggebruiker aanmoedigen om zelf te gaan zoeken, bijvoorbeeld 
als de zorgverlener de gewenste informatie niet voorhanden heeft binnen het bestek 
van een consult. Een vervolgconsult kan dan starten met een vergelijking van de bevin-
dingen van de patiënt en die van de zorgverlener en deze op een constructieve manier 
bespreken (DeMarco et al., 2011; Meijman, 2007; McMullan, 2006). Door bij patiënten 
het bewustzijn over de kwaliteit van informatie op het internet te vergroten en hen te 
leiden naar relevante en betrouwbare informatie, kan de zorgverlener een positief ef-
fect hebben op de gezondheid van de patiënt (DeMarco et al., 2011). 
 Zoals in de vorige alinea werd beschreven, kunnen zorgverleners hun zorgge-
bruikers helpen door zelf betrouwbare, relevante, toegankelijk informatie op het in-
ternet plaatsen. Dat verwachten zorggebruikers ook van hun ziekenhuis, zo blijkt uit 
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discussiebijeenkomsten met patiënten (RVZ, 2010). Bovendien blijken zorgverleners, 
academische ziekenhuizen en de overheid de meest vertrouwde bronnen op internet 
(Dutta-Bergman, 2003). Een rondgang langs de websites van diverse ziekenhuizen leert 
dat de ziekenhuizen informatie verschaffen over ziekten en aandoeningen en de bijbe-
horende onderzoeken en behandelingen, dikwijls via geüploade voorlichtingsfolders of 
een online weergave ervan. Deze informatie beperkt zich echter meestal tot een korte 
beschrijving van de diagnose en beschrijft vervolgens de meest voorkomende bijbe-
horende onderzoeken en behandelingen, en de mogelijke complicaties ervan. Hoeken 
et al. (2011) concluderen hetzelfde: websites bevatten dezelfde statische pagina’s en 
formulieren als hun papieren equivalent en fungeren soms vooral als een digitaal fol-
derrek. Met andere woorden, ziekenhuizen bieden over het algemeen ‘one-size-fits-all’ 
boodschappen waarin wordt beschreven welke behandelingen het meest effectief zijn, 
voor het merendeel van de patiënten, in de meeste gevallen (Metzger & Flanagin, 2011). 
 Uit voorgaande blijkt dat zorggebruikers veelvuldig gebruikmaken van inter-
net om hun vragen over klachten, ziekten en aandoeningen trachten te beantwoorden. 
Hun ziekenhuizen beschouwen zij als autoriteit op het gebied van gezondheidsinforma-
tie. Ook zouden zij graag verwijzingen naar betrouwbare websites ontvangen van hun 
zorgverleners. De vraag rijst dan in hoeverre zorgverleners op deze feiten inspelen. Er 
bestaat in de literatuur en de praktijk geen consensus over de ervaringen, opvattingen 
en gedragingen die professionele zorgverleners in ziekenhuizen hebben ten aanzien 
van online gezondheidsinformatie. Dit vormde aanleiding tot een casusstudie naar de 
positie van online gezondheidsinformatie binnen een ziekenhuis. Als context voor de 
casusstudie werd gekozen voor een topklinisch ziekenhuis in de Randstad. Het zieken-
huis is gevestigd in een grote stad en heeft vestigingen in verschillende delen ervan. 
Dat maakt dat het ziekenhuis een zeer diverse patiëntenpopulatie heeft, van laag tot 
academisch opgeleid, en met uiteenlopende sociaal-economische en ethnische achter-
gronden. De volgende vragen werden geformuleerd:

1. Welke positie heeft digitale voorlichting binnen de algemene voorlichtingscontext 
van het ziekenhuis? 

2. Zetten zorgverleners de website van het ziekenhuis in als zij patiënten voorlichten, 
en zo ja, hoe? 

3. Zetten zorgverleners externe websites in als zij patiënten voorlichten, en zo ja, hoe? 
4. Welke ervaring hebben zorgverleners met het online zoekgedrag van patiënten?
5. Welke mening hebben zorgverleners over het inbrengen van online informatie 

door patiënten?
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2.2 methode
Er werden vraaggesprekken gevoerd met acht zorgverleners van een algemeen zie-
kenhuis in het westen van het land2. Het initiële doel van de vraaggesprekken was een 
algemeen beeld vormen van de functionele context van de, met name digitale, patiën-
tenvoorlichting in het ziekenhuis om op basis daarvan te bepalen met welke medische 
afdeling mogelijkheden waren tot samenwerking binnen het overkoepelende onder-
zoeksproject. De uitkomst van de vraaggesprekken leidde niet alleen tot de keuze voor 
samenwerking met een medische afdeling; de gesprekken leverden ook kwalitatieve 
gegevens op met betrekking tot ervaringen, attitudes en gedragingen van zorgverle-
ners met en over digitale gezondheidscommunicatie, waarover in dit hoofdstuk wordt 
gerapporteerd.
 De acht respondenten, te weten vier medisch specialisten en vier nurse prac-
titioners, zijn door twee medewerkers van het opleidings-, onderwijs- en wetenschap-
sorgaan van het ziekenhuis geselecteerd. Deze zorgverleners zijn geselecteerd omwille 
van hun directe contact met patiënten en hun sleutelrol, door ervaring of expertise, in 
het voorlichtingsbeleid van de afdeling waar ze werken. Zij zijn benaderd met de vraag 
of zij bereid waren in gesprek te gaan over traditionele en digitale patiëntenvoorlich-
ting. 

De vraaggesprekken met de medewerkers waren semi-gestructureerd van 
aard. Aan de zorgverleners werd gevraagd hoe de informatievoorziening aan patiënten 
op hun afdeling was geregeld, welke positie online medische informatie inneemt bij de 
informatievoorziening en wat hun meningen zijn over online gezondheidscommunica-
tie in het algemeen. De vraaggesprekken zijn opgenomen met een audiorecorder. Zij 
vonden plaats in het ziekenhuis en duurden twintig minuten tot een uur. De vraagge-
sprekken werden beëindigd als alle thema’s besproken waren en de medewerkers geen 
verdere opmerkingen meer hadden. 

De interviews werden kwalitatief geanalyseerd door middel van een thema-
tische analyse. Deze methode wordt gebruikt om thema’s in de data te identificeren 
en analyseren, en patronen erin te beschrijven (Braun & Clarke, 2006). Allereerst is 
elk van de digitaal opgenomen gesprekken door de onderzoeker orthografisch getran-
scribeerd. Vervolgens zijn de initiële thema’s en concepten in alle vraaggesprekken ge-
identificeerd. Van deze initiële opsomming is een thematische analyse gemaakt door de 
thema’s op te delen in categorieën en subcategorieën. Elk van deze categorieën kreeg 
een eigen label in een thematische index. Elk van de tekstfragmenten in de transcrip-
ties kreeg vervolgens een of meer labels (thema’s) toegewezen. De tekstfragmenten zijn 
daarna gesorteerd op thema. Ten slotte werd er per thema een descriptieve en associa-
tieve analyse gemaakt van de bijbehorende tekstfragmenten. 

2. De gesprekken werden gevoerd in de periode juni tot en met augustus 2008. Hoewel dit enige tijd geleden 
is, zal uit de discussie blijken dat de bevindingen hun actualiteit nog niet volledig hebben verloren. Weliswaar 
heeft voorlichting langs digitale middelen een vlucht genomen, maar de positie van digitale middelen binnen 
de algehele voorlichtingscontext is nog grotendeels hetzelfde.
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De zorgverleners zijn werkzaam in uiteenlopende specialismen en hebben in 
hun praktijk te maken met diverse patiëntenpopulaties – van oud tot jong en van ernstig 
ziek tot relatief gezond. Daarom kon een breed spectrum aan meningen en ervaringen 
in beeld gebracht worden. In de volgende paragraaf wordt een overzicht van de resul-
taten gegeven. Het gaat hierbij niet om generaliseerbare resultaten die voor alle zorg-
verleners of patiënten gelden; veeleer worden diverse typen van praktijkervaringen en 
visies met de daarbij gehanteerde argumenten in kaart gebracht. 

2.3 resultaten
De geïnterviewde zorgverleners zien voorlichting als essentieel onderdeel van hun 
werk. Voorlichten gebeurt globaal gezien op drie manieren: mondeling, middels een 
één-op-ééngesprek met de patiënt of middels groepsvoorlichting, schriftelijk door mid-
del van onder meer folders en patiëntenbrieven, en digitaal via onder andere de eigen 
website van het ziekenhuis, e-mailverkeer tussen arts en patiënt, of verwijzingen naar 
andere websites. In de gesprekken met de acht zorgverleners lag de nadruk op digitale 
voorlichting, maar ook de andere vormen van voorlichting zijn zijdelings aan bod geko-
men. 

2.3.1 positie van digitale voorlichting

Van de drie typen voorlichting die met de zorgverleners zijn besproken, neemt monde-
linge voorlichting in hun opvatting en ervaring de belangrijkste positie in. Schriftelijke 
en digitale voorlichting spelen een ondersteunende rol. Hierbij moet opgemerkt wor-
den dat de schriftelijke en digitale voorlichting elkaar deels overlappen: het folderma-
teriaal van het ziekenhuis is grotendeels geüpload naar de website van het ziekenhuis. 
Bij de patiëntenvoorlichting worden ook websites van externe organisaties ingezet. Om 
de positie van digitale voorlichting binnen de voorlichtingscontext te kunnen duiden, 
worden hieronder de opmerkingen van de zorgverleners over de genoemde vormen 
van voorlichting achtereenvolgens besproken.

mondelinge voorlichting
De zorgverleners zien mondelinge voorlichting als de “backbone” van de patiëntenvoor-
lichting. Een zorgverlener zegt hierover: “Deze persoonsgebonden voorlichting kan en 
mag nooit vervangen worden door bijvoorbeeld een algemene folder”. Anders dan bij 
de andere vormen van voorlichting kunnen zorgverleners mondeling precies ingaan op 
de specifieke situatie van de patiënt. “Informatie over een onderzoek of behandelplan 
moet afgestemd worden op de voorkennis van de patiënt en de fase waarin hij zich 
bevindt.” Op enkele afdelingen wordt het afstemmen van de voorlichting gefaciliteerd 
door een vragenlijst die patiënten voorafgaand aan het spreekuur moeten invullen. Dat 
heeft niet alleen als voordeel dat de zorgverlener zijn of haar verhaal al heeft kunnen 
voorbereiden en toepassen op de persoonlijke situatie van de patiënt, maar ook dat de 
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patiënt “gefilterd” naar het spreekuur komt. Door het invullen van de vragenlijst heeft 
de patiënt immers al een idee van wat de belangrijke kwesties zijn bij de betreffende 
gezondheidstoestand.

De manier waarop voorlichting wordt gegeven, is door de jaren heen veran-
derd. Zo wordt de voorlichting steeds vaker ondersteund door plastic modellen van 
bijvoorbeeld organen en schematische tekeningen, zodat “ook mensen met een lagere 
opleiding het verhaal goed kunnen snappen”. Om diezelfde reden gebruiken sommige 
zorgverleners ook vaak beeldspraak. Ook is mondeling voorlichten lang niet altijd meer 
eenrichtingsverkeer. “Voorheen werd de patiënt passief voorgelicht. Tegenwoordig wil-
len we de patiënt pro-actief laten beslissen over zijn of haar behandeling, door de pati-
ent te faciliteren met beschikbare informatie en materialen.” En artsen verwijzen hun 
patiënten geregeld door naar websites van externe organisaties voor achtergrondinfor-
matie over hun ziekte of aandoening. Tijdens het spreekuur is er geen tijd om uitgebreid 
voorlichting te geven wegens onderzoek en behandeling. Ook houden nurse practiti-
oners steeds vaker spreekuren, omdat zij meer tijd hebben dan artsen om patiënten 
uitgebreid voor te lichten. 

schriftelijke voorlichting
Het ziekenhuis beschikt over een grote collectie schriftelijk voorlichtingsmateriaal, 
waaronder folders en informatiemappen. Dit materiaal is ondersteunend van aard. De 
informatie die in het schriftelijke voorlichtingsmateriaal staat, bespreekt de arts of nur-
se practitioner met de patiënt tijdens het consult. De folders worden voorafgaand (per 
post bij de afspraakbevestiging) of na het consult aan de patiënt uitgereikt. Patiënten 
kunnen zich daardoor al enigszins voorbereiden op het consult, het onderzoek of de 
behandeling, of ze kunnen achteraf thuis nog eens rustig nalezen wat er is besproken. 
De folder dient ook als naslagwerk. “Door de schrik van de diagnose zijn patiënten vaak 
de helft van de informatie vergeten als zij weer thuis zijn.” Het materiaal is gedeeltelijk 
door het ziekenhuis zelf ontwikkeld en deels afkomstig van diverse collectebusfondsen3 
en patiëntenverenigingen. Voorlichtingsmateriaal van dergelijke organisaties wordt 
zeer gewaardeerd door de zorgverleners. “De inhoud is volledig en juist. Het is daarom 
niet nodig om deze folders ook zelf te produceren.” Het externe materiaal wordt op twee 
manieren gebruikt: soms wordt alleen de tekst overgenomen en waar nodig aan de situ-
atie van het ziekenhuis aangepast, soms wordt de folder integraal gebruikt.

digitale voorlichting
Enkele zorgverleners hebben af en toe e-mailcontact met hun patiënten. De patiënten 
met wie zij mailen, bestaan niet uit een vooraf bepaalde groep en de e-mails gaan ook 
niet over vooraf bepaalde onderwerpen. “E-mailen met een patiënt loopt gewoon soms 
zo.” E-mailen gebeurt niet standaard, omdat een consult via de e-mail niet wordt ver-

3. Stichtingen op het gebied van (bepaalde/groepen) aandoeningen die via collectes geld inzamelen ten bate 
van onderwijs, voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast vormen zij een klankbord voor pati-
entengroepen.
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goed binnen de DBC-systematiek4. Andere redenen die genoemd worden zijn dat niet 
gegarandeerd kan worden dat er snel antwoord komt op de e-mail en dat het lastig is 
om via mailwisselingen tot de kern van de informatievraag te komen. Eén zorgverle-
ner vertelt daarentegen dat de e-mailbox van haar afdeling veelvuldig wordt gebruikt 
door patiënten. Deze werkt op die afdeling als een vangnet: korte, eenvoudige vragen 
over de behandeling of zelfzorg worden direct beantwoord, waardoor de druk op het 
spreekuur wordt verlaagd. De meningen van de zorgverleners over chatten zijn ver-
deeld. Gehoorde tegenargumenten zijn: “Ik spreek sneller dan dat ik typ” en “Chatten 
wordt niet vergoed binnen de DBC-systematiek”. Positieve geluiden zijn: “Het is een 
mooie dienstverlening aan de patiënt en het levert de arts nuttige informatie op, waar 
hij of zij vervolgens op kan inspelen tijdens de behandeling.” Hoewel zorgverleners in 
het ziekenhuis nog niet chatten met patiënten, heeft één arts al concrete ideeën om dit 
in te voeren op de eigen afdeling. “Het idee is om de patiënt eerst te laten chatten met 
een verpleegkundige. Mocht de patiënt specialistische of specifieke vragen hebben, dan 
kunnen die vragen doorgespeeld worden naar een chatsessie met de arts”. 

Behalve voor deze directe communicatie tussen zorgverlener en zorggebruiker 
via het internet, wordt het internet ook gebruikt om aanvullende informatie te verza-
melen. Er wordt voorlichting gegeven via de website van het ziekenhuis, via websites 
van andere organisaties en instellingen, en door een bespreking van de informatie die 
de patiënt zelf op internet heeft gevonden. Hoe de zorgverleners deze categorieën voor-
lichting inzetten en ervaren, wordt bij de deelvragen 2 tot en met 4 beschreven. 

2.3.2 inzet website van ziekenhuis

De zorgverleners verwijzen niet vaak naar de eigen website. De redenen die zij hiervoor 
hebben, zijn zeer uiteenlopend. Zo wordt gedacht dat patiënten geen behoefte hebben 
aan informatie over ziekten en aandoeningen op de website van het ziekenhuis, omdat 
deze informatie elders op internet te vinden is. “Het maakt patiënten niet uit wáár op 
het internet zij hun informatie vinden, àls zij die maar vinden.” Andere gehoorde argu-
menten zijn: “Ons ziekenhuis is slechts een kleine speler in het geheel. Ik verwijs liever 
naar de informatie van bijvoorbeeld collectebusfondsen” en “Er staat al voldoende in-
formatie in de geüploade folder. Bovendien is het onderzoek niet zo prettig, dus teveel 
informatie zou mensen angstig kunnen maken.” Verder kunnen de eigen voorkeur (“Ik 
verkies folders boven internet”), eigen waarden (“Ik vind het not done om je eigen web-
site te promoten”) en overtuigingen over de functie van de website (“Het is een middel 
om te werven en we hebben geen nieuwe patiënten nodig”) redenen zijn om niet naar 
de eigen website te verwijzen. Op de website van het ziekenhuis is dan ook met name 
praktische informatie te vinden, zoals de bereikbaarheid van de poliklinieken, welke 
artsen er werken, met welke klachten men terecht kan bij bepaalde afdelingen en welke 

4. Diagnose Behandel Combinatie: beschrijving van een gemiddeld zorgpakket op basis van zorgvraag, het 
zorgtype, de diagnose en de behandeling. Elke activiteit in het zorgpakket (de behandeling) kent een kost-
prijs. De optelsom daarvan vormt de kostprijs van de DBC.



58

hoofdstuk 2

spreekuren er worden gehouden. Informatie over behandelingen en onderzoeken staat 
grotendeels in de geüploade folders. Informatie over de aandoeningen en ziektebeel-
den wordt niet of summier behandeld op de website, afhankelijk van het specialisme. 
Hoewel de meeste zorgverleners de website niet verder willen uitbreiden of inzetten, 
bestaan er ook ideeën om dit wel te doen. “Ik zou de bestaande informatie op de sub-
pagina’s van onze afdeling graag uitbreiden met bijvoorbeeld foto’s en een uitleg van de 
diagnoses.”

2.3.3 inzet externe websites 

Vrijwel alle specialismen verwijzen op de website van het ziekenhuis door naar ex-
terne websites. Op de subpagina’s van de specialismen staan links naar informatieve 
websites, zoals collectebusfondsen5 en patiëntenverenigingen, artsenverenigingen en 
expertisecentra. Tijdens het spreekuur verwijzen de zorgverleners minder vaak actief 
door naar externe websites. De zorgverleners die wel actief doorverwijzen doen dat 
over het algemeen naar websites van collectebusfondsen, zoals de Hartstichting en de 
Maag Lever Darm Stichting. Een veel gehoord geluid is dat het aanbieden van kwali-
tatief goede en begrijpelijke informatie over ziekten en aandoeningen de taak is van 
dergelijke organisaties. “Maar uiteraard in aanvulling op de mondelinge, persoonlijke 
voorlichting.” Een arts zegt hierover: “Collectebusfondsen moeten ervoor zorgen dat 
mensen bij betrouwbare, relevante informatie kunnen komen. Via hun sites zou infor-
matie ontsloten moeten worden.” Deze mening wordt gedeeld: “Ziekenhuizen zouden 
gemakkelijker moeten doorverwijzen naar deze organisaties.” Ook websites van andere 
ziekenhuizen en beroepsverenigingen worden als geschikte informatiebron genoemd 
door de zorgverleners. Zij twijfelen niet aan de informatie die deze organisaties ver-
strekken. Chronisch en ernstig zieke patiënten krijgen geregeld van hun zorgverleners 
een verwijzing naar patiëntenverenigingen. Op websites zoals De Amazones6 en Freya7 
kunnen ze in contact komen met lotgenoten. Websites waar filmpjes op te zien zijn, 
worden ook genoemd door een zorgverlener. “Dat vinden onze patiënten heel prettig, 
omdat een filmpje vaak veel verduidelijkt.” 

De zorgverleners die tijdens consulten hun patiënten – al dan niet actief – 
doorverwijzen naar internet, zeggen de betreffende websites zelf eerst bekeken en 
beoordeeld te hebben alvorens zij hun patiënten er naartoe verwijzen. Dat is volgens 
de zorgverleners noodzakelijk, omdat er veel goede informatie, maar ook veel slechte 
informatie op het internet te vinden is. “Iedere leek die dat wil, kan wat op het internet 
zetten en er is geen censuur.” Het uiterlijk van een website is niet altijd een goede graad-
meter voor kwaliteit, menen de zorgverleners. 

5. stichtingen die via collectes geld inzamelen ter besteding aan voorlichting over en wetenschappelijk onder-
zoek naar bepaalde aandoeningen en groepen aandoeningen.
6. patiëntenvereniging voor jonge vrouwen met borstkanker
7. patiëntenvereniging voor vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen
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“Er zijn mooie websites met slechte informatie erop en omgekeerd. Dat is ver-
warrend en lastig, in het bijzonder voor lager opgeleide patiënten.” De zorgverleners 
menen dat de kwaliteit van online informatie moeilijk te beoordelen is. “Voor ons is dat 
al lastig, dus zeker voor patiënten.” Het boordelen van websites gebeurt met name door 
te kijken naar de afzender, de feitelijke correctheid van de informatie en of de informa-
tie “up to date” en “state of the art” is.

Zorgverleners verwijzen niet door naar websites waarvan het hoofddoel pa-
tiënten werven voor een bepaalde behandeling of medicatie is, omdat deze sites vaak 
alleen op zware gevallen en hun behandeling ingaan. “Ik vind het slecht als een ernstige 
vorm van een aandoening of ziekte al snel op een website wordt genoemd. Dat maakt 
mensen ongerust.” In algemeenheden blijven hangen vinden zij ook niet goed. “Mensen 
hebben dan al snel de neiging zich een ziekte toe te eigenen.” Een aantal zorgverleners 
noemt Wikipedia als een voorbeeld van een slechte website. Redenen die zij hiervoor 
hebben, zijn “de informatie is erg algemeen”, “het is niet duidelijk wie de informatie on-
line heeft geplaatst” en “het is niet duidelijk of de informatie up-to-date is”. Ook wordt 
negatief gedacht over de website van een enkele patiëntenvereniging. “Daar zijn vaak 
veel klagers te vinden en er wordt veel feitelijk onjuiste informatie verspreid. Ervarin-
gen van andere patiënten kunnen interessant zijn, maar zijn vaak niet relevant voor de 
eigen situatie.” Op deze manier zouden nieuwe patiënten een eenzijdig, negatief beeld 
voorgespiegeld krijgen van behandelingen en van het leven met een bepaalde aandoe-
ning. Nog een aantal typen websites die de zorgverleners niet waarderen zijn: websites 
van alternatieve genezers en “omgekeerde boekenkasten met een schat aan informatie, 
maar weinig verband ertussen, weinig coaching en weinig richting.” 

Ook komt het voor dat de zorgverlener de patiënt überhaupt niet naar het in-
ternet verwijst. Redenen die daarvoor worden genoemd zijn: “Internet heeft niet mijn 
persoonlijke voorkeur als informatiebron” en “Als de patiënt de informatie in de folders 
niet voldoende vindt, kan hij aan de hand van links die in de folder worden vermeld 
verder zoeken op internet.” 

2.3.4 ervaring met online zoekgedrag patiënten

Niet alle patiënten komen naar het spreekuur met uitdraaien van informatie die zij op 
internet hebben gevonden. De zorgverleners hebben de indruk dat hier een aantal on-
derliggende verklaringen voor zijn. 

Als eerste wordt de leeftijd van de patiëntenpopulatie genoemd. Het aandeel 
patiënten dat online naar informatie zoekt en de gevonden informatie ter sprake brengt 
op het consult, verschilt erg per afdeling. De artsen van afdelingen met een relatief ou-
dere patiëntenpopulatie vertellen dat hun patiënten niet vaak van tevoren online naar 
informatie hebben gezocht. “Er zijn maar weinig patiënten die eindeloos Googlen.” Op 
afdelingen met een relatief jonge patiëntengroep wordt er juist wel veel online naar 
informatie gezocht. “Ze vreten informatie”, aldus een arts.
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Een tweede verklaring is vertrouwen in de arts. “Patiënten hebben over het al-
gemeen veel vertrouwen in hun arts. Pas wanneer ze in een bijzondere situatie komen, 
doordat zij van de richtlijnen afwijken of wanneer er onzekerheid in sluipt door com-
municatiestoornissen met de arts, dan gaan patiënten de gegeven informatie nakijken 
op internet.” 

Als derde verklaring voor het al dan niet zoeken op internet wordt door zorg-
verleners de theorie van het mijden en zoeken van informatie genoemd. Er zijn twee 
groepen patiënten: patiënten die zelf actief op onderzoek gaan naar informatie en pa-
tiënten die dat niet kunnen of willen. “De komst van internet heeft niet gemaakt dat 
iedereen daar plotseling naar informatie gaat zoeken. De vermijders gaan nog altijd het 
web niet op. Zij worden juist onzeker van alle informatie. Deze patiënten zijn over het 
algemeen al tevreden als de arts even met hen praat. Zij hebben een laag verwachtings-
patroon. Maar de actieve zoekers hebben het wel gemakkelijker gekregen met de komst 
van het internet.” De betreffende zorgverleners delen dan ook de indruk dat er met de 
komst van internet, al met al, niet méér patiënten zijn die beter geïnformeerd zijn. 

Een vierde verklaring is afkomst. Ook die lijkt soms een rol te spelen bij het al 
dan niet zoeken op internet. “Veel allochtonen hebben een doorvertelcultuur. Zij krijgen 
informatie liever te horen dan dat zij het op internet gaan opzoeken.” Ook hebben som-
mige zorgverleners de indruk dat de eerste generatie niet-westerse allochtonen minder 
actief met de eigen gezondheid omgaat. “Onder hen zijn relatief veel patiënten die niet 
zelf meebeslissen over het behandelplan, maar de keuzes overlaten aan de zorgverlener 
en de verantwoordelijkheid buiten zichzelf neerleggen.” De zorgverleners denken dat 
etnische minderheden minder vaak naar online informatie op zoek gaan. “Zij lopen niet 
vooraan met eindeloos digitaal uitzoeken van hun ziekte.” Etnische minderheden refe-
reren volgens hen minder vaak aan online informatie dan autochtone Nederlanders. 
“Bovendien willen zij ook vaak niet alles weten”, aldus een zorgverlener. 

Genoemde verklaringen om wèl te zoeken naar informatie op internet zijn 
motivatie en zoeken naar houvast: “Hoe meer gemotiveerd een patiënt is om beter te 
worden, hoe meer informatie hij zoekt”, “Patiënten willen zelf ook wat doen om be-
ter te worden, dus gaan ze naar informatie zoeken” en “Patiënten hebben informatie 
nodig om houvast te vinden. Op mijn afdeling krijgen patiënten gefaseerd informatie 
aangereikt en ze hebben daardoor minder de neiging om naarstig op zoek te gaan naar 
informatie op internet.” 

2.3.5 inbreng van online informatie door patiënten

De zorgverleners vinden dat er voor- en nadelen kleven aan het zoeken op internet, 
voorafgaand aan het consult. “Het kan een groot voordeel zijn in het geval van een zeld-
zame ziekte. Als de patiënt redelijk concreet is en weet hoe hij moet zoeken – dat wil 
zeggen de juiste zoekwoorden gebruikt en weet hoe je informatie moet filteren – dan 
kan hij ver komen op internet. Een arts zou zelf mogelijk niet op het idee van die zeld-
zame ziekte komen.” Een tweede voordeel dat wordt genoemd, is dat patiënten zich van 
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tevoren al hebben ingelezen. “Mits zij de juiste informatie hebben gelezen, uiteraard.” 
Artsen hoeven dan minder uit te leggen en de patiënten komen met gerichte vragen. 
Een ander gehoord voordeel: “Ook al zou de arts niet direct aan een bepaalde diagnose 
denken, dan noemt de patiënt die wel als optie.” Een arts noemt nog als voordeel dat zij 
met een geïnformeerde patiënt samen een behandelplan kan maken. “Als een patiënt 
met relevante, juiste informatie komt, ga ik samen met de patiënt achter de computer 
zitten. We zoeken de informatie op en ik leg dan de Nederlandse richtlijnen ernaast. Dan 
praten we over de informatie en overleggen we welke richting we inslaan.” 

Alle zorgverleners zijn van mening dat er veel onjuiste informatie op het in-
ternet te vinden is. Patiënten kunnen niet altijd goed beoordelen wat relevant en 
betrouwbaar is. “Ik kom er zelf vaak niet eens uit,” aldus een nurse practitioner. Pa-
tiënten vinden dan ook dikwijls niet-relevante informatie, bijvoorbeeld informatie 
over stressincontinentie in plaats van aandrangincontinentie, of onjuiste informa-
tie op internet en pikken eruit wat ze zelf willen zien. “En dat is meestal de meest 
beangstigende informatie.” Het lezen van de verkeerde informatie kan vervelende 
gevolgen hebben. Zo zijn er patiënten die op basis van wat zij online hebben gelezen een 
verkeerde diagnose voor zichzelf stellen en vreselijk ongerust over die diagnose zijn. 
Andere patiënten gaan verkeerd met hun klachten om of trekken te laat aan de bel, wat 
nadelige gevolgen kan hebben voor het ziekteverloop. Ook wordt de kwestie van be-
perkte tijd genoemd. “Patiënten die zich in de verkeerde informatie hebben ingelezen, 
bijvoorbeeld over een behandeling die kanker zou genezen, zitten al op zo’n verregaand 
spoor dat er veel tijd verloren gaat tijdens het spreekuur; eerst moet ik de onjuiste in-
formatie ontkrachten en vervolgens kan ik pas verder met de juiste voorlichting.” Ook 
gebeurt het dat een behandeling niet werkt, omdat de patiënt tegenstrijdige informatie 
opvolgt. “Alternatieve behandelingen werken de reguliere behandeling nogal eens te-
gen. Zo raden sommige alternatieve genezers kankerpatiënten aan om vitamine E te 
slikken tijdens de chemotherapie, maar dit werkt juist averechts op de effectiviteit er-
van.” 

Tot slot vindt niet elke zorgverlener het prettig als de patiënt zich heeft inge-
lezen. “Ik ervaar de gesprekken soms als een overhoring. Als ik wat vertel, reageren 
patiënten met: ‘Ja klopt, dat heb ik gelezen’.” Een collega deelt dit gevoel. “Patiënten 
vinden de Nederlandse richtlijnen voor een bepaalde behandeling op internet. Die zijn 
niet voor patiënten bedoeld, maar ze kunnen wel door iedereen gevonden worden op 
het web. Zij worden door patiënten gebruikt om te checken of de arts volgens het pro-
tocol werkt.” 

2.4 conclusie
Het spectrum aan meningen over en ervaringen met digitale gezondheidscommunicatie 
van zorgverleners in een algemeen Randstedelijk ziekenhuis is in kaart gebracht. Aan 
de hand van de deelvragen worden in deze paragraaf de meest opmerkelijke resultaten 
besproken en getoetst aan inzichten uit recent onderzoek. 
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2.4.1 positie van digitale voorlichting 

De vraaggesprekken geven het beeld van een online voorlichting die voor zorgverle-
ners vooralsnog een ondersteunende, passieve rolt speelt bij de patiëntenvoorlichting 
in het ziekenhuis. Persoonlijke, mondelinge communicatie is en blijft de belangrijkste 
vorm van voorlichting. E-mailcontact – persoonlijk contact tussen zorgverlener en pati-
ent, maar via een digitaal medium – vindt in het ziekenhuis plaats op kleine schaal. Dit 
komt overeen met de bevindingen uit het onderzoek van Santana en collega’s (Santana, 
Lausen, Bujnowska-Fedak, Chronaki, Kummervold, Rasmussen & Sorensen, 2010) naar 
online communicatie tussen artsen en patiënten in Europa. Zij tonen aan dat commu-
niceren met een zorgverlener via internet nog steeds weinig voorkomt in Europa. En 
dat terwijl patiënten wel de behoefte hebben om met hun zorgverlener te mailen, zo 
concluderen Klinar et al. (Klinar, Balažin, Bašić, Plantaš en Biskupic (2010). Als die mo-
gelijkheid wordt geboden, maken patiënten daar veelvuldig gebruik van en zijn zij daar 
erg tevreden over. De e-mailservice werd in het onderzoek van Klinar et al. (2010) door 
patiënten gebruikt voor aanvullende informatie over een bepaald medisch symptoom 
of een bepaalde diagnose, voor een second opinion over een diagnose of voor aanvullen-
de informatie over een medische behandeling. Ook Wakefield en collega’s (Wakefield, 
Mehr, Keplinger, Canfield, Gopidi, Wakefield, Koopman, Belden, Kruse & Kochendorfer, 
2010) zien het voordeel van e-mailcontact tussen zorgverlener en patiënt. Zij beschrij-
ven dat patiënten dikwijls ontevreden zijn over verstrekte voorlichting tijdens het 
spreekuur. Zowel de arts als de patiënt moet in beperkte tijd informatie geven, waar-
door patiënten soms niet alle relevante informatie met hun arts hebben gedeeld, zij niet 
alle vragen hebben kunnen stellen of bij thuiskomst vergeten zijn wat de arts hun heeft 
verteld. In een e-mail zouden deze kwesties alsnog opgelost kunnen worden.

2.4.2 inzet website ziekenhuis 

De website van het ziekenhuis wordt om uiteenlopende redenen vrijwel niet gebruikt 
om patiënten voor te lichten over ziekten en aandoeningen. Eén van de genoemde rede-
nen om de website niet te gebruiken, is dat de zorgverleners de website als wervings-
middel zien en niet zozeer als informatiebron. Mogelijk onderschatten zij hiermee de 
instructieve potentie van een website. Maar de twee rollen, die van wervingsmiddel 
en van informatiebron, sluiten elkaar echter niet op voorhand uit (Hulst, 2008). Hulst 
meent dat online aanwezigheid van een ziekenhuis belangrijk is, omdat tweeënveertig 
procent van de patiënten online zoekt welke zorginstelling het beste bij hen past. Door 
goede informatie aan te bieden over ziekten en behandelingen kan bij patiënten die 
positieve indruk opgeroepen worden dat het ziekenhuis dé expert is op een relevant 
gebied. Met andere woorden, als niet werving het hoofddoel is van de website is, maar 
goede voorlichting, kan het eindresultaat evengoed een wervend effect zijn. 
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2.4.3 inzet externe websites 

Doorverwijzen naar achtergrondinformatie op een externe website is altijd een aan-
vulling op het persoonlijke gesprek tussen arts en patiënt. Voor achtergrondinformatie 
over ziekten, aandoeningen en de behandeling ervan wordt over het algemeen doorver-
wezen naar websites van collectebusfondsen of patiëntenverenigingen.

Een betrouwbare afzender is voor de zorgverleners één van de graadmeters 
voor kwalitatief goede informatie. Als de afzender niet bekend is, zoals bij Wikipedia, 
wordt deze website minder gewaardeerd door de zorgverleners. Andere problemen 
met Wikipedia die zij noemen, zijn dat het niet duidelijk is of de informatie (nog) juist 
is en dat de informatie te algemeen is. Deze bezwaren worden maar ten dele onder-
schreven door onderzoek (Heilman, Kemmann, Bonert, Chatterjee, Ragar, Beards, Iber-
ri, Harvey, Thomas, Stomp, Martone, Lodge, Vondracek, Wolff de, Liber, Grover, Vickers, 
Meskó & Laurent, 2011). Heilman et al. beschrijven enkele empirische studies naar de 
medische inhoud van Wikipedia. Eén van de conclusies die zij trekken op basis van deze 
studies is dat de pagina’s over medische onderwerpen weinig feitelijke fouten bevatten. 
Een andere conclusie is dat de diepgang en de begrijpelijkheid van individuele artikelen 
verbetering behoeven. De zorg over de juistheid van de Wiki-informatie kan dus wegge-
nomen worden, maar of wiki-informatie daarmee ook tegemoet komt aan de behoefte 
van patiënten moet betwijfeld worden.

Naast betrouwbaarheid worden ook geloofwaardigheid en feitelijke correct-
heid door de zorgverleners als kwaliteitscriteria voor online gezondheidsinformatie ge-
noemd. Echter, betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en feitelijke juistheid zijn slechts 
enkele van een aantal variabelen waarmee de kwaliteit van informatie getoetst kan wor-
den. Ummelen (2002) noemt daarnaast nog andere kwaliteitscriteria voor medische 
publiekswebsites die vallen onder de noemer gebruikersvriendelijkheid. Volgens haar 
moet informatie ook onder meer toegankelijk, vindbaar, volledig, begrijpelijk en over-
zichtelijk zijn. Voor laaggeletterden blijkt het gros van de websites onleesbaar (McInnes 
& Haglund, 2011). De respondenten in dit onderzoek – allen artsen en nurse practitio-
ners – zijn zelf hoogopgeleid en zijn specialist op het gebied van de gezondheidszorg. 
Het spreekt vanzelf dat zij medische teksten vlugger als leesbaar en begrijpelijk beoor-
delen dan het algemeen publiek, en zelf zelden of nooit moeite hebben met het leesni-
veau of de begrijpelijkheid van een tekst. Dat zou verklaren waarom de zorgverleners 
die variabelen niet spontaan noemen als beoordelingscriteria.

2.4.4 ervaring met online zoekgedrag patiënten

Dat sommige patiënten geen online informatie ter sprake brengen tijdens het spreek-
uur wil niet zeggen dat zij ook niet naar informatie hebben gezocht op internet. Uit 
onderzoek van het RVZ (2010) blijkt dat ongeveer een kwart van de mensen die onli-
ne informatie heeft gezocht deze altijd met zijn zorgverlener bespreekt. Niet iedereen 
zoekt voorafgaand aan een bezoek van een zorgverlener naar online informatie; zestien 
procent van de patiënten doet dat zelfs nooit (RVZ, 2010). 
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De geraadpleegde zorgverleners denken dat er verschillende verklaringen zijn 
voor het al dan niet zoeken naar online gezondheidsinformatie. Zo wordt het ontbreken 
van vertrouwen in de informatie die de arts aan de patiënt geeft genoemd als aanleiding 
om te gaan zoeken. Onderzoek van Eysenbach en Köhler (2002) onderstreept dit ver-
moeden. Zij vonden dat patiënten op internet zoeken naar gezondheidsinformatie om 
te verifiëren wat de zorgverlener heeft gezegd en om te zoeken naar alternatieven. Maar 
tegelijkertijd lieten deze patiënten weten dat zij de online informatie altijd weer zouden 
verifiëren met hun zorgverlener. 

Leeftijd is een andere factor die genoemd wordt. Ouderen zouden minder vaak 
naar gezondheidsinformatie zoeken. Dit is vermoedelijk gerelateerd aan het feit dat 
ouderen minder vertrouwen hebben in internet als bron voor gezondheidsinformatie 
(Zulman, Kirch, Zheng & An, 2011). Verder hebben de geraadpleegde zorgverleners de 
indruk dat etnische minderheden minder vaak zoeken naar online gezondheidsinfor-
matie. Uit onderzoek van Sleijpen (2010) blijkt het tegendeel: het percentage alloch-
tone Nederlanders, zowel westers als niet-westers, dat naar gezondheidsgerelateerde 
informatie op internet heeft gezocht, is hoger dan het percentage autochtone Nederlan-
ders. Deze percentages worden enigszins vertekend doordat allochtone Nederlanders 
gemiddeld jonger zijn dan autochtone Nederlanders, maar dit leeftijdsverschil verklaart 
het hogere percentage niet. De indruk dat allochtone Nederlanders minder vaak online 
zoeken naar online gezondheidsinformatie is onjuist. Mogelijk refereren zij minder aan 
de informatie die zij online gevonden hebben, bijvoorbeeld omdat zij over het algemeen 
minder assertief zijn in hun communicatie met de zorgverlener (Meeuwesen, Harmsen, 
Bernsen & Bruijnzeels, 2006).

2.4.5 inbreng van online informatie door patiënten

De geraadpleegde zorgverleners zijn bereid om door patiënten naar voren gebrachte 
online informatie met hen te bespreken. Dit blijkt in andere landen ook te gelden (Fox 
& Raine, 2002). Net als de geraadpleegde zorgverleners in het onderzoek van Murray 
et al. (2003) vinden zij dat het inbrengen door patiënten van accurate, relevante online 
informatie bevorderlijk is voor het arts-patiënt-contact. Echter, het komt ook geregeld 
voor dat patiënten irrelevante of onjuiste informatie hebben gevonden op internet. 
Deze informatie moet tijdens het spreekuur ontkracht worden door de zorgverleners, 
wat een extra tijdsdruk op het spreekuur geeft. De beschikbare tijd per patiënt tijdens 
het spreekuur is mogelijk nog niet ingericht op de beter geïnformeerde patiënt. Uit on-
derzoek blijkt dat patiënten het wel prettig zouden vinden als er tijdens het spreekuur 
ruimte is om informatie te bespreken. Dat zou volgens hen het bezoek aan de zorgver-
lener zinvoller maken (Fox & Raine, 2002). 

Bovendien willen patiënten graag door hun zorgverleners verwezen worden 
naar gezondheidswebsites met accurate, leesbare informatie (Mayer, Terrin, Kreps, 
Menon, McCance, Parsons & Mooney, 2007). Om de patiënt tevreden te stellen en om 
geen hinder te ondervinden van irrelevante of onjuiste informatie, zouden zorgverle-
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ners hun patiënten voorafgaand aan het spreekuur actief kunnen verwijzen naar be-
trouwbare gezondheidswebsites (McInnes & Haglund, 2011), bijvoorbeeld door in de 
brief met afspraakbevestiging te verwijzen naar websites als Thuisarts.nl van het Ne-
derlandse Genootschap van Huisartsen of Kiesbeter.nl van Zorginstituut Nederland. 

2.5 discussie
Op basis van de gesprekken met zorgverleners blijkt dat gezondheidscommunicatie via 
digitale media ten tijde van de dataverzameling nog geen grote rol speelde in het betref-
fende ziekenhuis. Anno 2016 bevat de website van het ziekenhuis diverse interactieve 
en multimediale toepassingen. De website bevat onder meer een Twitter-feed, een link 
naar ervaringen die patiënten gedeeld hebben op Zorgkaart Nederland, voorlichtings-
filmpjes over onderzoeken en behandelingen, links naar externe websites en animaties 
over de werking van organen. Behalve op Twitter is het ziekenhuis ook present op Fa-
cebook, YouTube en LinkedIn. Het is goed denkbaar dat door de toevoeging van deze 
onderdelen er vaker door zorgverleners verwezen wordt en door patiënten gebruik ge-
maakt wordt van de website van het ziekenhuis voor patiëntenvoorlichting. 
 Ondanks deze ontwikkelingen zal het persoonlijke gesprek tussen arts en pa-
tiënt voor beide partijen als vanzelfsprekend de belangrijkste vorm van patiëntenvoor-
lichting blijven. Gezondheidsinformatie op het web kan deze vorm van communicatie 
in de opvatting en ervaring van zorgverleners niet vervangen. Interactieve applicaties 
bieden weliswaar de mogelijkheid om informatie toe te snijden op de persoonlijke si-
tuatie en kenmerken van de patiënt, maar op de persoon afgestemde toespitsing is, an-
ders dan een gesprek tussen arts en patiënt, nog geen wisselwerking in twee richtingen. 
Dat patiënten voor, tijdens en na een bezoek aan hun zorgverlener op internet op zoek 
gaan naar informatie, is een gegeven (McMullan, 2006) dat ook de zorgverleners in dit 
ziekenhuis erkennen. Dat zij dikwijls niet in staat zijn de relevantie en juistheid van 
de informatie te beoordelen, is dat eveneens (o.a. Wright et al., 2008). Tenslotte is het 
een ervaring van zorgverleners dat het bespreken van foutieve of irrelevante informatie 
veel tijd kost – kostbare tijd, die in toenemende mate onder druk staat door de druk op 
de gezondheidszorg. Er is dus niet alleen een informatiebehoefte bij patiënten te ver-
vullen, er is ook een efficiëntieslag te maken voor de zorgverlening. 

Het onderhavige onderzoek beoogt een aanzet tot een dergelijke efficiëntieslag 
te maken. Effectieve online informatie is toegankelijk, relevant en betrouwbaar (Metz-
ger & Flanagin, 2011). Om te onderzoeken welke kenmerken informatie toegankelijk, 
relevant en betrouwbaar maken volgens zorggebruikers is een casusstudie opgezet. De 
casus wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 
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Jaarlijks worden er enkele honderdduizenden baarmoederhalsuitstrijkjes gemaakt. Het 
gros wordt afgenomen naar aanleiding van een uitnodiging voor het bevolkingsonder-
zoek naar baarmoederhalskanker. Een kleiner deel ervan wordt gemaakt naar aanlei-
ding van gezondheidsklachten.  Bij ongeveer één op de twintig uitstrijkjes worden lichte 
tot ernstig afwijkende cellen aangetroffen. Bij matige tot ernstige afwijkingen wordt 
de vrouw in kwestie verwezen naar een gynaecoloog voor vervolgonderzoek. Het on-
derzoeks- en behandeltraject van afwijkende baarmoederhalscellen op de cervixpoli-
kliniek van een algemeen topklinisch ziekenhuis in de Randstad betreft de casus van 
het onderhavige onderzoek. 
 In dit hoofdstuk wordt de casuïstische context beschreven. Het hoofdstuk be-
gint met uitleggen wat een baarmoederhalsuitstrijkje inhoudt, hoe het wordt behan-
deld en hoe vrouwen een afwijkend uitstrijkje ervaren. Daarna volgt een uitleg over 
de cervixpolikliniek; de polikliniek waar het onderzoeks- en behandeltraject van een 
afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje plaatsvindt. Voorts worden de steekproef van dit 
onderzoek en de voorlichtingscontext beschreven. Daarna komt de inhoudsanalyse aan 
bod die van de voorlichtingscontext is gemaakt. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie 
en discussie.

3.1 selectie casus
Op de cervixpolikliniek van het ziekenhuis in kwestie worden vrouwen met afwijkende 
baarmoederhalscellen, doorgaans verwezen door de huisarts, onderzocht en behan-
deld. Het ziekenhuis bood de gelegenheid aan de onderzoeker om haar studie binnen 
de context van het ziekenhuis uit te voeren, omdat zij enige jaren werkzaam is geweest 
bij de afdeling Communicatie & Patiëntenvoorlichting van dat ziekenhuis. Het zieken-
huis is gevestigd in een grote stad en heeft vestigingen in verschillende delen ervan, wat 
maakt dat het een zeer diverse patiëntenpopulatie heeft. Het ziekenhuis heeft een goe-
de patiëntvoorlichting als beleidspunt geformuleerd. Ten tijde van het onderzoek kwam 
er meer aandacht voor de inzet van internet als communicatiekanaal tussen patiënt en 
zorgverlener en voor patiënten onderling. 

De keuze voor de casus werd ingegeven op basis van de specifieke gezondheids-
communicatie rondom afwijkende baarmoederhalscellen en intensief overleg tussen de 
onderzoeker en het ziekenhuis. Het onderzoeks- en behandeltraject van baarmoeder-
halsdysplasie bleek zowel interessant als relevant voor een studie naar het informatie-
gedrag van zorggebruikers, omdat het raakt aan diverse emotioneel beladen kwesties: 
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de kans op baarmoederhalskanker, het seksueel overdraagbare Humaan Papillomavi-
rus en een kinderwens. De onrust en onzekerheid die dergelijke kwesties teweegbren-
gen staan aan de basis van het informatiegedrag. 

Een voordeel van de thematische keuze voor het onderzoeks- en behandel-
proces van afwijkende baarmoederhalscellen is ten eerste dat het hier om een grote 
en diverse groep patiënten gaat: zorggebruikers die via het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker worden geselecteerd en doorverwezen. Daardoor is de kans 
om deelnemers te selecteren groter dan bij een relatief kleine populatie en kan een 
aanzienlijke en gemêleerde doelgroep worden bereikt. Een tweede voordeel is dat het 
gaat om een in de loop der jaren verfijnd zorgproces, waarover al veel bekend is. Ten 
derde is er reeds veel kwalitatief hoogstaand, doorontwikkeld voorlichtingsmateriaal 
voorhanden over het diagnostische, behandel- en zorgproces, waaronder het voorlich-
tingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). 

3.2  afwijkend uitstrijkje
De respondenten zijn allen naar aanleiding van een afwijkend baarmoederhalsuitstrijk-
je naar de cervixpolikliniek verwezen voor een gynaecologisch vervolgonderzoek van 
de baarmoederhals. De meeste uitstrijkjes zijn gemaakt naar aanleiding van een uitno-
diging voor het bevolkingsonderzoek, enkele anderen zijn op eigen initiatief naar de 
huisarts gegaan naar aanleiding van gezondheidsklachten. Vrouwen met een afwijkend 
uitstrijkje ervaren doorgaans verontrusting en onzekerheid over hun gezondheidssitu-
atie. Van deze emoties is bekend dat zij van invloed zijn op het informatiegedrag.

3.2.1 baarmoederhalsuitstrijkje

Huisartsen en hun assistenten nemen jaarlijks tezamen ruim een half miljoen baarmoe-
derhalsuitstrijkjes af. Een uitstrijkje kan op indicatie gemaakt worden naar aanleiding 
van klachten, zoals tussentijdse bloedingen en pijn. Maar het gros van de uitstrijkjes 
wordt gemaakt in het kader van het landelijke bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-
halskanker. Iedere vrouw1 tussen de dertig en zestig jaar ontvangt elke vijf jaar een uit-
nodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. 
Jaarlijks ontvangen rond de 800.000 vrouwen zo’n een uitnodiging. Ongeveer tweeder-
de deel geeft gehoor aan de oproep (LEBA, 2014). Dankzij het onderzoek wordt baar-
moederhalskanker of een voorstadium daarvan vaker vroeg ontdekt. Door een voorsta-
dium te behandelen, kan baarmoederhalskanker vaak voorkomen worden. Daardoor 
overlijden er elk jaar ongeveer honderd tot honderdvijftig vrouwen minder aan baar-
moederhalskanker. 
 Met een uitstrijkje wordt weefsel afgenomen uit de baarmoedermond. Tot 
op heden wordt dit weefsel onderzocht op de aanwezigheid van afwijkende cellen. In 

1. Deelname is vrijwillig, vrouwen kunnen op eigen verzoek uit het bestand gehaald worden. 
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20172 wordt het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker vernieuwd. Vanaf 
dan wordt in het uitstrijkje gezocht naar de aanwezigheid van hoogrisico typen van 
het Humaan Papillomavirus (HPV), de veroorzaker van afwijkende cellen. De frequen-
tie van de uitnodiging voor het onderzoek gaat terug van eens per vijf jaar naar eens 
per zeven jaar. Testen op HPV zou een grotere gezondheidswinst opleveren; volgens 
de Gezondheidsraad voorkomt de test jaarlijks 75 gevallen van baarmoederhalskanker 
en 18 sterfgevallen. Bovendien komt er een mogelijkheid van zelfafname, waardoor er 
vermoedelijk meer vrouwen zullen meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Alleen als 
er in het uitstrijkje HPV wordt aangetroffen, wordt hetzelfde uitstrijkje ook onderzocht 
op afwijkende cellen. 
 De aan- of afwezigheid van afwijkende baarmoederhalscellen wordt uitgedrukt 
in een zogenaamde PAP-klasse, vermoemd naar Papanicolaou, de onderzoeker die het 
uitstrijkje heeft ontwikkeld. Uit het rapport van de Landelijke Evaluatie Bevolkingson-
derzoek Baarmoederhalskanker (LEBA, 2014) blijkt dat bij 94% van deze uitstrijkjes 
de uitslag ‘normaal’ is (PAP1); er zijn dan geen afwijkende cellen aangetroffen. Bij on-
geveer vier procent van de onderzochte vrouwen worden licht afwijkende baarmoeder-
halscellen aangetroffen, dit wordt baarmoederhalsdysplasie genoemd. Dit zijn veelal 
lichte ontstekingen die het lichaam zelf weer opruimt en nog geen aanleiding geven 
voor vervolgonderzoek door een gynaecoloog. Bij iets minder dan 1 procent van het to-
taal aantal vrouwen dat een uitstrijkje heeft laten maken, worden dusdanig afwijkende 
cellen aangetroffen dat er reden is om de vrouw direct te verwijzen naar een gynaeco-
loog voor vervolgonderzoek (PAP3b, PAP4 of PAP5). 

3.2.2 vervolgtraject

Doorgaans moeten vrouwen enkele weken na het laten maken van het uitstrijkje zelf 
naar de huisartsenpraktijk bellen om de uitslag te horen. Is  de uitslag afwijkend, dan 
neemt de huisarts meestal zelf contact op met de patiënt. Als een uitstrijkje aanleiding 
geeft voor een vervolgonderzoek en/of een behandeling, wordt de vrouw in kwestie 
door de huisarts verwezen naar een gynaecoloog. Zij krijgt een verwijsbrief mee met de 
betreffende PAP-uitslag en KOPAC-B code3 en maakt zelf een afspraak bij de cervixpoli-
kliniek van de afdeling Gynaecologie. Om een beeld te krijgen van de afwijkende baar-
moederhalscellen inspecteert de gynaecoloog de baarmoederhals met een microscoop 
(colposcopie) en neemt hij/zij eventueel wat afwijkende cellen weg (biopt) om de ernst 
van de dysplasie nader te onderzoeken. Het biopt wordt onderzocht in een laboratori-
um, wat resulteert in een CIN-klasse (Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie) tussen de 
CINI en CINIII, waarbij CINI duidt op een milde dysplasie en CINIII op zeer ernstige. 
Deze uitslag is doorgaans een week later bekend. 

2. Volgens de verwachting in juli 2016 start het vernieuwde bevolkingsonderzoek op 1 januari 2017.
3. De KOPAC-B code is een andere meer specifieke beoordelingsmethode van het uitstrijkje, waar elk van de 
letters staat voor een categorie waarop het uitstrijkje op een schaal van 1 tot 9 wordt gescoord.
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 Afhankelijk van de CIN-klasse wordt er besloten tot een behandeling, die be-
staat uit het verwijderen van de afwijkende cellen uit de baarmoederhals. De meest 
uitgevoerde methode is het onder plaatselijke verdoving wegnemen van de cellen met 
een elektrische lis4, lisexcisie genoemd. In ernstiger gevallen worden de cellen onder 
algehele narcose weggenomen met een mes: conisatie. 

3.2.3 negatieve emoties

Vrijwel alle vrouwen die te horen hebben gekregen dat hun uitstrijkje afwijkingen ver-
toont, ervaren verontrusting en onzekerheid (Rask, Oscarsson, Lindell & Swahnberg, 
2015; Mortensen & Adeler, 2010; Ideström, Milsom & Andersson-Ellström, 2003; Rog-
stad, 2002; Fylan, 1998; Bennetts, Irwig, Oldenburg, Simpson, Mock & Boyes, 1995). Die 
emoties komen gedurende het gehele traject voor. Voor sommige vrouwen begint dat al 
bij het ontvangen van de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek (Nathoo, 1998). Als 
de huisarts zelf telefonisch of schriftelijk contact opneemt met vrouwen wiens uitstrijk-
je afwijkend is, kan dat ook tot verontrusting leiden. Zij nemen aan dat hun situatie wel 
ernstig moet zijn als de huisarts hen zelf benadert (Kavanagh & Broom, 1997). Omdat 
dergelijke emoties bepalend zijn voor de informatiebehoefte (Monsonego, Cortes, da 
Silva, Jorge & Klein, 2011; Mortensen & Adeler 2010) wordt in deze paragraaf uiteenge-
zet wat uit de literatuur bekend is over deze beleving.
 Bennetts en collega’s (1995) identificeerden een viertal dimensies van veront-
rusting die met een afwijkende Pap-uitslag gepaard gaan: 1) overtuigingen en gevoe-
lens ten aanzien van de baarmoederhalsaandoening, 2) veranderingen in het zelfbeeld, 
3) zorgen over besmettelijkheid en 4) eerdere ervaringen met medische procedures. 
Dat vrouwen verontrust raken door een afwijkend uitstrijkje, komt door het veelal be-
perkte begrip van baarmoederhalsdysplasie; veel vrouwen denken dat een afwijkend 
uitstrijkje duidt op baarmoederhalskanker of een voorstadium daarvan (Mortensen & 
Adeler, 2010; Fylan, 1998; Kavanagh & Broom, 1997) of denken dat zij door de afwijken-
de cellen hun vruchtbaarheid verliezen (Bekkers, Van der Donck, Klaver, Van Minnen & 
Masuger, 2002). Bovendien luidt het behandeladvies van afwijkende baarmoederhals-
cellen in veel gevallen ‘afwachten’, omdat afwijkende baarmoederhalscellen doorgaans 
uit zichzelf genezen. Dit kan tot angst en ongemak leiden: in andere situaties wordt bij 
het ontdekken van kwaadaardige cellen of een seksueel overdraagbare aandoening im-
mers meestal direct overgegaan tot behandelen (Bertram & Magnussen, 2008).
 De ernst van de afwijking in de baarmoederhalscellen is in het algemeen niet 
bepalend voor de emotionele reactie op de diagnose: bij elke mate kan de angst groot 
zijn (Korfage, Essink-Bot, Westenberg, Helmerhorst, Habbema & Van Ballegooijen, 
2014; Mortensen & Adeler 2010). Zelfs vrouwen met een milde afwijking die de beteke-
nis en consequenties van een dergelijke uitslag begrepen, rapporteerden verontrusting 
(Ideström et al., 2003). 

4. Een lisapparaat is een soort lusje van dun metaal dat wordt verhit en de afwijkende cellen wegbrandt.
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 Bij een deel van de vrouwen zijn deze emoties zo hevig dat zij hun dagelijks 
leven beheersten vanaf het krijgen van de diagnose tot aan het vervolgonderzoek 
(Ideström et al., 2003). Bij sommige vrouwen leidt de verontrusting tot niet op komen 
dagen bij de colposcopie. Vrouwen die geen gehoor geven aan deze vervolgafspraak bij 
de gynaecoloog blijken over het algemeen meer verontrust te zijn dan vrouwen die dat 
wel doen (Lerman, Miller, Scarborough, Hanjani, Nolte & Smith, 1991). Hoewel rondom 
het gehele onderzoeks- en behandeltraject van een afwijkende Pap-uitslag negatieve 
emoties voorkomen, ervaart gemiddeld genomen het merendeel van de vrouwen de 
hoogste mate van verontrusting in de periode tussen het krijgen van de diagnose en de 
colposcopie (Posner & Vessey, 1998).

vastgestelde HPV-infectie
Soms wordt niet alleen het baarmoederhalsuitstrijkje afgenomen, maar wordt ook ge-
test op de aanwezigheid van het Humaan Papillomavirus: de veroorzaker van afwijken-
de baarmoederhalscellen. Bij weinig vrouwen is bekend dat dit seksueel overdraagba-
re virus de veroorzaker is van afwijkende baarmoederhalscellen (McCaffery & Irwig, 
2005; Waller, McCaffery, Nazroo & Wardle, 2005). Bij een HPV-infectie worden vaak 
emoties gerapporteerd als neerslachtigheid, boosheid, schaamte, stigma (Graziottin & 
Serafini, 2009; McCaffery & Irwig, 2005) en zorgen ten aanzien van seksuele relaties 
openbaren zich (Bertram & Magnussen, 2008; McCaffery, Waller, Nazro & Wardle, 2006; 
Maissi, Marteau, Hankins, Moss, Legood & Gray, 2004). Bij vrouwen met een relatie kan 
een positieve HPV-test tot onzekerheid leiden over hun relatie, wat ook gevoelens van 
boosheid en verdriet kan oproepen (Knobloch & Solomon, 2003).
 Vrouwen bij wie zowel een positief uitstrijkje als een HPV-infectie is vastge-
steld, worden gelijktijdig geconfronteerd met twee stressvolle concepten: het risico op 
baarmoederhalskanker en het hebben van een seksueel overdraagbaar virus (Bertram 
& Magnussen, 2008). Maissi et al. (2004) concluderen dat deze vrouwen meer negatieve 
emoties ervaren dan vrouwen bij wie alleen een positief baarmoederhalsuitstrijkje is 
vastgesteld. Over welk onderwerp de negatieve emoties domineren, bestaat geen con-
census in de wetenschappelijke literatuur. McCaffery en haar collega’s (McCaffery, Irwig, 
Turner, Chan, Macaskill, Lewicka, Clarke, Weisberg & Barratt, 2010) concluderen dat 
vrouwen die positief op HPV zijn getest zich eerder met de seksuele overdraagbaarheid 
bezighouden dan met de ontwikkeling van baarmoederhalskanker. Dit in tegenstelling 
tot de studies van O’Connor en collega’s (O’Connor, Costello, Murphy, Prendiville, Mar-
tin, O’Leary & Sharp, 2014) en Mortensen en Adeler (2010); hun onderzoeken duiden 
erop dat bij vrouwen die positief op HPV waren getest, de zorgen over afwijkende baar-
moederhalscellen en de kans op kanker domineren. 
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3.3 cervixpolikliniek
Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2 worden vrouwen met matig tot ernstig afwijkende 
baarmoederhalscellen naar een gynaecoloog verwezen voor vervolgonderzoek. Tijdens 
het cervixspreekuur van de polikliniek worden vrouwen gezien bij wie: een afwijkend 
uitstrijkje is geconstateerd, bijvoorbeeld in het bevolkingsonderzoek naar baarmoeder-
halskanker; de baarmoedermond er afwijkend uitziet; of er meerdere malen sprake is 
geweest van vaginaal bloedverlies na seksueel contact. Op de cervixpolikliniek worden 
per jaar zo’n zeshonderd colposcopieën en driehonderdvijftig lisexcisies verricht. Ge-
sprekken met de betrokken verpleegkundigen op de cervixpolikliniek en meelopen op 
de polikliniek toonden uit dat de werkwijze op de cervixpolikliniek volgens een min of 
meer vaste werkwijze verloopt.

werkwijze
Deze paragraaf beschrijft de werkwijze van de polikliniek, zoals deze was in 2009/2010; 
de periode van dataverzameling. De patiënt neemt telefonisch contact op met de po-
likliniek om een afspraak te maken bij een gynaecoloog. Doorgaans kan een patiënt 
binnen twee à drie weken na het horen van de afwijkende uitslag op de cervixpolikli-
niek terecht. Per patiënt worden direct twee afspraken ingepland5: de eerste voor een 
voorlichtingsgesprek en het gynaecologische onderzoek – een colposcopie, en de twee-
de voor de uitslag en een eventuele behandeling – een lisexcisie. Die tweede afspraak 
wordt op voorhand ingepland, ook al is op dat moment nog niet bekend of de behan-
deling daadwerkelijk plaats gaat vinden. Of de patiënt behandeld gaat worden, hangt af 
van de uitslag van de colposcopie. Enkele dagen na het maken van de afspraak ontvangt 
de patiënt hier schriftelijk een bevestiging van. Daarbij ontvangt ze de papieren voor-
lichtingsfolder ‘Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie’, dan wel een hyperlink 
naar de folder op de website van het ziekenhuis.
 Tijdens de eerste afspraak heeft de patiënt een voorlichtingsgesprek met een 
verpleegkundige. Meteen na het voorlichtingsgesprek gaat de patiënt naar de behan-
delkamer, waar de gynaecoloog een colposcopie uitvoert en een biopt afneemt als de 
cellen afwijkend lijken. Het biopt wordt in de week na de colposcopie door de afdeling 
Pathologie onderzocht. Tijdens de tweede afspraak, doorgaans één week later, krijgt de 
patiënt de uitslag van het onderzoek. Als de colposcopie geen aanleiding geeft voor een 
behandeling werd de patiënt hier doorgaans telefonisch van op de hoogte gesteld en 
werd de afspraak voor de behandeling geannuleerd. De poliklinische behandeling vindt 
aansluitend op het horen van de uitslag plaats. Die behandeling kan door een andere gy-
naecoloog uitgevoerd worden dan de gynaecoloog die de patiënt tijdens het onderzoek 
heeft gezien. De behandeling bestaat vrijwel altijd uit een lisexcisie. Alleen in ernstige 
gevallen wordt een conisatie voorgesteld. Deze behandeling vindt onder algehele nar-
cose plaats en daar moet dan ook een andere afspraak voor worden gemaakt. 
 

5. Anno 2016 wordt de uitslag van de colposcopie tijdens een belafspraak bekend gemaakt. Indien nodig kan 
de week erna een behandeling plaatsvinden.
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 Na de behandeling van afwijkende baarmoederhalscellen wordt de patiënte 
doorgaans twee jaar lang intensiever onder controle gehouden met uitstrijkjes. De eer-
ste controle-uitstrijkje vindt na zes maanden plaats op de cervixpolikliniek door een 
specialistisch verpleegkundige. Als dat uitstrijkje goed is, kunnen verdere controles 
bij de huisarts plaatsvinden. Zolang er afwijkende cellen worden gevonden bij een uit-
strijkje of colposcopie, blijft de patiënt onder controle van de cervixpolikliniek. Als er 
twee jaar lang geen afwijkende cellen worden aangetroffen, dan gaat de vrouw weer 
deelnemen aan het bevolkingsonderzoek via het reguliere oproepschema. 

logistiek
Per spreekuur worden acht patiënten gezien. De eerste vier patiënten komen voor een 
colposcopie, de laatste vier patiënten komen voor de uitslag en eventueel een lisexci-
sie. De lisexcisies worden na de colposcopieën uitgevoerd. Dit reden hiervoor is dat de 
lisexcisies een branderige geur veroorzaken. Een verpleegkundige haalt de patiënt op 
uit de wachtkamer. De patiënten die voor een colposcopie komen, krijgen een kwartier 
voorafgaand aan dat onderzoek een voorlichtingsgesprek met die verpleegkundige. De 
inhoud van dit gesprek wordt verderop in dit hoofdstuk besproken. Na het voorlich-
tingsgesprek gaat de verpleegkundige met de patiënt naar de behandelkamer, waar de 
gynaecoloog is. Daar vindt de colposcopie plaats. Terwijl de patiënt in de behandelka-
mer is, heeft een tweede verpleegkundige een voorlichtingsgesprek met de volgende 
patiënt. Na de colposcopieën worden de patiënten gezien van wie de uitslag van de 
colposcopie aanleiding geeft tot behandeling. Doorgaans worden de patiënten die niet 
behandeld hoeven worden telefonisch op de hoogte gesteld van de uitslag en wordt 
hun afspraak geannuleerd. Tabel 1 ‘cervixspreekuur’ toont een schematische weergave 
van het cervixspreekuur. Patiënten 1 tot en met 4 krijgen een voorlichtingsgesprek en 
colposcopie. Patiënten 5 en 6 komen voor een behandeling.  

tabel 3.1 : cervixspreekuur

15min 15min 15min 15min 15min 15min 15min 15min 15min

spreekkamer p1+v1 p2+v2 p3+v1 p4+v2
behandelkamer p1+v1 p2+v2 p3+v1 p4+v2 p5+v1/2 p6+v1/2 p7+v1/2 p8+v1/2
p= patiënt; v= verpleegkundige

3.4 steekproef
De respondenten van het onderhavige onderzoek waren allen patiënten van de cervix-
polikliniek van het ziekenhuis. In deze paragraaf wordt de steekproef beschreven.
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3.4.1 werving en inclusie

Voorafgaand aan het onderzoek is met vier vrouwen uit de omgeving van de onderzoe-
ker een pilot uitgevoerd om de begrijpelijkheid en de toepasbaarheid van de taken te 
toetsen. De vrouwen vielen alle vier in de doelgroep van het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker en hadden allen al één of meer uitstrijkjes bij de huisarts laten 
maken. Eén van de respondenten uit de pilotfase had enkele maanden daarvoor een 
lisexcisie ondergaan. 
 Aan het onderzoek hebben vrouwen deelgenomen die een afwijkend baar-
moederhalsuitstrijkje bleken te hebben en naar de gynaecoloog waren verwezen voor 
verder onderzoek. Dit uitstrijkje kon op indicatie gemaakt zijn of in het kader van het 
bevolkingsonderzoek. Zowel vrouwen die voor het eerst naar een gynaecoloog waren 
verwezen voor cervixonderzoek als vrouwen die daar al ervaring mee hadden, konden 
geïncludeerd worden. De overige voorwaarde voor deelname was een voldoende be-
heersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, in verband met Neder-
landstalige vragenlijsten. 

medisch-ethische toetsing
Alvorens gestart kon worden met de uitvoering van het onderzoek, moest het onder-
zoeksvoorstel door diverse partijen goedgekeurd worden. Allereerst diende de weten-
schapscommissie van het ziekenhuis goedkeuring te verlenen. De commissie gaf toe-
stemming, mits het beoogde onderzoek door de Vereniging Commissie Mensgebonden 
Onderzoek (VCMO) goedgekeurd zou worden. Nadat de VCMO het onderzoeksprotocol 
had behandeld, was zij van mening dat het onderzoek geen zaak was voor de VCMO, 
maar voor de medisch-ethische commissie (MEC) van het ziekenhuis. De MEC en de 
Raad van Bestuur gaven in augustus 2009 een ‘verklaring van geen bezwaar’ af, waarna 
het onderzoek van start kon gaan.

uitnodiging
De vrouwen die zijn verwezen waren naar de cervixpolikliniek belden zelf naar de po-
likliniek om een afspraak te maken. De afspraak werd bevestigd met een brief, die de 
patiënt per post ontving. Gedurende de wervingsfase van het onderzoek – van maart 
2010 tot en met oktober 2010 – werd er een uitnodigingsbrief meegestuurd met de af-
spraakbevestiging en de patiëntenvoorlichtingsfolder. In de brief (bijlage 3.3) stond de 
volgende informatie: het doel en het ontwerp van het onderzoek, uitnodiging om deel te 
nemen, voor- en nadelen van deelname, bescherming van de persoonsgegevens, de vrij-
willige aard van het onderzoek en waar patiënten terecht kunnen met vragen of klach-
ten. In de brief werd aangekondigd dat de patiënt binnenkort telefonisch benaderd kon 
worden met de vraag of zij wilde deelnemen aan het onderzoek. Een week voorafgaand 
aan het consult op de cervixpolikliniek werden de patiënten telefonisch benaderd door 
een onderzoeksassistent.
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onderzoekspopulatie
Ten tijde van het onderzoek werden er doorgaans vier cervixspreekuren per week ge-
houden. Per spreekuur stonden vier colposcopiën en vier lisexcisies gepland. De vrou-
wen die voor een colposcopie stonden ingepland, werden een week voor hun afspraak 
telefonisch benaderd om deel te nemen. Dat waren zowel vrouwen die voor het eerst 
een colposcopie zouden ondergaan, als vrouwen die daar al ervaring mee hadden. Dat 
impliceert dat er per week zestien potentiële deelnemers konden worden benaderd. 
Er zijn echter spreekuren uitgevallen wegens training of een feestdag. Ook werden er 
niet altijd vier colposcopieën uitgevoerd: er vielen afspraken uit en soms werden er 
bijvoorbeeld vijf lisexcisies ingepland (en een colposcopie minder). In totaal is gedu-
rende achttien weken geworven – van maart 2010 tot oktober 2010. Deze weken waren 
niet allemaal aaneengesloten wegens evaluatie van de methode of wegens vakantie van 
de onderzoeker of haar onderzoeksassistent. Gedurende de achttien weken werden er 
ruim 250 patiënten benaderd: per week tussen de tien en zestien patiënten.

steekproef
Een aanmerkelijk deel van de potentiële deelnemers – vier tot acht patiënten per week, 
gemiddeld tweevijfde deel – kon telefonisch niet bereikt worden; er werd niet opgeno-
men, er was een foutief of niet werkend nummer bekend bij de polikliniek of er werd 
niet gereageerd op een voicemail-bericht. Van de deelnemers die wel telefonisch be-
reikt werden, waren er vrijwel elke week één tot drie patiënten die het Nederlands niet 
(voldoende) beheersten. Deze patiënten waren meestal Engelstalig, of spraken hoofdza-
kelijk Arabisch of Turks. Zij werden geëxcludeerd op basis van het telefoongesprek dat 
zij met de onderzoeker of haar assistent hadden; zij konden de onderzoeker/assistent 
niet voldoende verstaan en zichzelf niet voldoende verstaanbaar maken. Dit gold voor 
zo’n tien procent van de potentiële deelnemers. Eén van de patiënten die in aanmerking 
kwam voor deelname aan het onderzoek werd niet benaderd, omdat zij een bekende 
was van de onderzoeker. 
 Van de patiënten die telefonisch bereikt konden worden en aan de inclusiecri-
teria voldeden, was gemiddeld een derde bereid om deel te nemen aan het onderzoek 
(per week tien tot vijftig procent). De meest gehoorde redenen om niet te willen deel-
nemen aan het onderzoek waren ‘geen tijd’ of ‘geen zin’. Dikwijls vonden de patiënten 
het onderzoek een te grote tijdsinvestering of hadden zij geen ruimte in hun agenda op 
korte termijn. Andere redenen om niet deel te nemen waren: ziek zijn, de afspraak op 
de cervixpolikliniek afgezegd of verzet hebben, of een afspraak op de cervixpolikliniek 
hebben voor een ander type ingreep (geen colposcopie, lisexcisie of conisatie). Ook is 
het een drie keer gebeurd dat er een afspraak was gemaakt met de patiënt, maar dat de 
patiënt niet aanwezig was op het afgesproken tijdstip. 
 In figuur 3.1: ‘respondenten onderzoek in verhouding tot potentiële deelne-
mers’ wordt schematisch weergegeven hoeveel patiënten werden benaderd, hoeveel 
patiënten deelnamen aan het onderzoek en hoeveel respondenten deelnamen aan de 
deelonderzoeken.
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toestemming
Indien de vrouw toestemde in deelname aan het onderzoek, werd er door een onder-
zoeksassistent een afspraak van een uur gepland, van de onderzoeker met de patiënt. 
Die afspraak kon bij de patiënt thuis plaatsvinden of in het ziekenhuis zijn – al naar 
gelang van de voorkeur van de respondent. De afspraak vond altijd plaats voorafgaand 
aan het consult op de cervixpolikliniek. Voor hun deelnamen tekenden de respondenten 
een toestemmingsbrief (bijlage 3.4) voor het gebruik van hun gegevens en de verwor-
ven onderzoeksdata. 

3.4.2 socio-demografische gegevens 

Van de steekproef zijn verschillende socio-demografisch kenmerken bevraagd, te we-
ten: leeftijd, hoogst genoten opleiding, arbeidsstatus, beroep en etnische achtergrond.  
De antwoorden op deze vragen zijn ingedeeld volgens de categorieën die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert. Dat betekent voor het opleidingsniveaus dat 
de Standaard onderwijsindeling 2006 is gebruikt en voor het beroepsniveau de stan-
daard beroepenclassificatie 2010. De standaard onderwijsindeling onderscheidt vier 
opleidingsniveaus, waarvan sommige zijn opgedeeld in fasen: kleuteronderwijs, pri-
mair onderwijs (basisschool), secundair onderwijs eerste fase (vmbo, mavo, onder-
bouw havo/vwo) en tweede fase (mbo, havo, vwo), hoger onderwijs eerste fase (hbo, 
wo bachelor), tweede fase (wo master) en derde fase (doctorale opleiding). De stan-
daard onderwijsindeling onderscheidt vijf beroepsniveaus, te weten: elementaire be-
roepen, lagere beroepen, middelbare beroepen, hogere beroepen en wetenschappelijke 
beroepen. De socio-demografische kenmerken van de steekproef worden beschreven in 
tabel 3.2, net als die van de populatie. De gegevens van de populatie zijn afkomstig van 
het CBS.
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3.2: socio-demografische kenmerken resp. steekproef en Nederlandse populatie in 2010

          steekproef               populatie
n=40 % n*1.000 %

leeftijd 39 

opleidingsniveau
- primair onderwijs 1 3% 465 9%
- secundair onderwijs eerste fase 3 8% 1.280 23%
- secundair onderwijs tweede fase 10 25% 2.229 41%
- hoger onderwijs eerste fase 13 33% 995 18%
- hoger onderwijs tweede fase 13 33% 468 9%

arbeidsstatus*
- werkzaam 33 83% 3.272 72%
- niet werkzaam 7 18% 1.250 28%

beroepsniveau 
- elementair 1 3% 219 7%
- lager 2 5% 755 23%
- middelbaar 9 18% 1.230 38%
- hoger 13 23% 736 23%
- wetenschappelijk 8 20% 287 9%

herkomst
- autochtoon 34 87% 4522 90%
- allochtoon 5 13% 491 10%

* Voor de Nederlandse populatie zijn vrouwen tussen de 25 en 65 jaar genomen.

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 39 jaar. Zij zijn gemiddeld hoog opge-
leid: tweederde deel heeft een opleiding aan een hbo-instelling of universiteit gevolgd. 
In vergelijking met de cijfers van de landelijke populatie zijn de vrouwen die primaire 
of secundair onderwijs hebben gevolgd ondervertegenwoordigd en vrouwen die ho-
ger onderwijs hebben genoten oververtegenwoordigd. In de steekproef zijn werkende 
vrouwen eveneens oververtegenwoordigd. Uit de steekproef werkt ruim vijf van de zes 
vrouwen, in de landelijke populatie is dat minder dan drie van de vier. Het beroepsni-
veau van de respondenten in de steekproef ligt gemiddeld hoger dan die van de lande-
lijke populatie. De vrouwen met elementaire, lagere en middelbare beroepen zijn sterk 
ondervertegenwoordigd, het percentage vrouwen met een hoger beroep is gelijk aan 
dat van de landelijke populatie en de vrouwen met een beroep op wetenschappelijk ni-
veau zijn oververtegenwoordigd. Het percentage autochtone vrouwen in de steekproef 
is vergelijkbaar met het percentage autochtone vrouwen in de landelijke populatie. De 
westerse autochtonen zijn enigszins ondervertegenwoordigd en de niet-westerse au-
tochtonen enigszins oververtegenwoordigd. Samengevat kan worden gesteld dat de 
steekproef een relatief hoog opgeleide groep vrouwen betreft die relatief vaak werk-
zaam zijn en een relatief hoog beroepsniveau uitoefenen. De steekproef vormt dan ook 
geen afspiegeling van de landelijke populatie vrouwen. Dat heeft tot gevolg dat de be-
vindingen een beperkte reikwijdte en generaliseerbaarheid hebben. De kans om echte 
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patiënten te raadplegen gedurende het behandelproces woog echter op tegen de be-
perkte mate van de representativiteit.

verhouding tot populatie cervixpatiënten bevolkingsonderzoek
Hoewel de steekproef niet representatief is voor de landelijke populatie vrouwen, is 
zij dat wel degelijk voor de landelijke populatie van cervixpatiënten. Er zijn voor zover 
bekend geen landelijke gegevens bekend van de kenmerken van cervixpatiënten, maar 
wel van vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals-
kanker. Bij het gros van de patiënten dat naar een gynaecoloog wordt verwezen voor 
verder onderzoek van de baarmoederhals is de aanleiding een afwijkend uitstrijkje dat 
gemaakt is in het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. De 
kenmerken van deze populatie geven dan ook een goede indicatie van de kenmerken 
van de populatie cervixpatiënten. 
 Van vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek is bekend dat zij ge-
middeld vaker hoger opgeleid zijn en dat zij gemiddeld een hogere sociaal-economische 
status (SES) hebben dan vrouwen die geen gehoor geven aan de oproep (De Nooijer, 
De Waart, Van Leeuwen & Spijker, 2005). Dit komt overeen met de kenmerken van de 
steekproef; het opleidingsniveau van deze vrouwen is hoger dan gemiddeld en zij heb-
ben een hoger beroepsniveau, wat impliceert dat hun SES eveneens hoger dan gemid-
deld zal liggen. Voor wat betreft gemiddelde leeftijd zijn de steekproef en de populatie 
cervixpatiënten ook vergelijkbaar. Vrouwen onder de veertig jaar geven weliswaar min-
der vaak gehoor aan de oproep van het bevolkingsonderzoek (De Nooijer et al., 2005), 
maar het aantal hooggradig afwijkende uitstrijkjes, dat wil zeggen uitstrijkjes die aan-
leiding geven tot vervolgonderzoek bij de gynaecoloog, is het hoogst onder de jongste 
groep vrouwen (30-jarigen) en neemt af naarmate men ouder wordt. Ter illustratie: het 
aantal Pap3A-uitslagen onder 30-jarigen is 1,4% en onder 60-jarigen 0,2%. Dat zelfde 
geldt voor uitstrijkjes met uitslag Pap3B of hoger: bij 30-jarigen 0,5% en bij 60-jarigen 
0,05% (SBBW, 2008). 
 Het aantal niet-westerse allochtonen in de steekproef ligt gemiddeld hoger dan 
de landelijke populatie vrouwen en eveneens van de landelijke populatie cervixpatiën-
ten. Landelijk is de opkomst bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker 
lager onder niet-westerse allochtonen (Lale, Öry & Detmar, 2003). Echter, voor dit on-
derzoek zijn respondenten geworven in een grootstedelijke omgeving. In deze omge-
ving wordt ruim een derde van de inwoners tot de groep niet-westerse allochtonen ge-
rekend. Van de groep niet-westerse allochtonen geeft zo’n 54% gehoor aan de oproep. 
In een grootstedelijke omgeving is de verhouding tussen allochtone en autochtone deel-
nemers aan het bevolkingsonderzoek dus anders dan gemiddeld; de groep allochtone 
deelnemers is daar verhoudingsgewijs groter dan het landelijke gemiddelde.
 Behalve deze sociaal-culturele factoren zijn er ook er ook cognitieve en psychi-
sche factoren die deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker 
belemmeren (Giesen, Lagro-Janssen & Dielissen, 2014). Voorbeelden van cognitieve 
factoren zijn onvoldoende kennis over het doel en/of risicofactoren, angst en onzeker-
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heid over de uitkomst en geen klachten ervaren. Voorbeelden van psychische factoren 
zijn afkeer van het gynaecologisch onderzoek, angst voor pijn en/of kanker, schaamte 
en negatieve ervaringen met de zorg. 
 De steekproef is een representatieve afspiegeling van de landelijke populatie 
cervixpatiënten. De gegevens die met dit onderzoek worden verkregen zijn dan ook 
generaliseerbaar voor deze specifieke groep patiënten. 

3.4.3 ervaringen met onderzoeks- en behandeltraject

Deze paragraaf beschrijft de aanloop naar en de ervaringen van de respondenten met 
het onderzoeks- en behandeltraject op de cervixpolikliniek van een afwijkende baar-
moederhalsuitstrijkje.

initiële afwijkende uitstrijkje
Alle respondenten, op de pilot respondenten na, hebben op enig moment een uitstrijkje 
laten maken, waarvan de uitslag aanleiding gaf tot vervolgonderzoek door een gynae-
coloog op de cervixpolikliniek. De aanleiding voor het laten maken van een uitstrijkje 
kon de oproep voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zijn of het 
konden klachten zijn, waarvan de zorgverlener vermoedde dat deze gerelateerd waren 
aan baarmoederhalsdysplasie. Tabel 3.3 beschrijft het type van het uitstrijkje dat aan-
leiding gaf tot het initiële vervolgonderzoek bij de gynaecoloog. De pilot respondenten 
zijn niet opgenomen in de tabel.

tabel 3.3: type uitstrijkje dat aanleiding gaf tot vervolgonderzoek bij de gynaecoloog

type uitstrijkje n=36 %

bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 27 75%

indicatie
- pijnklachten 4 11%
- zichtbare afwijkingen 2 6%
- Bartholin cyste 1 3%
- bloedverlies 2 6%

Ruim tweederde van de steekproef is doorverwezen naar de gynaecoloog op basis van 
een afwijkend uitstrijkje dat gemaakt is in het kader van het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker. De overigen zijn doorverwezen op basis van een uitstrijkje dat 
gemaakt is op indicatie. Vrijwel alle respondenten zijn doorverwezen naar aanleiding 
van een uitslag van een pap2 (wanneer deze uitslag tweemaal achter elkaar werd ge-
vonden), pap3a of pap3b. Eén van de respondenten bleek pap4 te hebben en geen van 
de respondenten had een uitslag van pap5.



82

hoofdstuk 3

ervaring met het onderzoeks- en behandeltraject
Na het initiële afwijkende uitstrijkje zijn de respondenten doorverwezen naar de cer-
vixpolikliniek. Aan het onderzoek deden zowel vrouwen mee die voor het eerst zo’n 
vervolgonderzoek bij de gynaecoloog zouden ondergaan als vrouwen die al eerder on-
derzocht en eventueel behandeld zijn en bij wie een controle-uitstrijkje opnieuw afwij-
kende baarmoederhalscellen aantoonde. In tabel 3.4 staat de verhouding tussen het 
aantal respondenten met ervaring en het aantal respondenten zonder ervaring met het 
onderzoeks- en behandeltraject op de cervixpolikliniek.

tabel 3.4: ervaring van steekproef met onderzoeks- en behandeltraject cervixpolikliniek

ervaring met onderzoeks- en behandeltraject n=36 %, n=36 %, n=17

geen ervaring 19 53%

wel ervaring 17 47%

gynaecologisch onderzoek (colposcopie en biopt)
- eenmaal, in huidige traject 7 19% 41%
- eenmaal, in verleden 2 6% 12%
- meermaals, in huidige traject 8 22% 47%

behandeling: lisexcisie
- eenmaal, in huidige traject 4 11% 24%
- eenmaal, in verleden 1 3% 6%

behandeling: conisatie
- eenmaal, in huidige traject 1 3% 6%

Het aantal respondenten dat geen ervaring heeft met het behandeltraject is iets groter 
dan het aantal respondenten dat wel ervaring heeft. Van de respondenten met ervaring 
heeft de helft één keer eerder een gynaecologisch onderzoek gehad en de andere helft 
heeft dit vaker dan één keer gehad. Ruim een derde van de ervaren respondenten heeft 
een behandeling ondergaan om de baarmoederhalsdysplasie te verwijderen. Vijf res-
pondenten hebben een lisexcisie ondergaan en één participant een conisatie.

3.5 voorlichtingscontext 
Alle respondenten hebben op verschillende momenten tijdens het onderzoeks- en be-
handeltraject op de cervixpolikliniek voorlichting ontvangen. Zorgverleners zijn hier 
ook wettelijk toe verplicht. 

3.5.1 wettelijke verplichting

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) schrijft voor dat de hulp-
verlener zijn patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk inlicht over het 
voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen 
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omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. 
Meer specifiek is de hulpverlener verplicht om informatie te verstrekken over: a) de 
aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en van 
de uit te voeren verrichtingen; b) de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor 
de gezondheid van de patiënt; c) andere methoden van onderzoek of behandeling die 
in aanmerking komen; en d) de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens 
gezondheid voor wat betreft het terrein van het onderzoek of de behandeling. In okto-
ber 2015 is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen 
door de Eerste Kamer en op 1 januari 2016 in werking getreden. Zorgverleners krijgen 
een jaar de tijd om te gaan voldoen aan de nieuwe eisen: uiterlijk 1 januari 2017 moe-
ten zij dit geregeld hebben. In deze wet is het recht op informatie uitgebreid. Zo heeft 
de zorggebruiker recht op onder meer informatie over het aantal keer dat een arts een 
bepaalde operatie heeft uitgevoerd, zodat de zorggebruiker een gefundeerde keuze kan 
maken tussen zorgverleners (Rijksoverheid, 2015). De cervixpolikliniek voldoet aan de 
informatieplicht door middel van een voorlichtingsfolder, een voorlichtingsgesprek met 
een verpleegkundige en voorlichting van de behandelend zorgverleners.

3.5.2 voorlichtingsuitingen

Het eerste contact dat een patiënt heeft met de cervixpolikliniek, is een telefonisch con-
tact met een polikliniekmedewerker om een afspraak bij de gynaecoloog te maken. Tij-
dens dat gesprek beantwoordt de polikliniekmedewerker eventueel algemene vragen 
van de patiënt. Enkele dagen na het maken van de afspraak ontvangt de patiënt hier 
schriftelijk een bevestiging van. 
 Daarbij ontvangt ze de papieren voorlichtingsfolder ‘Uitstrijkje, colposcopie, 
lisexcisie en conisatie’, dan wel een hyperlink naar de folder op de website van het zie-
kenhuis. Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Ne-
derlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in Utrecht, die dateert 
van augustus 2006. Leden van de NVOG mogen deze folder, mits integraal, onverkort en 
met bronvermelding, zonder toestemming vermenigvuldigen. De inhoud van de folder 
is door de afdeling Communicatie en Patiëntenvoorlichting integraal overgenomen en 
gegoten in de vormgeving van het ziekenhuis. De folder beslaat twaalf bladzijden op 
A5-formaat. De omslag is full-color en het binnenwerk is zwart-wit. De folder bestaat 
uit tekst, afbeeldingen in kleur en tabellen. De digitale versie is een geüploade pdf-ver-
sie van de papieren folder. De digitale versie is in kleur en bevat geen interactieve ele-
menten.
 Na ongeveer een week heeft de patiënt een afspraak op de polikliniek. Voor-
afgaand aan de colposcopie heeft zij een persoonlijk voorlichtingsgesprek met een ver-
pleegkundige van de polikliniek van ongeveer  een kwartier. Na dit gesprek met de ver-
pleegkundige gaan de patiënt en de verpleegkundige samen naar de spreekkamer van 
de gynaecoloog. De patiënt wordt in de gelegenheid gesteld om vragen aan de gynaeco-
loog te stellen. Vragen die de verpleegkundige niet heeft kunnen beantwoorden tijdens 
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het voorlichtingsgesprek worden ook aan de gynaecoloog voorgelegd. De gynaecoloog 
geeft niet actief voorlichting. Als de patiënt geen vragen heeft of als alle vragen zijn be-
antwoord begint het onderzoek. Tijdens het onderzoek legt de gynaecoloog uit wat hij/
zij doet en wat hij/zij waarneemt. 
 Een week later komt de patiënt voor de uitslag van het onderzoek, mits de uit-
slag aanleiding geeft voor een behandeling. Als er geen aanleiding is voor een behan-
deling, dan wordt de patiënt doorgaans telefonisch geïnformeerd en wordt de afspraak 
voor de lisexcisie geannuleerd. De patiënt krijgt de uitslag van de gynaecoloog en krijgt 
opnieuw de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna begint de behandeling. Net als 
tijdens het onderzoek legt de gynaecoloog uit wat hij/zij doet en wat hij/zij waarneemt.

3.6 inhoudsanalyse voorlichting
In deze studie wordt het informatiegedrag van de respondenten onderzocht; naar wel-
ke informatie gaan de respondenten op zoek, waar, hoe en vanuit welke overwegin-
gen? En in hoeverre komt de gevonden informatie tegemoet aan hun behoeften? Doel 
hiervan is om vanuit gebruikersperspectief aanwijzingen te verkrijgen voor een meer 
optimale aansluiting tussen aanbod en vraag. Zoals beschreven krijgen patiënten van de 
cervixpolikliniek op verschillende momenten informatie vanuit de polikliniek. Om een 
beeld te kunnen vormen van de informatie die de patiënten reeds kennen en tevens van 
de mate waarin de informatie aansluit op de behoeften van de doelgroep is een syste-
matische inhoudsanalyse gemaakt van de voorlichtingscontext van de cervixpolikliniek. 
Op die manier is inzichtelijk gemaakt over welke onderwerpen de voorlichting handelt 
en hoe de communicatie getypeerd kan worden in termen van communicatief doel. 
 Er is gekozen voor een inhoudsanalyse in plaats van een functionele analyse 
vanwege het eerder genoemde gebruikersperspectief. Het is voor dit onderzoek belang-
rijk om te weten in hoeverre de verschafte en gevonden informatie tegemoetkomt aan 
de behoeften en gedragingen van de respondenten en niet in hoeverre de communi-
catieve en organisatorische doelen van de zender van de informatie worden bereikt 
middels de verschafte informatie.

3.6.1 dataverzameling

Alleen de controleerbare bronnen worden besproken, dat wil zeggen de folder, het 
voorlichtingsgesprek en de communicatie tussen arts en patiënt tijdens het onderzoek 
en de behandeling. De voorlichtingsfolder was op papier beschikbaar. De voorlichting 
van de verpleegkundige en van de gynaecoloog werd in kaart gebracht tijdens drie 
meeloopmiddagen. 
 De onderzoeker was aanwezig tijdens voorlichtingsgesprekken, colposcopieën 
en lisexcisies. Zij had hetzelfde uniform aan als de verpleegkundigen en stelde zichzelf 
voor als onderzoeker bij de betreffende afdeling. Het maken van audio- of video-opna-
men was niet toegestaan omwille van de privacy van de patiënt. Tijdens de voorlich-
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tingsgesprekken zat de onderzoeker in een hoek van de kamer en hield zich afzijdig 
van het gesprek tussen de patiënt en verpleegkundige. De onderzoeker observeerde 
hoe het gesprek verliep, schreef mee en maakte aantekeningen. In totaal was de onder-
zoeker bij negen voorlichtingsgesprekken aanwezig. Deze gesprekken zijn alle gevoerd 
door dezelfde senior-verpleegkundige. Tijdens de colposcopieën en lisexcisies was de 
onderzoeker in de behandelkamer aanwezig. Net als tijdens de voorlichtingsgesprek-
ken stond zij in een hoek van de kamer en hield zich afzijdig van wat er in de kamer 
gebeurde. De onderzoeker observeerde hoe het onderzoek of de behandeling verliep en 
maakte schreef mee met de communicatie tussen gynaecoloog en patiënt. De colposco-
pieën en lisexcisies werden door één gynaecoloog uitgevoerd. De onderzoeker was bij 
drie colposcopieën en drie lisexcisies aanwezig. 

3.6.2 analyse

Er werd een systematische inhoudsanalyse gemaakt van de voorlichtingsuitingen. 
 Voorbereiding. De aantekeningen van de observaties van de voorlichtingsge-
sprekken met de verpleegkundige en van de voorlichting van de zorgverleners tijdens 
de colposcopie en lisexcisie werden eerst uitgewerkt tot teksten met volledige zinnen. 
De teksten van de negen voorlichtingsteksten met de verpleegkundige werden met el-
kaar vergeleken: welke informatie was algemeen en kwam standaard aan bod en welke 
informatie was specifiek voor een patiënt? De informatie die niet aan alle patiënten 
werd gegeven, werd geschrapt uit de tekst. Zo ontstond één algemeen verslag van het 
voorlichtingsgesprek. Datzelfde werd gedaan met de voorlichting van de zorgverleners 
tijdens drië colposcopieën en de voorlichting van de zorgverleners tijdens drie lisexci-
sies. De drie verslagen en de voorlichtingsfolder werden geanalyseerd.
 Analyse. De teksten werden allereerst opgedeeld in handelingen, die doorgaans 
uit één of enkele zinnen bestonden. De handelingen werden kort beschreven en daarna 
getypeerd als informeren, instrueren, overtuigen en geruststellen. Daarna werd bij elke 
handeling beschreven welke vraag met de betreffende handeling werd beantwoord. De 
complete analyses van de vier voorlichtingsuitingen zijn te vinden in bijlage 3.1 tot en 
met 3.4. De laatste stap was een samenvatting maken van de inhoudsanalyses. Die sa-
menvattingen worden gegeven bij paragraaf 3.5.3: resultaten. In ‘voorbeeld 3.1: analyse 
paragraaf 2.2 voorlichtingsfolder’ wordt geïllustreerd hoe de analyse is uitgevoerd.
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voorbeeld 3.1: analyse paragraaf 2.2 voorlichtingsfolder

tekst folder: 

“2.2 Wanneer wordt een uitstrijkje gemaakt 
• Alle vrouwen tussen de dertig en zestig jaar krijgen via het bevolkingsonderzoek eenmaal in de vijf jaar 
een oproep om bij de huisarts een uitstrijkje te laten maken. 
• De gynaecoloog of de huisarts zal vaak een uitstrijkje maken bij klachten over onregelmatige menstru-
aties, bloederige afscheiding, bloedverlies een jaar na de laatste menstruatie, of bloedverlies tijdens of na 
seksueel contact. 
Soms geeft een uitstrijkje geen duidelijk beeld. 
Als u menstrueert kunt u het uitstrijkje beter na het stoppen van de menstruatie laten maken. Bent u 
zwanger of geeft u borstvoeding, dan wordt soms geadviseerd af te wachten tot een half jaar na de beval-
ling of na het stoppen met de borstvoeding.” 

inhoudsanalyse:

doel onderwerp handeling

§2.2: Wanneer wordt een uitstrijkje gemaakt
informeren - wanneer een uitstrijkje wordt 

gemaakt
- noemen welke leeftijdscategorie een uitnodiging 
krijgt
- noemen bij welke criteria een uitstrijkje op 
indicatie wordt gemaakt
- uitleggen dat een uitstrijkje maken onder 
bepaalde omstandigheden geen duidelijk beeld 
geeft

instrueren - wanneer een uitstrijkje uitgesteld 
moet worden

- instrueren wanneer de patiënt een uitstrijkje 
moet uitstellen

instrueren - na welke termijn het uitstrijkje 
doorgang kan vinden

- noemen van de termijnen waarna opnieuw een 
afspraak gemaakt kan worden

 
3.6.3 resultaten

Allereerst wordt de inhoudsanalyse van de voorlichtingsfolder besproken, daarna het 
voorlichtingsgesprek met de verpleegkundige en ten slotte de voorlichting van de arts 
of verpleegkundige omtrent het onderzoek en de behandeling.

voorlichtingsfolder ‘uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie’
De folder start met een korte samenvatting van het gehele onderzoeks- en behandeltra-
ject  van de baarmoederhals en is daarmee een samenvatting van de folder. De rest van 
de folder is grofweg in vier passages in te delen: het hoe en waarom van uitstrijkje (§2 
Uitstrijkje), de betekenis van de uitslag van het uitstrijkje (§3 Wat betekent de uitslag 
en §4 Een afwijkende uitslag), het onderzoeks- en behandeltraject van een afwijkend 
uitstrijkje (§5 Een afwijkend uitstrijkje: hoe nu verder?, §6 Colposcopie, §7 Lisexcisie, 
§8 Conisatie en §9 Controle) en overige informatie (§10 Meer informatie, §11 Klacht of 
opmerking en ‘Vragen’). De folder wordt uitgereikt aan alle vrouwen die een afspraak 
gemaakt hebben op de cervixpolikliniek om hun baarmoederhals verder te laten on-
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derzoeken en indien nodig te laten behandelen. De folder is hoofdzakelijk informatief 
en instructief van aard. Een volledige inhoudsanalyse van de voorlichtingsfolder is te 
vinden in bijlage 3.1. Hieronder staat een samenvatting van deze analyse. 

samenvatting inhoudsanalyse voorlichtingsfolder

informeren
• hoe zorgverleners een uitstrijkje, colposcopie, biopt, lisexcisie en conisatie uitvoeren
• hoe zorgverleners een uitstrijkje, colposcopie, biopt, lisexcisie en conisatie beoordelen
• welk doel de onderzoeken en behandelingen hebben
• bij welke aanleidingen de onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd
• wat de betekenis is van de verschillende typen uitslagen
• wat doorgaans het behandeladvies is bij de verschillende typen uitslagen
• hoe het laten uitvoeren van onderzoeken en behandelingen aanvoelt
• wat de kans op baarmoederhalskanker is bij dysplasie
• welke gevolgen de onderzoeken en behandelingen kunnen hebben
• welke complicaties de onderzoeken en behandelingen kunnen hebben
• wat de relatie van dysplasie met HPV is
• wat de kenmerken van HPV zijn
• waar zij terecht kan voor meer informatie
• waar zij terecht kan voor het indienen van een klacht

instrueren
• hoe te handelen tijdens het biopt en lisexcisie om minder pijn te voelen
• hoe te handelen bij complicaties na een biopt, lisexcisie of conisatie
• welke regels zij in acht moet nemen na een behandeling

voorlichtingsgesprek
Het voorlichtingsgesprek vindt plaats direct voorafgaand aan de colposcopie. Voor dit 
gesprek is een kwartier tijd ingeruimd. De verpleegkundige haalt de patiënt op in de 
wachtkamer en neemt haar mee naar een spreekkamer. De verpleegkundige bespreekt 
in alle gevallen procedurele informatie. Daarnaast is er gelegenheid voor de patiënt om 
vragen te stellen aan de verpleegkundige. Vragen die de verpleegkundige niet kan be-
antwoorden, worden meegenomen naar de gynaecoloog.
 In het voorlichtingsgesprek komen standaard een aantal onderwerp aan bod. 
De verpleegkundige leidt het gesprek in door te vertellen dat de patiënt twee afspraken 
heeft op de cervixpolikliniek: op die dag het onderzoek en volgende week de uitslag. 
Zij herhaalt wat de diagnose is van de patiënt. Vervolgens vraagt zij de patiënt wie haar 
heeft doorverwezen en of zij de brief met de uitslag van het uitstrijkje bij zich heeft. 
Dan vraagt de verpleegkundige of de patiënt de folder heeft gelezen, daar vragen over 
had en of zij ervaring heeft met een colposcopie. Daarna begint de voorlichting over 
de colposcopie en lisexcisie. Onafhankelijk van het antwoord op die vragen, geeft de 
verpleegkundige procedurele informatie over het onderzoek en de behandeling. Al dan 
niet ervaring hebben en de folder gelezen hebben, heeft alleen invloed op de gedetail-
leerdheid van de informatie; niet op de onderwerpen die aan bod komen. Het gesprek is 
hoofdzakelijk informatief en instructief van aard. Een volledige inhoudsanalyse van het 
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voorlichtingsgesprek is te vinden in bijlage 3.2. Een samenvatting van de inhoudsanaly-
se volgt hierna.

samenvatting inhoudsanalyse voorlichtingsgesprek

informeren
• welke handelingen zij moet uitvoeren alvorens het onderzoek of behandeling kan aan vangen
• uit welke handelingen het onderzoek (colposcopie) en de behandeling (lisexcisie) bestaan
• wanneer het nodig is om een biopt te nemen of lisexcisie uit te voeren
• wat de betekenis is van de verschillende typen uitslagen
• hoe het laten uitvoeren van het onderzoek en de behandeling aanvoelt
• welke gevolgen de onderzoeken en behandelingen kunnen hebben
• welke complicaties de onderzoeken en behandelingen kunnen hebben
• wanneer een lisexcisie geen doorgang kan vinden
• wat het vervolgtraject is na een lisexcisie

instrueren
• of zij iemand mee moet nemen naar de tweede afspraak
• of en wanneer zij vragen aan de gynaecoloog kan stellen
• hoe te handelen tijdens het biopt en lisexcisie om minder pijn te voelen
• hoe te handelen bij de mogelijke gevolgen of complicaties
• welke regels zij in acht moet nemen na een behandeling

voorlichting tijdens het onderzoek
De colposcopieën van drie patiënten zijn bijgewoond. De patiënten waren ten tijde van 
het onderzoek 31, 41 en 47 jaar oud. De patiënt van 47 jaar sprak geen Nederlands. 
Daarom werd er in het Engels met haar gesproken gedurende het onderzoek. De vrou-
wen van 31 en 41 hadden nog geen ervaring met een colposcopie, de vrouw van 47 jaar 
wel.
 Eenmaal in de behandelkamer instrueerde de gynaecoloog of de verpleeg-
kundige de patiënt hoe zij diende te gaan zitten. Tijdens het onderzoek benoemde de 
gynaecoloog de uitgevoerde handelingen en instrueerde de gynaecoloog de patiënt 
over eventuele handelingen die zij moest uitvoeren. Er werd geen inhoudelijke infor-
matie verstrekt. Tijdens het onderzoek hield de verpleegkundige in de gaten hoe het 
met de patiënt ging. Zij informeerde steeds bij de patiënt hoe zij zich voelde. Ook de 
gynaecoloog informeerde na het nemen van het biopt hoe het ging met de patiënt. De 
voorlichting tijdens het onderzoek kan eveneens getypeerd worden als hoofdzakelijk 
informatief en instructief. Een volledige inhoudsanalyse van de voorlichting tijdens het 
onderzoek is te vinden in bijlage 3.3. Een samenvatting daarvan wordt hierna beschre-
ven.
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samenvatting inhoudsanalyse voorlichting tijdens onderzoek

informeren
• dat zij mee kan kijken tijdens het onderzoek
• welke handelingen de gynaecoloog achtereenvolgens uitvoert tijdens het onderzoek
• hoe de handelingen die de gynaecoloog uitvoert aanvoelen
• of/waar er afwijkende cellen te zien zijnwat de ernst van de afwijkende cellen zijn
• waarom de gynaecoloog een biopt gaat nemen
• wanneer zij de uitslag kan verwachten

instrueren
• welke handeling zij moet uitvoeren alvorens het onderzoek kan beginnen
• hoe zij op de stoel moet komen zitten
• welke handeling zij moet uitvoeren tijdens het nemen van het biopt
• hoe te handelen na afloop van het onderzoek

voorlichting tijdens de behandeling
De lisexcisies van drie patiënten zijn bijgewoond. De patiënten waren ten tijde van het 
onderzoek 35, 46 en 24 jaar oud. De vrouwen hadden geen van allen ervaring met een 
lisexcisie. 
 De gynaecoloog deelde hen de uitslag mee en vroeg of de patiënt ervan op de 
hoogte was dat een eventuele behandeling direct op het horen van de uitslag volgt. Bij 
de betreffende patiënten was een lisexcisie nodig en zij hadden alle drie begrepen dat de 
behandeling op die dag zou plaatsvinden. Vervolgens vroeg de gynaecoloog of zij klaar 
is voor de behandeling en werd de patiënt gevraagd zich van onderen uit te kleden. De 
gynaecoloog of de verpleegkundige instrueerde de patiënt hoe zij diende te gaan zitten 
op de behandelstoel. Tijdens de behandeling benoemde de gynaecoloog de uitgevoerde 
handelingen en instrueerde de gynaecoloog de patiënt over eventuele handelingen die 
zij moest uitvoeren. Er werd geen inhoudelijke informatie verstrekt. Tijdens het onder-
zoek hield de verpleegkundige het welzijn van de patiënt in de gaten. Zij informeerde 
steeds bij de patiënt hoe zij zich voelde. Ook de gynaecoloog hield gedurende de behan-
deling de toestand van de patiënt in de gaten en informeerde enkele keren hoe het met 
haar ging. Zowel de gynaecoloog en de verpleegkundige bevestigden steeds dat de pa-
tiënt ‘het goed doet’. De communicatie van de gynaecoloog en de verpleegkundige was 
te typeren als informatief, instructief en affectief. Een volledige inhoudsanalyse van de 
voorlichting tijdens de behandeling is te vinden in bijlage 3.4. Hierna volgt een samen-
vatting van deze analyse.
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samenvatting inhoudsanalyse voorlichting tijdens behandeling

informeren
• welke voorbereidende handelingen worden uitgevoerd en waarom
• welk geluid ze kan verwachten tijdens de lisexcisie
• welk gevoel ze kan verwachten tijdens de lisexcisie
• welke handelingen worden uitgevoerd voorafgaand en na afloop van de lisexcisie
• wanneer de pijn wegtrekt
• wat ze kan verwachten na de lisexcisie
instrueren
• hoe ze op de behandelstoel moet komen zitten
• hoe ze moet handelen tijdens het geven van de verdoving
• hoe ze moet ademen
• hoe te handelen na de lisexcisie

geruststellen
• dat de behandeling volgens plan verloopt
• dat de patiënt zich niet aanstelt

3.7 conclusie
De professionele voorlichting die de cervixpolikliniek verzorgt omtrent het onder-
zoeks- en behandeltraject van een afwijkend uitstrijkje bestaat voor het grootste deel 
uit procedurele informatie over de onderzoeken en behandelingen. De patiënt wordt 
geïnformeerd over wat zij kan verwachten en wordt geïnstrueerd over hoe te handelen 
tijdens de onderzoeken en behandelingen en welke voorzorgsmaatregelen zij daarna 
dient te nemen.
 De folder is het meest omvangrijk en beschrijft het gehele onderzoeks- en be-
handeltraject van uitstrijkje tot eventuele behandeling. De folder informeert hoofdza-
kelijk over het verloop van de onderzoeken en behandelingen en de betekenis van de 
mogelijke uitslagen. Ook worden er enkele instructies gegeven over hoe te handelen 
tijdens het onderzoek en bij eventuele complicaties. De patiënt weet na het lezen van de 
folder precies wat er zal gebeuren tijdens de verschillende onderdelen van het traject. 
Aan de aard van de dysplasie, de mogelijke oorzaak en de mogelijke gevolgen ervan 
wordt ook aandacht besteed, maar minimaal. Er wordt wel een aantal keer benadrukt 
dat de kans op baarmoederhalskanker weliswaar aanwezig, maar zeer klein is. Het 
voorlichtingsgesprek is een herhaling van het tekstdeel in de folder dat de colposcopie 
en lisexcisie beschrijft. Er wordt verteld hoe het onderzoek en de eventuele behande-
ling verloopt en de patiënt krijgt instructies voor het verminderen van pijn tijdens het 
nemen van het biopt, over iemand meebrengen naar de uitslag en over nazorg na een 
eventuele behandeling. Tijdens het onderzoek en de behandeling bestaat de voorlich-
ting hoofdzakelijk uit het benoemen van de handelingen die de gynaecoloog uitvoert en 
het geruststellen van de patiënt over het verloop van de behandeling zelf.
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De voorlichting op de cervixpolikliniek is als het ware een blauwdruk van het traject. 
Dat is ook van belang voor de doorloop op de cervixpolikliniek. Vrijwel elke werkdag 
worden de cervixspreekuren gehouden, waarin voorlichtingsgesprekken, onderzoeken 
en behandelingen volgens een strak protocol en in een strak tijdschema worden uitge-
voerd door diverse gynaecologen. De cervixpolikliniek werkt als een geoliede machine, 
wat als voordeel heeft dat vrouwen met baarmoederhalsdysplasie op snelle, meest me-
disch doeltreffende en voor de organisatie optimaal efficiënte manier worden geholpen. 

3.8 discussie
Door de professionele voorlichtingscontext te beschrijven is gepoogd een beeld te schet-
sen van de informatie die de respondenten omtrent een afwijkend baarmoederhalsuit-
strijkje krijgen van de cervixpolikliniek. Uiteraard krijgen vrouwen met een afwijkend 
uitstrijkje ook uit andere hoeken informatie. Zo kunnen zij bij de uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek de folder ‘Onderzoek baarmoederhalskanker’ van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben ontvangen, tijdens het horen van 
de uitslag informatie hebben ontvangen van hun huisarts of van ervaringsdeskundige 
vriendinnen verhalen hebben gehoord over het onderzoek. Om de omvang van het on-
derzoek te begrenzen en vanwege de oncontroleerbaarheid van de meeste bronnen is 
ervoor gekozen om alleen de voorlichting te analyseren die door de cervixpolikliniek 
zelf gegeven wordt. Door deze beperking wordt geen volledig beeld verkregen van de 
aanwezige voorkennis bij de respondenten, terwijl voorkennis een belangrijke determi-
nant is van het informatiegedrag. Voor het doel van dit onderzoek was het echter niet 
van belang om exact te weten hoeveel respondenten wat precies wisten, hoeveel res-
pondenten wel of niet wilden weten of hoeveel van hen naar informatie op zoek waren. 
De insteek van dit onderzoek was kwalitatief; niet de hoeveelheid vragen, maar juist de 
spectra aan vragen en de overwegingen voor deze informatiebehoeften staan centraal. 
Daarom werd aan respondenten zelf overgelaten om voorkennis al dan niet te noemen.
 De inhoudsanalyses van de voorlichtingsuitingen lieten zien dat zij hoofdzake-
lijk informatief en instructief van aard waren. Zoals in de vorige paragraaf werd gecon-
cludeerd is de voorlichting erop gericht het traject op de polikliniek zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. Hoewel de voorlichting vanuit medisch oogpunt zeer doeltreffend en 
aan de cognitieve informatiebehoeften van de patiënten waarschijnlijk grotendeels zal 
tegemoetkomen, sluit de voorlichting gezien de in de literatuur genoemde emoties en 
behoeften mogelijk niet goed aan op de beleving van de patiënten en blijven affectieve 
informatiebehoeften onbeantwoord. Er wordt weliswaar een aantal keer genoemd dat 
de kans op baarmoederhalskanker zeer klein is, maar verder wordt er niet gerefereerd 
aan de verontrusting en onzekerheid die bij de patiënten leven. 
 Dat cervixpatiënten er behoefte aan hebben dat voorlichting ook tegemoet-
komt aan affectieve informatiebehoeften, blijkt onder meer uit onderzoek van Kavana-
gh en Broom (1997). Daaruit blijkt dat het meest gewaardeerde voorlichtingsmateriaal 
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de angsten over de ernst van de afwijkende cellen benoemde en zorgen wegnam over 
de seksueel overdraagbare aard ervan. Omdat de voorlichting vanuit de cervixpolikli-
niek de patiënt uitstekend voorbereidt op het onderzoek en de behandeling, en daar-
mee medisch optimaal is, kan middels andere informatiebronnen tegemoetgekomen 
worden aan de affectieve behoeften van patiënten. 
 Aansluiten op affectieve behoeften is echter zeer persoonlijk door verschillen 
in gezondheidsvaardigheden, informatiebehoeften keuzes voor informatiebronnen en 
online zoekstrategieën. Waar de ene patiënt gerustgesteld wordt door uitgebreide in-
formatie, zal de ander daar juist ongerust door raken. Vanwege de technologieën is het 
internet een bij uitstek geschikt medium om persoonlijk toegesneden informatie aan te 
bieden. Hoe die persoonlijk toegesneden informatie vorm zou moeten krijgen, wordt 
in de volgende hoofdstukken besproken. Daarin worden achtereenvolgens de gezond-
heidsvaardigheden (hoofdstuk 4), de informatiebehoeften (hoofdstuk 6), de keuze voor 
informatiebronnen (hoofdstuk 7) en de online zoekstrategieën (hoofdstuk 8) onder-
zocht.
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h4 | gezondheidsvaardigheden

Om effect te sorteren met een gezondheidsboodschap moet deze voor zorgconsumen-
ten relevant, geloofwaardig én toegankelijk – dat wil zeggen begrijpelijk en vindbaar 
– zijn (Metzger & Flanagin, 2011). Of een boodschap als relevant, geloofwaardig en toe-
gankelijk wordt beschouwd, hangt enerzijds af van de kwaliteit van de informatie en an-
derzijds van de vaardigheden van de zorgconsument. Gezondheidsinformatie kunnen 
verkrijgen, begrijpen, beoordelen en toepassen wordt onder de noemer gezondheids-
vaardigheden gevat (Nutbeam, 1998). In de context van het onderhavige onderzoek zijn 
gezondheidsvaardigheden een belangrijke factor, omdat zorgconsumenten die moeite 
hebben met het verkrijgen en begrijpen van bijvoorbeeld informatie over bevolkingson-
derzoeken, onbedoeld uitgesloten kunnen worden van dergelijke onderzoeken (Peter-
son, Dwyer, Mulvaney, Dietrich & Rothman, 2007; Davis, Arnold, Berkel, Nandy, Jacks-
on & Glass, 1996). Om aanwijzingen te verkrijgen voor het beter laten aansluiten van 
aanbod en behoeften moet een gedegen inzicht verkregen worden in het niveau van de 
gezondheidsvaardigheden van de doelgroep (McCormack, Haun, Sørensen, & Valerio, 
2013). In de onderhavige studie zijn de gezondheidsvaardigheden van de steekproef in 
kaart gebracht door middel van een combinatie van drie meetinstrumenten: s-TOFHLA 
(Baker, Williams, Parker, Gazmararian & Nurss, 1999), SBSQ (Chew, Bradley & Boyko, 
2004) en eHEALS (Norman & Skinner, 2006a). Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten 
van die metingen. 

4.1 resumé literatuur
Bijna drie op de tien Nederlanders (29%) ondervinden moeite bij het verkrijgen, be-
grijpen, beoordelen en/of toepassen van gezondheidsinformatie, zo blijkt uit zelfrap-
portage van gezondheidsvaardigheden (Pelikan, Röthlin & Ganahl, 2012). Worden de 
gezondheidsvaardigheden door middel van taakuitvoering gemeten, dan blijkt dat 54% 
moeite heeft met het uitvoeren van gezondheidsgerelateerde taken, zoals uit uitre-
kenen van een dosering (Van der Heide, Rademakers, Schipper, Droomers, Sorensen 
& Uiters, 2013). In de inleiding werd een uitgebreide toelichting gegeven op gezond-
heidsvaardigheden. Daarin werden gezondheidsvaardigheden als volgt gedefinieerd: 
“gezondheidsgeletterdheid is gelinkt aan geletterdheid en omvat de kennis, motivatie 
en competentie van individuen om gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen, beoor-
delen en toe te passen, zodat afwegingen en beslissingen gemaakt kunnen worden in de 
alledaagse praktijk ten aanzien van zorg, preventie en leefstijl om de kwaliteit van leven 
te behouden of verbeteren gedurende het leven” (Sørensen, Van den Broucke, Fullam, 



96

hoofdstuk 4

Doyle, Pelikan, Slonska & Brand, 2012: p3).
 Gezondheidsvaardigheden zijn afhankelijk van persoonlijke en situationele 
kenmerken (o.a. Sørensen et al., 2012; Squiers, Peinado, Berkman, Boudewyns & Mc-
Cormack, 2012; Nutbeam, 2000), wat gezondheidsvaardigheden tot een dynamisch 
construct maakt (Nutbeam, 2000). Over het algemeen beschikken degenen die de in-
formatie het hardst nodig hebben – onder anderen chronisch zieken, ouderen, mensen 
uit de lagere sociaaleconomische klassen en bepaalde groepen etnische minderheden 
– over onvoldoende gezondheidsvaardigheden (Van der Heide et al., 2013; Neter & Brai-
nin, 2012; Knapp, Madden, Wang, Sloyer & Shenkman, 2011; Paasche-Orlow, Parker, Ga-
zmararian, Nielsen-Bohlman & Rudd, 2005; Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman, 2004). 
Uit reviews van Berkman et al. (2004, 2011) van de relatie tussen gezondheidsvaardig-
heden en gezondheidsuitkomsten, bleek dat lage gezondheidsvaardigheden consistent 
worden geassocieerd met negatieve gezondheidsuitkomsten zoals meer hospitalisatie, 
slechter kunnen interpreteren van etiketten en gezondheidsboodschappen, en minder 
kennis over bevolkingsonderzoeken en een gezonde leefstijl. Hoewel het Nederland-
se niveau van gezondheidsvaardigheden vrij hoog is in vergelijking met andere landen 
(Pelikan et al., 2012) en de spreiding van geletterdheid in Nederland gering is (Hout-
koop, Allen, Buisman, Fouarge & Velden, 2012), is de verwachting dat de verschillen in 
de toekomst zullen toenemen omdat van patiënten steeds meer verwacht wordt dat zij 
een actieve rol aannemen (Rademakers, 2014) en de afhankelijkheid van digitale media 
voor gezondheidsinformatie steeds groter wordt (Bickmore & Paasche-Orlow, 2012).

4.2 meetinstrumenten
Vanaf het begin van de jaren negentig zijn er vele meetinstrumenten ontwikkeld om het 
niveau van gezondheidsvaardigheden in kaart te brengen. Op het moment zijn er meer 
dan honderd instrumenten die gezondheidsvaardigheden meten (Nguyen, Paasche-Or-
low, Kim, Han & Chan, 2015), die zeer verschillend zijn (Batterham, Hawkins, Collins, 
Buchbinder & Osborn, 2016; Altin, Finke, Kautz-Freimuth & Stock, 2014; Haun, Vale-
rio, McCormack, Sorensen en  Paasche-Orlow, 2014; Griffin, Partin, Noorbaloochi, Grill, 
Saha, Snyder, Nugent, Baines Simon, Gralnek, Provenzale & Van Ryn, 2010; Haun, Luther, 
Dodd & Donaldson, 2012). De instrumenten verschillen ten eerste voor wat betreft de 
gehanteerde methode, waaronder de manier van afname, het aantal items, zelfrappor-
tage of taak, en duur van het onderzoek. Ten tweede verschillen ze voor wat betreft de 
specifiteit van de context, zoals de gezondheidskwestie, de doelgroep en het medium. 
Ten derde worden met de instrumenten verschillende doelen beoogd, zoals nauwkeurig 
bepalen van de mate van gezondheidsvaardigheden ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek of een snelle inschatting in een klinische setting. En tot slot verschillen de 
instrumenten in de onderliggende dimensies die ze meten (Jordan, Osborne & Buch-
biner, 2011; Pleasant et al., 2011), zoals leesvaardigheid, rekenvaardigheid of begrip. 
Doordat de meetinstrumenten conceptueel verschillen is het niet verwonderlijk dat de 
uitkomsten per meetinstrument verschillen. Zo bleek uit een onderzoek van Griffin et 



97

gezondheidsvaardigheden

al. (2010) dat een groep participanten beter scoorde op de ‘Rapid Estimate of Adult Li-
teracy in Medicine’ (REALM – Davis, Long, Jackson, Mayeaux, George, Murphy & Crouch, 
1993) dan op de ’short Test of Functional Health Literacy in Adults’ (s-TOFHLA – Baker 
et al., 1999). De gemeten dimensies zijn niet alleen verschillend, de gehanteerde dimen-
sies zijn doorgaans niet onttrokken aan een conceptueel raamwerk (Jordan et al., 2011) 
en geen enkel instrument meet alle door Sørensen et al. (Sørensen, Van den Broucke, 
Fullam, Doyle, Pelikan, Slonzka & Brand, 2012) geïdentificeerde onderliggende dimen-
sies van gezondheidsvaardigheden (Batterham et al., 2016; Haun et al., 2012).
 Doordat de instrumenten onderling zoveel verschillen, is het moeilijk om 
resultaten van onderzoek naar gezondheidsvaardigheden met elkaar te vergelijken 
(Haun et al., 2012). Andere zwakke punten zijn dat de instrumenten dikwijls een zwak-
ke coherentie hebben tussen de onderliggende dimensies (Altin et al., 2014) en vaak 
onvoldoende gevalideerd zijn om betrouwbaarheid te garanderen onder subgroepen 
gebaseerd op onder meer ethnische afkomst, leeftijd en geslacht (Haun et al., 2012). 
Daarnaast is een aanmerkelijk deel van de meetinstrumenten gemodelleerd naar reeds 
bestaande meetinstrumenten die functionele gezondheidsvaardigheden meten, zoals 
de REALM en de TOFHLA (Altin et al., 2014). De validiteit van nieuwe instrumenten 
wordt gemeten door de scores op het nieuwe instrument te vergelijken met scores op 
de ‘gouden’ meetinstrumenten REALM en TOFHLA. En het is vaak onduidelijk wat de 
scores op de diverse meetinstrumenten betekenen. Vaak wordt er een onderverdeling 
gemaakt in adequate en inadequate gezondheidsvaardigheden, maar wordt niet gede-
finieerd wat dit impliceert (Jordan et al., 2011). Om tot een valide instrument te komen 
dat gezondheidsvaardigheden in al zijn facetten meet, is echter eerst  consensus nodig 
over de conceptuele dimensies van gezondheidsvaardigheden en de manier van het be-
oordelen van deze dimensies (Pleasant, 2014; McCormack et al., 2013).

Nederlandstalige instrumenten
Inmiddels zijn er ook gevalideerde Nederlandstalige meetinstrumenten beschikbaar. 
De ‘Health Activities Literacy Scale’ (HALS – Kindig, Panzer & Nielsen-Bohlman, 2004) 
werd vertaald door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs en gebruikt voor het 
‘International Adult Literacy and Lifeskills Survey (IALS) waaraan ook Nederland in 
2007-2008 aan deelnam. In 2011 hebben Fransen, Van Schaik, Twickler en Essink-Bot 
vier Engelstalige meetinstrumenten vertaald naar het Nederlands en gevalideerd: de 
REALM (Davis et al., 1993), de ‘Newest Vital Sign’ (NVS – Weiss, Mays, Martz, Castro, 
DeWalt, Pignone, Mockbee & Hale, 2005), de ‘Set of Brief Screening Questions’ (SBSQ 
- Chew et al., 2004) en de ‘measure of Functional Communicative and Critical Health 
Literacy’ (FCCHL - Ishikawa, Nomura, Sato & Yano, 2008). De ‘eHealth Literacy Scale’ 
(eHEALS) werd door Van der Vaart en collega’s (Van der Vaart, Van Deursen, Drossaert, 
Taal, Van Dijk en Van de Laar, 2011) vertaald en gevalideerd. Eveneens in 2011 werd een 
Nederlandstalige versie van de ‘HLS-EU-Q’ afgenomen (Fullam, Doyle, Sørensen, Van 
den Broucke & Kondilis, 2011). Een Nederlandstalige versie van de Short Assesment 
of Health Literacy, de SAHL-N, werd in 2014 door door Pander Maat en collega’s geva-
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lideerd (Pander Maat, Essink-Bot, Leenaars & Fransen, 2014).  In 2009/2010, ten tijde 
van de dataverzameling in de onderhavige studie, waren deze meetinstrumenten voor 
zover bekend nog niet beschikbaar.

selectie voor studie
De onderhavige studie naar de gezondheidsvaardigheden van de steekproef is uitge-
voerd in 2010. Toen in 2009 begonnen werd met de voorbereiding ervan, waren er nog 
geen gevalideerde Nederlandstalige meetinstrumenten beschikbaar. Wel was op dat 
moment een Nederlandse vertaling van de HALS gebruikt voor de ‘International Adult 
Literacy and Lifeskills Survey’ (IALL), waaraan ook Nederland deelnam. Wegens de om-
vang van de test (afnametijd 30-40 minuten) was dit meetinstrument niet geschikt voor 
deze studie. Om een selectie te kunnen maken van geschikte meetinstrumenten werd 
een literatuurstudie uitgevoerd. De op dat moment beschikbare meetinstrumenten 
werden geïndentificeerd en met elkaar vergeleken. Er werden enkel Engelstalige, ge-
valideerde instrumenten geïncludeerd die gezondheidsvaardigheden bij volwassenen 
meten. Ziektespecifieke instrumenten, zoals de ‘Diabetes Nummeracy Test’ (Huizinga, 
Elasy, Wallston, Cavanaugh, Davis, Gregory, Fuchs, Malone, Cherrington, DeWalt, Buse, 
Pignone & Rothman, 2008) en de ‘Stieglitz Informal Reading Assessment of Cancer Text’ 
(Agre, Stieglitz & Milstein, 2006), instrumenten in een andere taal dan Engels, zoals de 
‘critical and communicative health literacy scale’ (Ishikawa et al., 2008), en doelgroeps-
pecifieke instrumenten, zoals de ‘Rapid Estimate of Adolescent Literacy in Medicine’ 
(Davis, Wolf, Arnold, Byrd, Long, Springer, Kennen & Bocchini, 2006) werden geëxclu-
deerd. In 2009 werden dertien instrumenten geïdentificeerd en onderling vergeleken 
(zie tabel 4.1: karakteristieken meetinstrumenten gezondheidsvaardigheden). 

tabel 4.1: karakteristieken meetinstrumenten gezondheidsvaardigheden

instrument jaar auteurs dimensies items type min.

REALM 1993 Davis et al. woordherkenning, 
uitspraak

66 woorden uitspreken taak <3

TOFHLA 1995 Parker et al. lees- rekenvaardigheid, 
begrip

67 items, cloze test taak 22

3-i NS 1997 Schwarz et al. rekenvaardigheid 3 taak
MART 1997 Hanson-

Drivers
woordherkenning, 
uitspraak

42 taak

s-TOFHLA 1999 Baker et al. leesvaardigheid, begrip 36 items, cloze test taak 7 
REALM-R 2003 Bass et al. woordherkenning 8 woorden uitspreken taak <2
HLC-NAAL 2004 Kutner et al. leesvaardigheid, begrip 28 taken, multiple choice zr
HALS 2004 Kindig et al. gezondheidsgerelateerde 

taken
191 taken taak 40

SBSQ 2004 Chew et al. leesvaardigheid, begrip 7 vragen, 5-pts 
Likertschaal

zr 3 

MDIT 2005 Scharz et al. lees- rekenvaardigheid, 
begrip

20 multiple choice vragen taak >10

NVS 2005 Weiss et al. lees- rekenvaardigheid, 
begrip

6 open vragen taak 3

SILS 2006 Morris et al. leesvaardigheid, begrip 1 vraag, 5-pts Likertschaal zr <1 
eHEALS 2008 Norman et al. internetvaardigheden 8 vragen, 5-pts 

Likertschaal
zr 3 
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 Bovenstaande selectie bevestigt dat gezondheidsvaardigheden op verschillen-
de manieren worden gemeten en dat de instrumenten ook conceptueel verschillend 
zijn (Batterham et al., 2016; Haun et al., 2014). De instrumenten hebben elk voor- en 
nadelen. Zo geven meetinstrumenten die uit veel items bestaan, zoals de MDIT (Sch-
wartz, Woloshin & Welsh, 2005) en de TOFHLA (Parker, Baker, Williams & Nurss, 1995), 
meer inzicht in de gezondheidsvaardigheden, maar kost het relatief veel tijd om deze 
instrumenten af te nemen wat ze ongeschikt maakt voor afname in een drukke klinische 
of onderzoekssetting. Meetinstrumenten die gebruikmaken van zelfrapportage, zoals 
de eHEALS (Norman & Skinner, 2006a), de SBSQ (Chew et al., 2004) en de SILS (Morris, 
MacLean, Chew & Littenberg, 2006), hebben als voordeel dat de druk om te presteren 
en de angst voor gezichtsverlies minder is (Haun et al., 2012). Tegelijkertijd is bekend 
dat laaggeletterden zich vaak schamen voor hun beperkte geletterdheid en dit zullen 
proberen te verbergen door wenselijke antwoorden te geven (Pleasant, 2014; Wolf et 
al., 2007), wat impliceert dat de bevindingen die verkregen zijn door zelfrapportage 
ook niet geheel accuraat zullen zijn. Ondanks dit nadeel blijkt zelfrapportage via zoge-
naamde ‘screening questions’ een effectieve en haalbare methode om patiënten aan te 
wijzen die mogelijk inadequate of marginale gezondheidsvaardigheden hebben (Col-
lins, Currie, Bakken, Vawdrey & Stone, 2012).
 De s-TOFHLA (Baker et al., 1999), de SBSQ (Chew et al., 2004) en de e-HEALS 
(Norman & Skinner, 2006a) werden geselecteerd om het niveau van gezondheidsvaar-
digheden van de steekproef te meten. Door een combinatie te maken van instrumenten 
die a) direct en indirect meten, b) algemene gezondheidsvaardigheden en gezondheids-
vaardigheden in de context van het internet meten, en c) verschillende constructen 
meten, werd beoogd een gefundeerde indruk te verkrijgen van het niveau van de ge-
zondheidsvaardigheden van de steekproef. Bovendien geeft een combinatie van ver-
schillende meetinstrumenten uiteenlopende aanwijzingen voor het op maat toesnijden 
van e-health applicaties op de behoeften van zorgconsumenten (Collins et al., 2012). 

4.3 methode
De gezondheidsvaardigheden van de steekproef werden gemeten. De socio-demogra-
fische kenmerken van de steekproef werden reeds beschreven in hoofdstuk 3. In deze 
paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de drie geselecteerde meetinstrumenten 
en uitgelegd waarom juist deze instrumenten gekozen zijn. Daarna volgt een uiteenzet-
ting van de procedure en gehanteerde analysemethoden.

4.3.1 instrumentatie

Een beperkte e-gezondheidsgeletterdheid zou sterk correleren met internettoegang en 
internetvaardigheden (Neter & Brainin, 2012). Daarom is allereerst in kaart gebracht of 
de participanten thuis een computer met internetverbinding hebben, hoeveel zij – voor 
zowel werk- als privédoeleinden – op het internet zijn, en of zij hulp nodig hebben bij het 
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internetgebruik. Naast vragen over het algemene internetgebruik, zijn ook drie vragen 
gesteld over gezondheidsgerelateerd internetgebruik. Om het niveau van gezondheids-
vaardigheden te meten, werden drie instrumenten geselecteerd: de s-TOFHLA (Baker 
et al., 1999), de SBSQ (Chew et al., 2004) en de e-HEALS (Norman & Skinner, 2006a).

s-TOFHLA
De TOFHLA (Parker et al., 1995), de s-TOFHLA (Baker et al., 1999) en de REALM (Davis 
et al., 1993) gelden in de literatuur als gouden standaard (Berkman et al., 2011). Als er 
nieuwe instrumenten ontwikkeld worden, dan volgt validatie doorgaans aan de hand 
van één van deze instrumenten. Om die reden werd besloten één van die instrumenten 
op te nemen. De TOFHLA was niet geschikt wegens de tijdsduur van de afname. De 
s-TOFHLA kreeg de voorkeur boven de REALM, omdat de s-TOFHLA een complexer con-
struct meet dan REALM, namelijk het begrip van gezondheidsteksten in plaats van de 
vaardigheid om medische woorden te kunnen lezen en correct uit te spreken. 
 Het instrument bestaat uit 2 tekstpassages – één over het laten maken van een 
röntgenfoto en één over het aanvragen van Medicaid. Daarin zijn in totaal 36 woorden 
weggelaten; 16 in de tekst over het maken van een röntgenfoto en 20 in de tekst over 
de zorgtoeslag. Meten van de gezondheidsvaardigheden gaat via een cloze-taak: de res-
pondent moet het weggelaten woord invullen, waarbij hij steeds kan kiezen uit vier 
opties. De participant kan steeds kiezen uit vier antwoordmogelijkheden. Per goed ant-
woord krijgt de participant 1 punt. Het minimum aantal punten is 0 en het maximum 
36. De s-TOFHLA karakteriseert het niveau van gezondheidsgeletterdheid van zorgcon-
sumenten als adequaat, marginaal of inadequaat. Een score van 0-16 punten duidt op 
inadequate gezondheidsgeletterdheid. Dit wordt uitgelegd als het niet in staat zijn om 
gezondheidsteksten te lezen en interpreteren. Een score van 17-22 punten duidt op 
marginale gezondheidsgeletterdheid, wat moeite hebben met het lezen en interprete-
ren van gezondheidsteksten inhoudt. Een score van 23-36 punten staat voor adequate 
gezondheidsgeletterdheid, wat duidt op kunnen lezen en interpreteren van de meeste 
gezondheidsteksten.

SBSQ
De Set of Brief Screening Questions (SBSQ - Chew et al., 2004) werd als tweede instru-
ment geselecteerd. Het instrument werd ontworpen om de nadelen van de andere in-
strumenten, zoals een lange afnameduur en potentiële schaamte bij de zorggebruiker, 
te omzeilen. Een derde argument om dit instrument te selecteren, was dat gezondheids-
vaardigheden worden gemeten door middel van zelfrapportage – in aanvulling op de 
s-TOFHLA die gebruik maakt van een taak.
 Het instrument was aanvankelijk ontworpen met zestien vragen over het 
omgaan met gezondheidsinformatie. De vragen besloegen zes domeinen, die in de li-
teratuur geïdentificeerd waren als problematische kwesties voor zorggebruikers met 
beperkte gezondheidsvaardigheden: de weg vinden in het zorgsysteem, invullen van 
medische formulieren, opvolgen van medische instructies, interactie met zorgverle-
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ners, lezen van afspraakbevestigingen en hulp inroepen bij het lezen van voorlichtingss-
materiaal (Baker, Parker, Williams, Pitkin, Parikh, Coates & Imara, 1996). De responden-
ten wordt gevraagd hoe vaak zij bepaalde problemen ervaren bij het lezen of begrijpen 
van gezondheidsinformatie of hoeveel vertrouwen zij hebben in het uitvoeren van deze 
taken. Na toetsing aan de s-TOFHLA bleken drie vragen een goede voorspeller te zijn 
voor inadequate gezondheidsgeletterdheid. Deze vragen betroffen lezen en begrijpen 
van voorlichtingsmateriaal en invullen van medische formuleren. De drie vragen moe-
ten beantwoord worden op een 5-punts Likert schaal, waarbij de scores variëren van 0 
tot 4. Het minimum aantal punten is 0 en het maximum 12. De SBSQ karakteriseert het 
niveau van gezondheidsvaardigheden als adequaat of inadequaat. Het gemiddelde van 
de drie antwoordscores wordt berekend. Een gemiddelde score ≤ 2 duidt op inadequate 
gezondheidsgeletterdheid en een score >2 op adequate gezondheidsgeletterdheid. 

eHEALS
De eHealth Literacy Scale (eHEALS - Norman & Skinner, 2006a) werd  geselecteerd, om-
dat dit ten tijde van de onderhavige studie (2009-2010) het enige instrument was dat 
gezondheidsvaardigheden meet in de context van het internet. Het instrument beoogt 
verschillende facetten van gezondheidsvaardigheden te meten: traditionele, gezond-
heids-, informatie-, wetenschappelijke, computer- en mediageletterdheid. Een tweede 
overweging om eHEALS te selecteren, is dat het instrument als één van de weinige in-
strumenten behalve functionele gezondheidsvaardigheden ook de communicatieve/
interactieve en kritische vaardigheden meet. 
 De eHEALS bestaat uit acht stellingen over hun kennis, vertrouwen en geperci-
pieerde vaardigheden omtrent het gebruik van gezondheidsinformatie op het internet. 
Aan de hand van een 5-punts Likert-schaal met antwoordmogelijkheden variërend van 
‘zeer mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ laat de respondent weten hoe zeer hij/zij het 
eens of oneens is met elk van de stellingen. Bijvoorbeeld: “Ik weet waar ik bruikbare ge-
zondheidsgerelateerde bronnenop internet kan vinden.” Per vraag krijgt de participant 
1 tot 5 punten. De minimumscore is 8 en de maximumscore 40. De eHEALS maakt geen 
onderscheid tussen adequate, marginale of inadequate gezondheidsvaardigheden. Hoe 
hoger de score, hoe hoger de gepercipieerde gezondheidsvaardigheden.

vertaling van de instrumenten
Geen van de drie geselecteerde instrumenten was ten tijde van het onderhavige onder-
zoek, voor zover bekend, beschikbaar in het Nederlands. Elk van de drie instrumenten 
moest dan ook vertaald worden vanuit het Engels naar het Nederlands. In overeen-
stemming met de richtlijn voor het vertalen van Engelstalige meetinstrumenten van de 
World Health Organization (WHO, 2012) is gestreefd naar cross-culturele, conceptuele 
vertaling in plaats van een linguïstisch, letterlijk equivalent. De methode die hiervoor is 
gebruikt, is de vertaling met terugvertaling. Concreet werd dat als volgt gedaan:
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 stap 1: vertaling naar het Nederlands. De meetinstrumenten werden vertaald 
naar het Nederlands door de van origine Nederlandstalige onderzoeker met een oplei-
ding in Communicatie- en Informatiewetenschappen. De conceptuele, culturele verta-
ling van de instrumenten had een ingrijpend gevolg voor s-TOFHLA. Eén van de tekst-
passages van s-TOFHLA betreft MedicAid; een systeem dat onbekend is in Nederland. 
De passage is vertaald naar de context van de zorgtoeslag. Voor SBSQ en eHEALS bete-
kende de vertaling geen inhoudelijke verandering. 
 stap 2: controle van spelling en grammatica
De meetinstrumenten werden gecontroleerd op spelling en grammatica door een me-
de-promovendus die Engelse taal- en letterkunde had gestudeerd.
 stap 3: terugvertaling naar het Engels. De vertaalde meetinstrumenten wer-
den terugvertaald naar het Nederlands door twee van origine Engelstalige sprekers die 
vloeiend Nederlands spreken. Beiden kregen de originele, Engelstalige versies niet te 
zien.
 stap 4: doorvoeren aanpassingen
De terugvertaalde versies werden – voor zover mogelijk – vergeleken met de originele 
Engelstalige versie. Discrepanties tussen de twee vertaalde versies werden bediscussi-
eerd totdat er consensus was bereikt over de Nederlandstalige vertaling.  Waar nodig 
werden enkele wijzigingen doorgevoerd.
 stap 5: testen van vertaalde instrumenten. Er werd een pre-test uitgevoerd met 
vier participanten die tot de doelgroep van het behandeltraject van cervicale dysplasie 
behoren. Hen werd gevraagd welke woorden of uitdrukkingen zij niet begrepen, en wel-
ke onacceptabel of beledigend waren.
 stap 6: doorvoeren aanpassingen. Aan de hand van de opmerkingen uit de pre-
test werden enkele minimale aanpassingen doorgevoerd in de vertalingen om het lees-
gemak en begrip te verbeteren. Dit leidde tot de definitieve versies van de vertaalde 
meetinstrumenten. In bijlage 4.4 zijn de originele en de vertaalde versie te vinden. 

4.3.2 procedure

De items over socio-demografische kenmerken, internetgebruik in het algemeen en in 
de context van gezondheid en de SBSQ en e-HEALS vormden samen één schriftelijke 
vragenlijst. De s-TOFHLA werd confrom de aanbevelingen geprint en vormde een apar-
te vragenlijst. De vragenlijsten werd afgenomen na de observatie van het online zoekge-
drag. Bij de respondenten die niet aan de observatie deelnamen, werd de vragenlijsten 
afgenomen na het vraaggesprek. De s-TOFHLA moet door de respondent zelf ingevuld 
worden, wat betekent dat dit meetinstrument alleen is afgenomen bij respondenten 
met wie vis-a-vis is gesproken. Als er onduidelijkheden waren, konden de participanten 
om verduidelijking vragen bij de onderzoeker. Er werd geen tijdslimiet gesteld aan het 
invullen van de vragenlijst.
 Bij de s-TOFHLA bleek al vrij snel dat er een plafondeffect optrad; de cloze-test 
werd steeds foutloos of met één fout ingevuld. Bovendien merkten een aantal respon-
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denten op dat de test wel erg “suf” was en het “schools” vonden om de test in te moeten 
vullen. Daarom werd na vijftien respondenten besloten s-TOFHLA niet meer af te ne-
men. De eHEALS en de SBSQ zijn bij alle veertig participanten afgenomen. De data van 
zes respondenten (r6-r11) werden geëxcludeerd. Bij hen werden de vragenlijsten tele-
fonisch afgenomen. De eHEALS en SBSQ bleken hier niet geschikt voor te zijn wegens 
de lengte van de vragen en de hoeveelheid keuzemogelijkheden. De vragen werden niet 
allemaal goed begrepen.

4.3.3 analyse

Bij de scores op de drie meetinstrumenten zijn de volgende bewerkingen toegepast: de 
totaalscore, de standaarddeviatie, de Crohnbach’s alpha, het percentage respondenten 
met een minimum totaalscore en met een maximum totaalscore, en de gemiddelde sco-
re per item. De standaarddeviatie werd gerapporteerd om te onderzoeken of de scores 
een normale verdeling hadden. Door middel van een Cronbach alpha werd de interne 
consistentie uitgedrukt in de correlatie tussen de items binnen een meetinstrument. De 
percentages minimum- en maximumscore werden berekend om een vloer- of plafonde-
ffect vast te stellen. Een dergelijk effect werd vastgesteld als meer dan vijftien procent 
van de participanten de slechtst of best mogelijk score zou behalen.
 Daarna werden de correlaties met de socio-demografische kenmerken en in-
ternetgebruik berekend. Gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de studies die 
in het theoretisch kader werden gepresenteerd, wordt verwacht dat de gemiddelde 
scores van gezondheidsvaardigheden negatief correleren met leeftijd en positief met 
opleidingsniveau, beroepsniveau. Daarnaast wordt verwacht dat e-gezondheidsgelet-
terdheid positief correleert met algemeen internetgebruik en gezondheidsgerelateerd 
internetgebruik.

4.4 resultaten
De socio-demografisch kenmerken van de steekproef werden in hoofdstuk 3 beschre-
ven. In dit hoofdstuk worden het computer- en internetgebruik beschreven. Daarna 
volgen de resultaten van de drie instrumenten die gezondheidsvaardigheden meten. 
Voorts wordt beschreven of er een onderlinge relatie is tussen de scores op de drie 
instrumenten en of er een relatie is met de scores op de meetinstrumenten met respec-
tievelijk socio-demografische kenmerken en internetgebruik.

4.4.1 computer- en internetgebruik 

De respondenten werd gevraagd naar hun computer- en internetverbruik in hun thuis- 
en werksituatie. Het aantal uren computer- en internetgebruik op hun werk en privé 
werd opgeteld tot een totaalaantal uren computer- en internetgebruikper week. Voorts 
werd gevraagd of zij hulp nodig hadden wanneer zij achter een computer zaten en wer-
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den drie vragen gesteld over het gebruik van online gezondheidsinformatie. De resulta-
ten staan in tabel 4.2: computer- en internetgebruik van de steekproef.

tabel 4.2: computer- en internetgebruik van de steekproef
n=341 %

computer met internetverbinding 33 (97,1%)

internetgebruik per week
- (vrijwel) nooit 1 (2,9%)
- ongeveer één keer per week 0 (0,0%)
- enkele dagen per week 4 (11,8%)
- bijna dagelijks 12 (35,3%)
- dagelijks 17 (50,0%)

internet-/computergebruik gem. u/pw
- <10u 17 (50,0%)
- 10-20u 3 (8,9%)
- 20-30u 3 (8,9%)
- 30-40u 5 (14,7%)
- >40u 6 (17,6%)

hulp nodig tijdens internetgebruik
- altijd 1 (2,9%)
- vaak 0 (0,0%)
- soms 6 (17,6%)
- zelden 6 (17,6%)
- nooit 21 (61,8%)

zoeken op internet bij gezondheidskwestie
- nooit 0 (0,0%)
- zelden 10 (29,4%)
- soms 5 (14,7%)
- vaak 12 (35,3%)
- altijd 7 (20,6%)

bruikbaarheid online medische info
- helemaal niet 1 (2,9%)
- nauwelijks 9 (26,5%)
- neutraal 0 (0,0%)
- redelijk 16 (47,1%)
- zeer 7 (20,6%)
- ontbrekend 1 (2,9%)

belang online medisch info
- helemaal niet 0 (0,0%)
- nauwelijks 0 (0,0%)
- neutraal 5 (14,7%)
- redelijk 18 (52,9%)
- zeer 11 (32,4%)

1. Bij 6 respondenten die telefonisch werden geïnterviewd werd het afnemen van de vragenlijsten door de 
telefonische afname dermate bemoeilijkt dat de vragenlijsten niet compleet konden worden afgenomen.
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Uit tabel 4.2 blijkt dat alle respondenten, op één na, thuis een computer met internet-
verbinding hebben. De ruime meerderheid, 85%, van de steekproef gebruikte dagelijks 
of bijna dagelijks het internet. De helft van de respondenten hadden een gemiddeld 
computer- en internetgebruik van minder dan tien uur per week. Van elke vijf respon-
denten hebben vier zelden of nooit hulp nodig wanneer zij achter de computer zitten. 
Ruim de helft van de respondenten zoekt altijd of vaak naar informatie op internet als 
zij te maken krijgen met een gezondheidskwestie. Een derde zegt zelden naar gezond-
heidsinformatie op internet te zoeken. Eveneens derde deel van de respondenten vindt 
het internet niet of nauwelijks bruikbaar bij het maken van beslissingen ten aanzien 
van gezondheid, ziekte en zorg; tweederde vindt het internet redelijk tot zeer bruikbaar 
voor dat doeleinde. Vrijwel alle respondenten vonden het redelijk tot zeer belangrijk 
om gezondheidsgerelateerde websites te kunnen raadplegen op het internet; geen en-
kele respondent vond dat niet of nauwelijks belangrijk. Kortom, zij hadden allemaal 
relatief grote computerervaring en ze zijn redelijk tot zeer gewend om het internet te 
raadplegen bij medische kwesties.

4.4.2 s-TOFHLA, SBSQ en eHEALS

De drie meetinstrumenten die werden geselecteerd voor het in kaart brengen van de 
gezondheidsvaardigheden van de steekproef waren de ’short Test of Functional Health 
Literacy in Adults’ (s-TOFHLA – Baker et al., 1999), de ‘Set of Brief Screening Questions’ 
(SBSQ – Chew et al., 2004) en de e-Health Literacy Scale (eHEALS – Norman & Skinner, 
2006a).

s-TOFHLA
De s-TOFHLA werd bij vijftien respondenten afgenomen. In tabel 4.3: scores s-TOFHLA 
worden de behaalde scores beschreven.

tabel 4.3: scores s-TOFHLA

 totaal (n = 15), n(%) gemiddelde (SD) Cronbach’s alpha % min score % max score

s-TOFHLA 35,46 (0,64) - 0,0% 53,3%
score 0-16 0 (0,0%) 0
score 17-22 0 (0.0%) 0
score 23-36 15 (100%) 35,46 (0,64)

De gemiddelde score op de s-TOFHLA, waarvan de maximumscore 36 is, was 35,46 met 
een standaarddeviatie van 0,64. Er was sprake van een plafondeffect: ruim de helft van 
de respondenten behaalde de maximumscore van 36 punten. De laagste score die werd 
behaald was 34 van de 36 punten. Deze score werd behaald door 1 participant. Alle 
respondenten scoorden ‘adequaat’ op de s-TOFHLA, wat gelijk is aan een score tussen 
de 23 en 36 punten. 
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SBSQ
De SBSQ werd bij 34 respondenten afgenomen. In tabel 4.4: scores SBSQ worden de 
behaalde scores beschreven.

tabel 4.4: scores SBSQ

 
tot (n = 34), 
n(%)

gemiddelde 
(SD)

Cronbach’s 
alpha

% min  
score

% max 
score

SBSQ 9,35 (2,12) 0,52 0,0% 20,6%
score ≤2 1 (2,9%) 1,00 (-)
score >2 33 (97,1%) 3,09 (0,61)

1. begrijpen schriftelijk materiaal 2,94 (0,92)
2. zeker voelen over invullen 2,94 (0,92)
3. hulp nodig bij lezen 3,47 (1,11)

De gemiddelde totaalscore op SBSQ, waarvan de maximumscore 12 is, was 9,35 met een 
standaarddeviatie van 2,12. Er werd een plafondeffect bereikt: een vijfde deel van de 
respondenten behaalden de maximumscore van 12 punten. Alle respondenten op één 
na scoorden ‘adequaat’ op de SBSQ, wat gelijk is aan een score van 2 of meer punten. De 
score op het derde item, ‘hulp nodig bij lezen’, was hoger dan op de andere twee items. 
Dat is verklaarbaar, doordat kunnen lezen een minder complexe vaardigheid is dan kun-
nen begrijpen of toepassen (Nutbeam, 2000).

eHEALS
De eHEALS werd bij 34 respondenten afgenomen. In tabel 4.5: scores eHEALS worden 
de behaalde scores beschreven.

tabel 4.5: scores eHEALS

 
tot (n = 34), n(%) gemiddelde 

(SD)
Cronbach’s 
alpha

% min 
score

% max 
score

eHEALS totaal 27,09 (5,63) 0,87 0,0% 0,0%
score 8-16 2 (5,9%)
score 17-24 10 (29,4%)
score 25-32 17 (50,0%)
score 33-40 5 (14,7%)

1. welke sites er zijn 2,91 (1,16)
2. waar sites vinden 3,26 (1,05)
3. hoe sites vinden 3,76 (0,89)
4. hoe internet gebruiken 3,71 (0,87)
5. hoe informatie gebruiken 3,47 (0,99)
6. beoordelingsvaardigheden 3,44 (0,89)
7. onderscheid kwaliteit 3,68 (0,88)
8. zeker over gebruik 2,85 (0,96)
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De gemiddelde totaalscore was 27,09 bij een maximumscore van 40 punten, met een 
standaarddeviatie van 5,63. Geen van de participanten in de onderhavige behaalde de 
hoogst mogelijke score van 40 punten of de laagst mogelijke score van 8 punten. Anders 
dan bij de andere twee meetinstrumenten werd er dus geen plafondeffect gevonden 
met eHEALS. De eHEALS definieert geen classificatie. Er kan enkel gesteld worden: hoe 
hoger de score, des te beter e-gezondheidsgeletterd. Tweederde van de respondenten 
scoorde 25 punten of hoger.

4.4.3 onderlinge vergelijking

Zoals in de vorige paragraaf werd beschreven, werden er met de s-TOFHLA en de SBSQ 
plafondeffecten bereikt. Om die reden werd er geen correlatie berekend tussen de drie 
meetinstrumenten. Alleen de eHEALS differentieerde tussen de respondenten. Er werd 
onderzocht of de scores op de eHEALS gerelateerd zijn aan de socio-demografische ken-
merken leeftijd, opleidingsniveau en beroepsniveau; aan het algemene internetgebruik; 
en aan het gebruik van het internet voor gezondheidsdoeleinden. De resultaten hiervan 
staan beschreven in tabel 4.6: Spearman correlaties tussen de eEHALS, socio-demogra-
fische kenmerken en internetgebruik. 

tabel 4.6: Spearman correlaties eHEALS, socio-demografische kenmerken en internetgebruik

r (p)

leeftijd 0,05 (0,76)
opleidingsniveau 0,34 (0,07)
beroepsniveau 0,22 (0,21)

gebruik internet voor gezondheidsinformatie
- zoeken bij nieuwe gezondheidskwestie? 0,38 (0,06)
- online informatie bruikbaar? 0,37 (0,03)
- online informatie belangrijk? 0,61 (0,00)

De resultaten in tabel 4.6 tonen aan dat er, in tegenstelling tot de verwachting, nau-
welijks sterke verbanden zijn tussen de eHEALS en socio-demografische kenmerken 
(rhomax=.34, p=.07). Daarnaast werd verwacht dat e-gezondheidsgeletterdheid positief 
gecorreleerd is met gezondheidsgerelateerd internetgebruik. Er bleek een relatie te zijn 
tussen de score op de eHEALS en het gebruik van internet voor gezondheidsinformatie. 
Hoe hoger de score op de eHEALS, hoe bruikbaarder de respondenten online gezond-
heidsinformatie vonden bij het maken van beslissingen ten aanzien van hun gezond-
heid (rho=.37, p=.03) en hoe belangrijker zij het vonden om gezondheidsinformatie op 
het internet te kunnen raadplegen (rho=.61, p=.00). Er werd geen significant gevonden 
tussen de score op de eHEALS en het zoeken naar informatie op internet wanneer de 
zorggebruiker te maken kreeg met een nieuwe gezondheidskwestie (rho=.38, p=.06).
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4.5 conclusie
Het computer- en internetgebruik van de steekproef kwam goeddeels overeen met dat 
van de landelijke populatie in de leeftijdscategorie 25-65 jaar: in 2010 had 96,5% van 
de huishoudens toegang tot een computer met internet (steekproef 97,1%), raadpleeg-
de 85% van de internetgebruikers het internet (bijna) dagelijks (steekproef 85%) en 
had 59% in de afgelopen drie maanden het internet geraadpleegd voor gezondheids-
doeleinden (CBS, 2010). Van de steekproef raadpleegde 56% het internet vaak of altijd 
wanneer zij te maken kregen met een nieuwe gezondheidskwestie. Deze percentages 
zijn dus representatief voor de landelijke populatie in dezelfde leeftijdscategorie. 
 Door drie meetinstrumenten te combineren, de s-TOFHLA (Baker et al., 1999), 
de SBSQ (Chew et al., 2004) en de eHEALS (Norman & Skinner, 2006a), is gepoogd 
een gedegen inzicht te verkrijgen in het niveau van gezondheidsvaardigheden van de 
steekproef. Met de s-TOFHLA en de SBSQ werden plafondeffecten bereikt. De s-TOFH-
LA werd, voor zover bekend, tot op heden niet eerder in een Nederlandstalige versie 
afgenomen bij een Nederlandse steekproef. Of dit instrument op een valide wijze het 
niveau van gezondheidsvaardigheden meet, zal in een vervolgstudie onderzocht moe-
ten worden. Wel kan vastgesteld worden dat deze versie van de s-TOFHLA voor alle 
respondenten eenvoudig in te vullen was en dat de resultaten doen vermoeden dat de 
steekproef over een bovengemiddeld niveau van gezondheidsvaardigheden beschikte. 
Een Nederlandstalige versie van de SBSQ is inmiddels wel gebruikt (o.a. Rademakers, 
Nijman, Brabers, De Jong & Hendriks, 2014; Van der Heide, Uiters, Rademakers, Struijs, 
Schuit & Baan, 2014;Fransen et al., 2011). In deze studies bleek de SBSQ een adequaat 
instrument om een onderscheid te maken tussen adequate en inadequate gezondheids-
vaardigheden. De scores op de SBSQ doen eveneens vermoeden dat de steekproef een 
bovengemiddeld hoog niveau van gezondheidsvaardigheden heeft. Dat was ook te ver-
wachten, aangezien de steekproef bestaat uit bovengemiddeld hoog opgeleide, relatief 
jonge respondenten. Leeftijd en opleidingsniveau worden consistent geassocieerd met 
gezondheidsvaardigheden (Yamani et al., 2012; Paasche-Orlow et al., 2005). Ook in an-
dere studies waarbij de steekproef gemiddeld relatief jong en hoog opgeleid was wer-
den soortgelijke bevindingen aangetroffen (o.a. Kumar, Sanders, Perrin, Lokker, Patter-
son, Gunn, Finkle, Franco, Choi & Rothman, 2010). 
 Hoewel de steekproef niet representatief was voor de algemene populatie, 
was zij dat wel voor de populatie vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonder-
zoek naar baarmoederhalskanker en die naar aanleiding van een afwijkend baarmoe-
derhalsuitstrijkje een afspraak maken bij de gynaecoloog voor vervolgonderzoek. Een 
alternatieve verklaring voor het hoge niveau van gezondheidsvaardigheden is dat pati-
enten met een laag niveau van gezondheidsvaardigheden minder geneigd zullen zijn om 
deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van gezondheids-
informatie. De respondenten bleken wel gedifferentieerd te worden op het niveau van 
gezondheidsvaardigheden in de context van het internet. De bevindingen van de onder-
havige studie bleken overeen te komen met de studie van Van der Vaart et al. (2011). 
Daar werden gemiddelde scores behaald van 28,2 onder reumapatiënten en 27,6 onder 
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het algemeen publiek, beide met een standaarddeviatie van 5,9. Bij de steekproef was 
het gemiddeld 27,1 met een standaarddeviatie van 5,6. 
 Omdat er een plafondeffect werd bereikt met de s-TOFHLA en de SBSQ zijn 
deze meetinstrumenten niet getoetst op correlatie met de eHEALS, socio-demografi-
sche kenmerken en internetgebruik. Correlaties van de eHEALS met deze determi-
nanten laten zien dat de scores niet correleren met leeftijd, opleidingsniveau en be-
roepsniveau – in tegenstelling tot de verwachting. Dit is echter te verklaren doordat de 
steekproef relatief jong, bovengemiddeld hoog opgeleid is en een hoog beroepsniveau 
heeft. De score op de eHEALS correleerde eveneens met het gebruik van internet voor 
gezondheidsdoeleinden. Hoe hoger de score, hoe bruikbaarder de respondenten online 
gezondheidsinformatie vonden bij het maken van beslissingen ten aanzien van hun ge-
zondheid en hoe belangrijker zij het vonden om gezondheidsinformatie op het internet 
te kunnen raadplegen.

4.6 discussie
Om de algemene gezondheidsvaardigheden van de steekproef te meten zijn de s-TOF-
HLA en de SBSQ gebruikt. Deze instrumenten zijn, net als veel van de andere meetin-
strumenten die in 2009 beschikbaar waren, beperkt tot het kunnen lezen en begrijpen 
van medische teksten, en/of rekenvaardigheid (Pleasant et al., 2011). Berkman, Davis 
en McCormack (2010) menen dan ook dat de ontwikkeling van instrumenten die ver-
der gaan dan statische metingen van lees- en rekenvaardigheid is achtergebleven bij 
het definiëren en conceptualiseren van gezondheidsvaardigheden, waar wel veel aan-
dacht voor was. Er is nog geen gevalideerd instrument ontwikkeld dat alle dimensies 
van het complexe construct gezondheidsvaardigheden meet (Haun et al., 2014). Er zijn 
inmiddels wel meer omvattende instrumenten ontwikkeld die ook andere factoren me-
ten naast het lokaliseren en interpreteren van informatie in documenten, luistervaar-
digheid en het zoeken van informatie op internet, zoals het ‘Health Literacy Skills In-
strument’ (McCormack, Bann, Squiers, Berkman, Squire, Schillinger, Ohene-Frempong 
& Hibbard, 2010), de ‘All Aspects of Health Literacy Scale (Chinn & McCarthy, 2012) en 
de ‘Health Literacy Questionnaire’ (Osborne, Batterham, Elsworth, Hawkins & Buchbin-
der, 2013). In een vervolgstudie zou gebruikgemaakt kunnen worden van één van deze 
instrumenten.
 In de literatuur wordt dikwijls gesuggereerd dat gezondheidsvaardig zijn meer 
omvat dan enkel informatie kunnen vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen. Im-
mers, over deze vaardigheden beschikken wil niet zeggen dat de zorggebruiker ook 
daadwerkelijk op zoek zal gaan naar informatie, haar eigen kennis ter sprake zal bren-
gen bij haar zorgverlener of zal handelen naar de informatie die zij heeft verkregen 
(Nutbeam, 2000). Onder meer zelfvertrouwen, motivatie en eigen effectiviteit (‘self-ef-
ficacy’) – ook wel samengevat onder de term patiënt activitatie – worden ook geïdenti-
ficeerd als psychologische en sociale aspecten van gezondheidsvaardigheden (Radema-
kers, 2014). En zorggebruikers moeten ook weten wanneer zij informatie nodig hebben 
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(Jordan, Briggs, Brand & Osborne, 2008). Nutbeam includeert dergelijke vaardigheden 
ook in zijn definitie van gezondheidsvaardigheden en schaart deze onder communica-
tieve/interactieve en kritische gezondheidsvaardigheden (Nutbeam, 2000). De meeste 
instrumenten voor gezondheidsvaardigheden meten enkel functionele gezondheids-
vaardigheden. Om een beter beeld te krijgen van de gezondheidsvaardigheden van de 
doelgroep zou ook een instrument als de Nederlandstalige versie van de verkorte Pa-
tient Activation Measurement (‘PAM-13-Dutch’ – Rademakers, Nijman, Van der Hoek, 
Heijmans & Rijken, 2012) kunnen worden gebruikt. 
 Een instrument dat ook meer meet dan enkel de functionele vaardigheden is 
TALKDOC (Helitzer, Hollis, Sanders & Roybal, 2012). Het instrument meet de gezond-
heidsvaardigheden in een specifieke gezondheidskwestie, namelijk in de context van 
het Humaan Papillomavirus en baarmoederhalskanker. TALKDOC meet, behalve func-
tionele vaardigheden zoals leesvaardigheid en begrip die ook door meetinstrumenten 
s-TOFHLA, SBSQ en eHEALS worden gemeten, de dimensies kennis en attitude omtrent 
deze gezondheidskwestie. Zij doen dat vanuit de aannanme dat kennis over en attitude 
ten aanzien van een specifieke gezondheidskwestie samenhangen met de behoefte aan 
participatie en de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen participeren in de zorg 
(Helitzer et al., 2012). Helitzer en collega’s stellen dus, net als onder andere Nutbeam 
(2000), dat gezondheidsvaardigheden situationeel bepaald worden, wat impliceert dat 
in elke situatie andere vaardigheden van belang kunnen zijn. Om gezondheidsinforma-
tie effectief toe te kunnen snijden op de behoeften en vaardigheden van een zorggebrui-
ker, moet het gehanteerde instrument de onderliggende dimensies meten en beschrij-
ven die specifiek zijn voor de betreffende gezondheidskwestie of situatie (Jordan et al., 
2011), zoals kennis over baarmoederhalsdysplasie en attitude ten aanzien van het on-
derzoeks- en behandeltraject ervan. Daarom wordt aanbevolen om een Nederlandsta-
lige versie van TALKDOC te gebruiken in een volgend onderzoek naar de gezondheids-
vaardigheden van de populatie vrouwen met een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje. 
 Tegenwoordig is een veel gehoord kritiekpunt op de eHEALS dat het instrument 
gedateerd is. Het instrument werd in 2006 ontworpen om de internetvaardigheden met 
web1.0-applicaties te meten; sociale media stonden toen nog in de kinderschoenen en 
mobiel internet was nog niet wijdverspreid (Norman, 2011). Voor het meten van de 
internetvaardigheden op het huidige web moeten er items worden toegevoegd over bij-
voorbeeld de vertrouwdheid met sociale online interactie. Echter, het internetgebruik 
van de steekproef van het onderhavige onderzoek werd gemeten in 2010. Toen waren 
de sociale media weliswaar sterk in opkomst, maar nog geen gemeengoed. eHEALS was 
dan ook een geschikt instrument voor deze studie. Om gezondheidsgeletterdheid ade-
quaat te kunnen meten in de technologierijke zorgomgeving van tegenwoordig, moet er 
onderzocht worden welke gevalideerde, computergebaseerde instrumenten hiervoor 
gebruikt kunnen worden of wellicht ontwikkeld moeten worden (Collins et al., 2012). 
Een ander kritiekpunt op het instrument is dat de bevindingen van eHEALS zelfrap-
portages betreffen van de ingeschatte vaardigheden van de participanten, en dus niet 
de vaardigheden zelf. Norman en Skinner (2006a) onderkennen deze beperking van 
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eHEALS. Zij stellen echter dat het in de alledaagse zorgpraktijk ondoenlijk is de vaardig-
heden zelf te meten. De vaardigheden die onder de noemer gezondheidsvaardigheden 
vallen, lopen immers sterk uiteen. Het meten van de verschillende vaardigheiden ver-
eist voor elk van de vaardigheden een eigen onafhankelijk meetinstrument. Dit is een 
tijdrovend geheel en daarom niet geschikt voor de klinische praktijk. Voor wetenschap-
pelijke doeleinden is dat wel de moeite waard. Van der Vaart en collega’s (2011) hebben 
gezondheidsvaardigheden in de context van internet gemeten door hun participanten 
taken op internet uit te laten voeren en hun vaardigheden te vergelijken met hun scores 
op eHEALS. De steekproef bestond echter niet uit patiënten en het zoekgedrag op in-
ternet werd gesimuleerd door het laten uitvoeren van zorggerelateerde taken. Zoals uit 
het theoretische raamwerk van Squiers et al. (2012) blijkt, is gezondheidsgeletterdheid 
contextafhankelijk. De vraag is dan ook hoe het niveau van gezondheidsvaardigheden 
van respondenten is wanneer zij in werkelijkheid te maken hebben met een actuele 
gezondheidskwestie en de relevantie van het gezondheidsgerelateerde onderwerp evi-
dent is. Als respondenten er daadwerkelijk belang bij hebben om informatie te vinden, 
zullen zij vermoedelijk vasthoudender zijn in het laten slagen van hun ‘taak’ op internet. 
En daarnaast spelen verontrusting en onzekerheid ook mee op de achtergrond; even-
eens factoren die samenhangen met informatiegedrag. Dergelijke kwesties komen in de 
volgende hoofdstukken aan bod.









115

h5 | methode

Hoofddoel van dit onderzoek was inzicht vergaren in het informatiegedrag van patiën-
ten. Daartoe is met behulp van een casusstudie onderzocht wat de informatiebehoeften 
van vrouwen met een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje zijn, welke informatiebron-
nen zij raadplegen, wat hun zoekstrategieën op het internet zijn en wat hun overwegin-
gen en motieven daarvoor zijn. Zoals beschreven in de inleiding is vaker onderzoek ge-
daan naar het informatiegedrag van zorggebruikers. Anker, Reinhart en Feeley (2011) 
concluderen op basis van hun review dat dergelijk onderzoek enkele tekortkomingen 
kent, waaronder: 1) de meeste studies onderzoeken het gedrag van een algemene po-
pulatie naar algemene informatie op één enkel moment, 2) slechts een kwart van de 
studies behelst patiënten, en 3) de meeste studies maken gebruik van een laboratori-
umopzet. Daarnaast worden doorgaans enkel de behoeften en het gedrag in kaart ge-
bracht, terwijl juist de motieven inzicht geven in het informatiegedrag en aanwijzin-
gen geven voor het toesnijden van informatie (Ter Hoeven, Zandbelt, Fransen, De Haes, 
Oort, Geijsen, Koning & Smets, 2011). In dit proefschrift worden deze tekortkomingen 
weggenomen. 
 De casusstudie behelst het onderzoeks- en behandeltraject van een afwijkend 
baarmoederhalsuitstrijkje en is gesitueerd in de context van de cervixpolikliniek van 
een algemeen, topklinisch ziekenhuis in de Randstad. De steekproef betrof patiënten 
van deze cervixpolikliniek. Zij waren voor het eerst verwezen naar de polikliniek of 
waren daar al enige tijd onder controle. Vier vrouwen namen deel aan de pilotstudie.  
In hoofdstuk 3 werd de casus uitgebreid toegelicht en werden de werving, selectie en 
kenmerken van de steekproef beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het onderzoek 
is uitgevoerd.

5.1 instrumentatie
Om inzicht te verkrijgen in het informatiegedrag zijn kwalitatieve onderzoeks- en ana-
lysemethoden gebruikt: vraaggesprekken en observaties. In kwalitatief onderzoek is 
het niet de bedoeling om data te kwantificeren of om een statistisch representatieve 
steekproef na te streven (Pope, Ziebland & Mays, 2006). De onderzoeksdata werden 
bestudeerd en gepresenteerd in hun context. Door vraaggesprekken en observaties te 
combineren kon bestudeerd worden wat mensen zeggen te doen en wat zij werkelijk 
doen. Van een dergelijke triangulatie wordt verondersteld dat het leidt tot een grotere 
betrouwbaarheid van de bevindingen (Creswell & Miller, 2000). Zoals gebruikelijk in 
kwalitatief onderzoek (Pope et al., 2006; Boeije, 2005), is in alle fasen van het onder-
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zoek met collega-onderzoekers gereflecteerd op de rol van de onderzoeker en de ge-
hanteerde methoden. Reflectie verkleint de eventuele bias, optimaliseert de werkwijze 
en maakt de gegevensverzameling doelgerichter (Boeije, 2005). Waar nodig werden 
aanpassingen gedaan in het analytische instrumentarium op grond van voortschrijdend 
inzicht. Zo is na enige tijd besloten om de initiële vraaggesprekken persoonlijk af te 
nemen in plaats van telefonisch.

5.1.1 vraaggesprek

Door middel van een semi-gestructureerd kwalitatief vraaggesprek is gepoogd inzicht 
te verkrijgen in de spectra aan behoeften, gedragingen en motieven ten aanzien van het 
informatiegedrag. Kwalitatieve vraaggesprekken zijn met name geschikt om inzicht te 
krijgen in attitudes en opvattingen vanwege de flexibele vraagstelling (Byrne, 2012). De 
onderzoeker is met haar achtergrond in de journalistiek getraind in het afnemen van in-
terviews en heeft derhalve de vraaggesprekken zelf gevoerd. De onderzoeker hanteerde 
een egalitaire, responsieve stijl (Rubin & Rubin, 2012). Dat wil zeggen dat de onder-
zoeker de respondenten benaderde als gesprekspartner en niet als onderzoeksobject. 
Beiden speelden een actieve rol bij de totstandkoming van het verhaal. De onderzoeker 
hanteerde hoofdvragen, toelichtingsvragen op de gegeven antwoorden om meer inzicht 
te verkrijgen in het betreffende onderwerp en vervolgvragen om ideeën die opkomen 
tijdens het gesprek te exploreren en testen (Rubin & Rubin, 2012; Legard, Keegan & 
Ward, 2003). De vragen die in ieder geval aan de orde moesten komen, zijn in de vooraf 
opgestelde ‘topic guide’ vastgelegd en betroffen de beleving omtrent een afwijkende 
Pap-uitslag, de informatiebehoeften, het raadplegen van informatiebronnen en het on-
line zoekgedrag (zie bijlage 5.1). 

Door de respondent egalitair te benaderen en een responsieve houding aan te 
nemen, kon een zekere relatie opgebouwd worden met de respondent wat van groot be-
lang was gezien de beladen onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de gesprekken. 
Deze manier van interviewen vraagt om constante reflectie op de rol van de interviewer 
(Byrne, 2012). Door de betrokkenheid bij het gesprek kan de onderzoeker zichzelf niet 
beschouwen als neutrale observator: de onderzoeker vertrekt vanuit een bepaalde po-
sitie en deze positie hangt samen met de vragen die zij stelt (Byrne, 2012). 

De gesprekken waren ten einde als alle onderwerpen waren besproken en als 
de respondent zelf geen toevoegingen meer had of toelichting wenste te geven. Naast 
de topic guide en de antwoorden van de respondent, werd ook de opbrengst van voor-
gaande vraaggesprekken gebruikt als input voor het stellen van vragen. Als een gesprek 
bijvoorbeeld nieuwe inzichten had geleverd over de motieven voor bepaalde informa-
tiebehoeften, dan kon dit nieuwe inzicht worden voorgelegd aan de volgende respon-
dent om zo een diepgaander begrip te krijgen van de motieven van respondenten. 
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interviewtechniek

Aanvankelijk was het plan om de respondenten op drie momenten tijdens het onder-
zoeks- en behandeltraject telefonisch te interviewen. Voor deze manier van intervie-
wen werd gekozen, omdat verondersteld werd dat de drempel om mee te doen aan 
het onderzoek kleiner zou zijn voor de respondenten. Bovendien raakt een afwijkend 
uitstrijkje aan gevoelige onderwerpen als (baarmoederhals)kanker, seksualiteit en 
vruchtbaarheid. Mogelijk zouden de respondenten zich vrijer voelen hierover te praten 
als zij niet oog-in-oog zouden zitten met de interviewer. Echter, met deze telefonische 
manier van interviewen kon moeilijk diepgang bereikt worden, waardoor de gesprek-
ken te weinig inzicht opleverden in het informatiegedrag. Er werd toen besloten om de 
vraaggesprekken vis-à-vis af te nemen, zodat de respondent gemakkelijker vertrouwd 
zou raken met de interviewer en non-verbale cues ook meegenomen konden worden. 
 In de literatuur worden grofweg twee manieren van interviewen onderschei-
den: een interactieve, non-hierarchische benadering van de interviewer tegenover een 
strikte rolverdeling tussen interviewer en geïnterviewde, waarbij de interviewer uit-
sluitend vragen stelt (Yeo, Legard, Keegan, Ward, McNaughton Nicholls & Lewis, 2014). 
Naarmate de onderzoeker meer gesprekken had gevoerd, bleek dat een betrokken, 
persoonlijke stijl van bevragen leidde tot meer openheid van de respondent. Daarbij 
erkende zij bijvoorbeeld de emotionele beleving van de respondent en haalde zij er-
varingen aan van eerdere respondenten die hetzelfde hadden meegemaakt. Wanneer 
een interviewer actief deelneemt aan het gesprek en zelf ook verhalen en ervaringen 
deelt met de geïnterviewde, kan het voorkomen dat de geïnterviewde sommige zaken 
als bekend veronderstelt bij de interviewer en daar niet over uitweidt (Rubin & Rubin, 
2012), bijvoorbeeld wanneer de geïnterviewde zich herkent in een door de interviewer 
aangehaalde ervaring van een andere patiënt. Toch is voor deze werkwijze gekozen, 
omdat deze meer egalitaire relatie tussen interviewer en geïnterviewde bij deze casus 
een grotere hoeveelheid en meer persoonlijke informatie opleverde dan de eerder ge-
noemde houding van de interviewer. 

verslaglegging
In eerste instantie werd schriftelijk verslaglegging gedaan van de, toen nog telefonische, 
vraaggesprekken. De antwoorden van de respondenten werden door de interviewer 
schriftelijk genoteerd tijdens het telefoongesprek. Toen werd overgestapt op vis-à-vis 
interviewen, zijn alle gesprekken opgenomen met een digitale audiorecorder. De res-
pondent werd gewezen op de opnameapparatuur. Indien een respondent er bezwaar 
tegen zou hebben dat het gesprek werd opgenomen, kon zij dat laten weten en zouden 
er schriftelijk aantekeningen worden gemaakt van het gesprek. Dat is echter niet voor-
gekomen. Tijdens het gesprek werden er aantekeningen gemaakt door de interviewer 
over zaken die zij opmerkelijk achtte en waar zij later in het gesprek dieper op in wilde 
gaan. 
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5.1.2 observatie

In deze studie werd het online zoekgedrag van patiënten geobserveerd zonder gebruik 
te maken van scripts. Een dergelijke laboratoriumopzet wordt in de meeste andere stu-
dies wel gehanteerd: respondenten voeren dan één of meer voorgeschreven taken uit. 
Door respondenten tijdens het onderzoeks- en behandeltraject te laten zoeken naar 
informatie die zij zelf relevant achtten op een bepaald moment in het traject, kon geob-
serveerd worden hoe patiënten op internet naar informatie zoeken, terwijl zij werkelijk 
onzekerheid en verontrusting kunnen ervaren en gemotiveerd zijn om bepaalde infor-
matie te vinden of juist te mijden.

observatietechniek
Respondenten werd gevraagd op zoek te gaan naar informatie die zij op dat moment in 
het traject belangrijk of relevant achtten. Hun online zoekgedrag werd in kaart gebracht 
aan de hand van de hardopdenkmethode. Deze methode wordt met name gebruikt bij 
onderzoek naar de gebruikersvriendelijkheid of ‘usability’ van websites (Van den Haak, 
2008). Er zijn diverse vormen van hardopdenken, waaronder simultaan hardopdenken, 
retrospectief hardopdenken en constructieve interactie (Van den Haak, 2008). In het 
onderhavige onderzoek werd de simultaan hardopdenkenmethode gebruikt. De res-
pondenten werden verzocht om gedurende hun zoektocht te verbaliseren welke acties 
zij ondernamen om bij de gewenste informatie te geraken en wat hun motieven voor 
die acties waren. Terwijl de respondenten aan het zoeken en verbaliseren waren, werd 
er met Morae-software een video-opname van het beeldscherm gemaakt en werd er 
een audio-opname gemaakt van de verbalisaties. Hiertoe kregen de respondenten een 
microfoontje opgespeld. De respondenten waren vrij in het hoe en waar zij naar infor-
matie op zoek gingen, hetgeen ook werd beschreven in de instructie die zij van tevoren 
kregen (zie bijlage 5.2). 

verslaglegging
Terwijl de respondent aan het surfen was, legde Morae software vast wat er op het 
scherm gebeurde en wat de respondent verbaliseerde. De onderzoeker moedigde de 
respondent aan haar acties te verbaliseren als zij langer dan een halve minuut stil bleef. 
Ondertussen keek de onderzoeker mee op het scherm en maakte zij aantekeningen van 
hetgeen er gebeurde. Na afloop van de observatie, dat wil zeggen na maximaal tien mi-
nuten of wanneer de respondent liet weten klaar te zijn met zoeken, stelde de onder-
zoeker nog enkele vragen ter verduidelijking over de online zoektocht van de respon-
dent. Deze antwoorden, tezamen met de filmpjes van het scherm en de geluidsopname 
van de verbalisaties, vormden de te onderzoeken data van de observaties.
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5.2 procedure
Voorafgaand aan het onderzoek is met vier vrouwen uit de omgeving van de onderzoe-
ker een pilot uitgevoerd om de begrijpelijkheid en de toepasbaarheid van de taken te 
toetsen. De vrouwen vielen alle vier in de doelgroep van het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker en hadden allen al een of meer uitstrijkjes bij de huisarts laten 
maken. Eén van de respondenten uit de pilotfase had enkele maanden daarvoor een 
lisexcisie ondergaan. De vrouwen beeldden zich in dat zij te horen hadden gekregen 
dat zij een afwijkend uitstrijkje hadden. Zij gingen op internet op zoek naar informatie 
waarvan zij dachten dat die informatie op dat moment relevant of belangrijk zou zijn. 
Het online zoekgedrag werd vastgelegd door middel van video- en geluidsopnamen van 
de  verbalisaties. De observatie duurde maximaal tien minuten. De resultaten van de 
pilot gaven geen aanleiding om het onderzoeksontwerp bij te stellen. 
 De data werden verzameld in de periode van maart tot en met oktober 2010. 
Het informatiegedrag werd vastgelegd op verschillende momenten gedurende het 
onderzoeks- en behandeltraject. Van tevoren was geen concreet aantal respondenten 
vastgesteld; het onderzoek zou worden beëindigd als er verzadiging optrad. Dat werd 
bereikt nadat er 36 patiënten waren gesproken en geobserveerd. De omvang van de 
steekproef was dus het gevolg van methodologische keuzes. Vooraf was bepaald dat het 
onderzoek per patiënt niet meer dan een uur zou duren, om de tijdsinvestering voor de 
respondent beperkt te houden en daarmee de bereidheid tot deelname aan het onder-
zoek te vergroten. Het onderzoek vond plaats in de dagen rondom het colposcopische 
onderzoek. Voor hun deelname ontvingen de patiënten een VVV-cadeaubon van twintig 
euro. Voordat zij startten met het onderzoek, werd hen gevraagd om een toestemmings-
formulier in te vullen. 
 De afspraak vond naar keuze van de respondent plaats in een spreekkamer in 
het ziekenhuis of bij haar thuis. Na een korte kennismaking gaf de onderzoeker uitleg 
over de aard en het doel van het onderzoek. Daarna volgde het vraaggesprek. Voorts 
werd de patiënt gevraagd om op internet te zoeken naar voor haar relevante informatie. 
De respondent was vrij om af te zien van de observatie, bijvoorbeeld omdat zij onder 
normale omstandigheden ook niet op internet naar informatie zocht naar gezondheids-
informatie of op dat moment te gespannen was om te gaan zoeken. Dat gold voor tien 
respondenten. Voorafgaand aan de observatie kreeg de respondent schriftelijk enkele 
instructies (zie bijlage 5.2), die de onderzoeker samen met de respondent doornam. Als 
er iets niet duidelijk was, kon de respondent om toelichting vragen. Vervolgens zocht 
de respondent op een door haar gekozen manier op internet naar door haar gewenste 
informatie. Terwijl zij aan het zoeken was naar informatie, verwoordde zij haar gedach-
ten. Na maximaal tien minuten werd de observatie door de onderzoeker afgebroken. Als 
de respondent eerder klaar was met zoeken, kon zij eerder stoppen met surfen. Na de 
observatie vulde de respondent een vragenlijst in betreffende demografische kenmer-
ken en internetgebruik, en werden haar gezondheidsvaardigheden in kaart gebracht 
door middel van twee vragenlijsten en een cloze-test (zie hoofdstuk 4 over gezond-
heidsvaardigheden). 
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 Een jaar na het laatste contact met de vrouwen, in de herfst van 2011, is een 
vervolgpeiling gehouden. De vrouwen ontvingen een brief met daarin enkele voorlopige 
resultaten over het onderzoek en een vragenlijst met vijf vragen (bijlage 5.5): de vraag 
of de participant nog onder controle is bij de cervixpolikliniek, twee open vragen over 
eventueel nieuwe informatiebehoeften, een open vraag over adviezen ten aanzien van 
de voorlichting, en een open vraag over hoe de participant het contact met de onderzoe-
ker ervaren heeft. De vervolgpeiling is hoofdzakelijk vanuit procedurele overwegingen 
gehouden. Gezien de gevoelige kwesties die besproken zijn tijdens de vraaggesprekken 
en de openheid hierover van de respondenten was het gewenst om nogmaals betrok-
kenheid bij en belangstelling voor de respondenten te tonen. De ingevulde formulieren 
leverden inhoudelijk voor het onderzoek geen nieuwe inzichten op. De respondenten 
bleken het contact met de onderzoeker als prettig te hebben ervaren.

5.3 analyse
De verworven data bestonden uit geluidsopnamen van de vraaggesprekken, geluidsop-
namen van de verbalisaties tijdens het online zoeken naar informatie, en beeldscherm-
opnamen van het online zoeken naar informatie. De data werden kwalitatief geana-
lyseerd door middel van een thematische analyse. Deze methode wordt gebruikt om 
thema’s in de data te identificeren en analyseren, en patronen daarin te beschrijven 
(Braun & Clarke, 2006). De onderzoeker speelt een actieve rol bij het identificeren van 
thema’s en het selecteren van relevante thema’s door de data te bestuderen en onder-
linge verbanden te leggen (Ely, Vinze, Downing & Anzul, 1997). 
 Thematische analyses worden gehanteerd in diverse kwalitatieve methoden 
zoals ‘grounded theory’. Maar waar de thematische analyse stopt, gaat ‘grounded the-
ory’ verder om een plausibele, bruikbare theorie te genereren om de fenomenen die 
gegrond zijn in de data te verklaren (Strauss & Corbin, 1994). In de onderhavige studie 
volstaat een thematische analyse, omdat het doel is om patronen te identificeren en 
aanwijzingen te formuleren om de online communicatie op die patronen aan te laten 
sluiten. Een andere overweging om voor een thematische analyse te kiezen, is dat deze 
methode – anders dan de meeste andere kwalitatieve methoden – niet voorbehouden 
is aan toepassing binnen bepaalde theoretische raamwerken (Braun & Clarke, 2006). 
De analyse kan uitgevoerd worden met verschillende typen data, zoals in dit geval data 
over het informatiegedrag.  
 Zoals gebruikelijk is bij kwalitatief onderzoek (Pope et al., 2006), startte de 
analyse van de data al tijdens de dataverzameling. Daardoor kon bijvoorbeeld vroegtij-
dig geïdentificeerd worden wat relevante thema’s waren. Hier werd in volgende vraag-
gesprekken en observaties aandacht aan besteed, zodat de thema’s verder uitgediept 
konden worden. 
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5.3.1 vraaggesprekken

Bij elkaar leverden de vraaggesprekken negen en een half uur audiodata op, van de 
respondenten 15 tot en met 40. Van de gesprekken met respondenten 5 tot en met 14 
werden geen opnamen gemaakt, maar werd meegeschreven met wat de respondenten 
zeiden. Beide typen data zijn in een aantal stappen verwerkt en geanalyseerd. De ge-
hanteerde werkwijze is afkomstig van en wordt beschreven in Braun en Clarke (2006). 

stap 1: transcriberen en vertrouwd raken met data
De geluidsopnamen zijn door de onderzoeker orthografisch getranscribeerd. De aante-
keningen en de transcripten zijn in Excel geplaatst, waarbij elke zin (of bij lange zinnen 
een zinsdeel) op een nieuwe regel werd geplaatst. 

stap	2:	identificatie	van	onderwerpen
De transcripten werden in eerste instantie inductief geanalyseerd. In een aantal ronden 
werden de transcripten bestudeerd en opgedeeld in informatie-eenheden. Vervolgens 
werd aan elke informatie-eenheid een thematisch label toegekend, wat een kernach-
tige beschrijving van het onderwerp van de informatie-eenheid was. De transcripten 
werden één voor één bestudeerd. Het eerste transcript werd ‘open’ gecategoriseerd. 
Het daarop volgende transcripten werd zowel open als axiaal gecategoriseerd. Dat wil 
zeggen dat de categorieën uit de vorige transcripten werden gebruikt als die de infor-
matie-eenheid voldoende dekte en nieuwe categorieën werden geformuleerd als dat 
niet het geval was (Boeije, 2005). 

voorbeeld 5.1: identificatie onderwerpen

r.nr transcript identificatie onderwerpen

294    voel ik me dan  r39:294-295: hoe voel ik me na een lisexcisie
295    alsof ik gewoon in bed wil kruipen  > informatiebehoefte, behandeling, nazorg
296    of eh: kan ik gewoon gaan werken  > voorlichting, folder, gemist
297 O: ja
298 P: dus dat  r39:296: kan ik werken na een lisexcisie
299    dat was misschien de eh  > informatiebehoefte, behandeling, nazorg
300    de belangrijkste informatie die ik   

   miste
 > voorlichting, folder, gemist

O= onderzoeker, P=patiënt

stap 3: initiële categorisering en codering
De meest bewerkelijke stap van de data-analyse was alle thematische labels categori-
seren en coderen. Alle labels werden bij elkaar genomen. Er werd bestudeerd in hoe-
verre de labels met elkaar overeenkwamen of juist van elkaar verschilden. Aan de hand 
daarvan werden de labels ingedeeld in hoofd- en subcategorieën; van grof naar precies. 
Elk van de sub-onderwerpen kreeg vervolgens een code toebedeeld, die werden vastge-
legd in een codeboek. Elk van de codes werd geïllustreerd met een typerend citaat uit 



122

hoofdstuk 5

één van de transcripten. Vervolgens heeft de onderzoeker alle informatie-eenheden in 
de transcripten gecodeerd aan de hand van het codeboek. In de eerste kolom staat de 
referentie naar de informatie-eenheid (ref-info-eenheid) met daarin het nummer van 
de respondent en de regelsnummers van het transcript. In de tweede kolom wordt een 
parafrase gegeven van de informatie-eenheid uit het transcript. En in de derde kolom 
staat de codering. De afkorting cvx is gebruikt om baarmoederhalsdysplasie (cervicale 
dysplasie > cvx) aan te duiden. De twee codes drukken uit dat de parafrase gaat over in-
formatiebehoeften rondom baarmoederhalsdysplasie en dat de respondent informatie 
over omtrent dit onderwerp heeft gemist in de folder.

voorbeeld 5.2: codering transcripten

ref parafrase codering

r39:294-295 hoe zij zich voelt na een lisexcisie cvx/infobeh; cvx/folder/info/gemist
r39:296 of zij de dag na een lisexcisie kan werken cvx/infobeh; cvx/folder/info/gemist

stap	4:	reflectie
Een thematische analyse vraagt om voortdurende reflectie van de onderzoeker, van-
wege haar actieve rol bij het interpreteren van de data (Braun & Clarke, 2006; Boeije, 
2005). De onderzoeker reflecteerde zelf op haar manier van analyseren en betrok twee 
onderzoeksassistenten bij de analyse. De twee assistenten hebben een steekproef uit de 
transcripten gecodeerd om een indruk te kunnen vormen van mogelijke onduidelijkhe-
den in het codeboek en van de betrouwbaarheid van de codes. De assistenten kwamen 
uit twee disciplines die relevant waren voor de onderhavige studie: de één was Master 
of Arts in de Communicatie- en Informatiewetenschappen, de ander was gediplomeerd 
als basisarts en begon aan haar derde jaar van de huisartsenopleiding. De twee assis-
tenten codeerden beiden de transcripten van de vraaggesprekken met respondenten 
10, 20, 30 en 40 en de transcripten van de geluidsopnamen van de observaties van res-
pondenten 5, 15, 24 en 35. De coderingen van de onderzoeker en de assistenten wer-
den met elkaar vergeleken. De onderzoeker bracht in kaart waar de overeenkomsten 
en waar de verschillen in de coderingen zich bevonden. De verschillen deden zich met 
name voor op het niveau van de subcategorieën. In een bijeenkomst tussen de drie co-
deurs werden de afwijkende codes met elkaar besproken om consensus te bereiken 
over een bestaande code voor de betreffende informatie-eenheid of zo nodig een geheel 
nieuwe of aangepaste code te formuleren. 

stap	5:	definitieve	codering
Naar aanleiding van de bespreking met de assistenten werd waar nodig het codeboek 
bijgesteld en ontstond het definitieve codeboek (zie bijlage 5.6). Aan de hand van het 
definitieve codeboek heeft de onderzoeker alle informatie-eenheden in de transcripten 
opnieuw bekeken en waar nodig een nieuwe code toegekend. Nadat de dataset opnieuw 



123

methode

gecodeerd was, waren per onderzoeksvraag diverse belevingen, informatiebehoeften, 
raadplegingen van informatiebronnen, online zoekgedragingen en overwegingen daar-
voor op een systematische manier in kaart gebracht en gecategoriseerd.

stap 6: top-down analyse van data
Na deze inductieve, bottom-up analyse van de data, werden de data deductief geanaly-
seerd. De data werden top-down benaderd door de gerapporteerde belevingen, behoef-
ten, gedragingen en overtuigingen te spiegelen aan de literatuur over de betreffende 
fase in het informatiegedrag. Omdat elk van de onderzoeksvragen betrekking heeft op 
een eigen theoretisch deelveld, wordt deze stap in de analyse verder beschreven bij 
respectievelijk de hoofdstukken 6, 7 en 8. 

5.3.2 observaties

Het online zoekgedrag van eenentwintig respondenten werd geobserveerd, waarvan 
vier uit de pilotfase en zeventien uit de onderzoeksfase. De observaties leverden ruim 
drie uur aan beeldscherm- en geluidsopnamen op. 

stap 1: beschrijving observaties
De eerste stap in de analyse van de observaties was het rapporteren van de online zoek-
tochten. De zoektermen, verschenen zoekresultaten, bezochte websites en handelingen 
werden beschreven. Bij de handelingen werden tot slot de bijbehorende verbalisaties 
geplaatst. Een fragment uit een verslag van een observatie is aan het einde van stap 1 te 
zien in voorbeeld 5.8: verslag observatie. De beschrijving van de observaties wordt stap 
voor stap uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. 

- beschrijving gebruikte zoektermen
Alle zoekopdrachten die de respondenten gebruikten tijdens de observaties werden 
genoteerd. Dat werd gedaan inclusief spel- en typefouten. Zoals in ‘voorbeeld 5.3: be-
schrijving zoekopdrachten’ te zien is, werd het volgende beschreven: per unieke zoek-
opdracht (‘zoekopdracht’) welke respondent (‘r’) deze opdracht heeft gebruikt tijdens 
haar observatie en welke referentie de onderzoeker de opdracht heeft gegeven (‘ref-
zkop’). Soms raadpleegden de respondenten de resultaten bij een zoekopdracht meer 
dan één keer. Zij kozen bijvoorbeeld een zoekresultaat (zkop1a), raadpleegden een 
website en keerden vervolgens terug naar de zoekresultaten om deze opnieuw te bekij-
ken (zkop1b). Voorts werd per respondent genoteerd of de betreffende zoekopdracht 
zelf geformuleerd (‘e’ > eigen) of een suggestie (‘s’) van Google was, de hoeveelste zoek-
opdracht het was (‘ref-zkop’), of zij een zoekresultaat behorende bij de zoekopdracht 
heeft aangeklikt (‘keus’) en hoe lang zij de zoekresultaten heeft bekeken voordat zij een 
zoekresultaat aanklikte of een nieuwe zoekopdracht typte (‘tijd’). Tot slot werden de 
zoekopdrachten gecategoriseerd (‘cat’) door elk van de afzonderlijke zoekwoorden in-
ductief te typeren. Zo werd ‘baarmoederhalskanker’ getypeerd als ‘algemene diagnose’ 
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(DA) en ‘pap3a’ als ‘specifieke diagnose’ (DS). ‘Colposcopie’ werd omschreven als ‘on-
derzoek/behandeling algemeen’ (OB) en ‘colposcopie pijnlijk’ als ‘onderzoek/behande-
ling specifiek’ (OB-S).  

voorbeeld 5.3: beschrijving zoekopdrachten

zoekopdracht resp. ref-zkop eigen/
suggestie

keus tijd categorie

uitstrijkje 03 zkop1a eigen 1 0m12s OB
uitstrijkje 03 zkop1b eigen 0 0m18s OB
baarmoederhalskanker 15 zkop3 eigen 1 0m59s DA
baarmoederhalskanker 18 zkop3 eigen 1 0m43s DA
baarmoederhalskanker 35 zkop1 eigen 1 2m18s DA

 

- beschrijving verschenen zoekresultaten
Na het geven van een zoekopdracht verschenen de zoekresultaten. Alle zoekresulta-
ten die te zien waren op het beeldscherm werden beschreven. In voorbeeld 5.4 wordt 
een uitwerking getoond van zoekopdracht 3 van respondent 15. De kenmerken van de 
zoekresultaten die werden genoteerd waren, van links naar rechts in voorbeeld 5.4, het 
onderzoeksnummer van de respondent (‘r’), de referentie die aan het zoekresultaat 
werd gegeven (‘ref-zkres’), de hoeveelste pagina (‘pag’) en de hoeveelste positie (‘pos’) 
waarop het zoekresultaat stond, de titel en de korte beschrijving van het zoekresultaat, 
de url van de webpagina, of het zoekresultaat een gesponsorde link (‘sp’) was en, indien 
relevant, na hoeveel tijd er op het zoekresultaat werd geklikt (‘tijd’). Ook werden de 
url’s genoteerd, maar die zijn wegens de lengte ervan niet opgenomen in voorbeeld 5.4. 

voorbeeld 5.4: beschrijving zoekresultaten

r ref-zkres pag pos titel beschrijving sp tijd

15 zkop3_
res08

1 8 baarmoederhals-
kanker - wikipedia 

Baarmoederhalskanker of cervixcarci-
noom is een van de weinige vormen van 
kanker die in vrijwel alle gevallen veroor-
zaakt wordt door een virus, … 

0 nvt

15 zkop3_
res09

1 9 baarmoeder-
halskanker 
- vrouwelijke 
geslachtsorganen 
en borsten… 

11 maart 2008 … Als dit niet wordt behan-
deld ontstaat op den duur baarmoeder-
halskanker. De medische term voor baar-
moederhalskanker is cervixcarcinoom. … 

0 nvt

15 zkop3_
res10

1 10 bevolkingsonder-
zoek baarmoeder-
halskanker 

Doe de kennistest baarmoederhalskan-
ker of de kennistest HPV. Hebt u vragen 
over uw uitnodiging? Dan kunt u terecht bij 
de organisatie die in uw regio het … 

0 nvt

15 zkop3_
res11

1 11 gynaecologie.nl 
- baarmoederhals-
kanker

Het ontstaan van baarmoederhalskanker 
gaat heel langzaam. … Baarmoederhals-
kanker kan op alle leeftijden optreden, 
maar komt het meest voor bij vrouwen…

0 0m59s
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- beschrijving afzender verschenen zoekresultaten
Behalve de gegevens die in de vorige stap werden genoemd, werd per zoekresultaat ook 
de afzender beschreven. Eerst werd de afzender van de website achterhaald. Vervolgens 
werd elk van de afzenders inductief gecategoriseerd. Dat leverde zeven categorieën op: 
1) zorginstellingen of –verleners, zoals een ziekenhuis [zrg], 2) fondsen, zoals het KWF 
[pf], 3) uitgeverijen, zoals Medical Media B.V. [uit], 4) farmaceutische industrie, zoals 
GlaxoSmithKline [far], 5) beroepsgroepen van medici, zoals het NHG [vg], 6) wiki’s, zo-
als Wikipedia [wi], of 7) ervaringsdeskundigen en/of lotgenoten, zoals Medischforum.
nl [erv]. Tot slot kregen enkel de aangeklikte  zoekresultaten een referentie toegewezen 
(‘ref-pag’). Voorbeeld 5.5 toont een beschrijving van een deel van de zoekresultaten dat 
verscheen na zoekopdracht 3 van respondent 15.

voorbeeld 5.5: beschrijving afzender zoekresultaten

r ref-zkres afzender categorie ref-pag

15 zkop3_res08 Wikipedia Wi
15 zkop3_res09 Medicinfo Erv
15 zkop3_res10 RIVM Zrg
15 zkop3_res11 Medistart Uit GYNA_sBMHK

- beschrijving bezoeken aan website
Van alle webpagina’s die de respondenten bezochten werden de volgende kenmerken 
van het bezoek aan de webpagina beschreven: de referentie van de bezochte webpagina 
(‘ref-pag’), tot welke website de (sub)pagina behoorde (‘site’) en de referentie die aan 
die site werd toegekend (‘ref-site’), hoeveel respondenten de webpagina in het totaal 
bezochten en welke respondenten dat waren.

voorbeeld 5.6: beschrijving bezoeken aan website

ref-pag site ref-site resp-tot resp

GYNA_sBMHK gynaecologie.nl GYNA 2 01, 15
GYNA_sUKJE gynaecologie.nl GYNA 1 03
GZBE_sGOUK gezondheid.be GZBE 1 03
GZEX_sNIEU gezondheid.exed.nl GZEX 1 04
GZNL_sANGS gezondheid.nl GZNL 1 03
HPVT_sFAQT hpvtest.nl HPVT 1 05

- beschrijving inhoud van websites
Vervolgens werden de bezochte webpagina’s kort omschreven. In voorbeeld 5.7 wordt 
een uitwerking van webpagina ‘GYNA-sBMHK’ getoond, de webpagina die respondent 
15 selecteerde na zoekopdracht 3. De pagina’s werden allereerst in blokken content op-
gedeeld. Dat werd gedaan door eerst een onderverdeling te maken in het type content, 
bijvoorbeeld tekst, video, afbeelding of link (‘type’). Vervolgens werden grote, door-
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gaans tekstuele blokken content opgedeeld in paragrafen. Elk blok kreeg een nummer 
(c1, c2, etc) toegewezen. Voorts kreeg het het blok één of enkele kernwoorden toebe-
deeld die het hoofdonderwerp van het blok content beschreven en werden de sub-on-
derwerpen kort omschreven.

voorbeeld 5.7: beschrijving inhoud van websites

referentie type kernwoorden sub-onderwerpen

GYNA_sBMHK/c01 txt baarmoederhalskanker, 
hpv

Wat is het; hoe ontwikkelen afwijkende cellen 
zich tot kanker; wie krijgen het; wat is de 
oorzaak; hoe wordt HPV overgedragen; wie 
krijgen HPV

GYNA_sBMHK/c02 txt baarmoederhalskanker, 
symptomen, klachten

Wat zijn klachten bij een afwijkend uitstrijkje; 
wat zijn klachten bij (een voorstadium van) 
baarmoederhalskanker

GYNA_sBMHK/c03 txt baarmoederhalskanker, 
uitstrijkje

Hoe wordt baarmoederhalskanker voorko-
men: HPV-vaccin, bevolkingsonderzoek

GYNA_sBMHK/c04 txt baarmoederhalskanker, 
ziekteverloop

Hoe ontwikkelt bmh-kanker zich; wat zijn de 
vier stadia van groei; wat zijn de overlevings-
kansen per stadium

GYNA_sBMHK/c05 lnk-in baarmoederhalskanker, 
behandeling

meer lezen over behandeling bmhk

- beschrijving handelingen
Tijdens de observaties voerden de respondenten verschillende handelingen uit. De 
handelingen werden per scherm – zoekresultaten of een website – op chronologische 
volgorde beschreven. Voorbeelden van handelingen zijn een zoekopdracht typen, een 
pagina bekijken of wachten op een pagina die aan het laden is. Per handeling werd 
vastgelegd op welk moment in de observatie deze begon [t obs], hoe lang de handeling 
duurde [t actie] en welke webpagina en eventueel welk blok content de respondent 
op dat moment op haar beeldscherm zag. In ‘voorbeeld 5.8: verslag observatie’ wordt 
getoond hoe dit is gedaan.

- transcriberen en toevoegen verbalisaties
De laatste stap in het maken van het verslag was transcriberen van de verbalisaties 
die de respondenten gedurende de observatie maakten. De verbalisaties werden ortho-
grafisch getranscribeerd en geplaatst bij de handeling waar de verbalisatie bij hoorde, 
zoals te zien is in ‘voorbeeld 5.8: verslag observatie’.  In dit voorbeeld is een deel van 
de observatie van respondent 15 te zien; vanaf het bekijken van de zoekresultaten van 
zoekopdracht 3 tot en met het raadplegen van de webpagina ‘baarmoederhalskanker’ 
op de website ‘gynaecologie.nl’.



127

methode

voorbeeld 5.8: verslag observatie

t obs t hand referentie scherm handeling verbalisatie

8.00 0.26 zoekresultaten 
“baarmoederhals-
kanker”: 15_zkop3_
res1 t/m res7

bekijkt scherm Ga ik niet bij het KWF kijken in eerste instan-
tie, dat lijkt me dat er dan een beetje teveel 
informatie misschien is. Nou is ook een beet-
je op niks gebaseerd eigenlijk (lacht).

8.26 0.03  navigeert om-
laag

8.29 0.12 zoekresultaten 
“baarmoederhals-
kanker”: 15_zkop3_
res5 t/m res11 

bekijkt scherm

8.41 zoekresultaten 
“baarmoederhals-
kanker”: 15_zkop3_
res5 t/m res11

klikt op 15_
zkop3_res11

Eens kijken op de site gynaecologie punt nl. 
En dat is omdat het begin- omdat het- bij 
Google zie je zo van “het ontstaan van baar-
moederhalskanker gaat heel langzaam”. En 
dan denk ik: “Oh, dat is eh fijn om te lezen”. 
(lacht)

T 0.58 totale tijd op webpagina 0.58
8.45 0.36 GYNA_sBMHK/c1 bekijkt scherm [zucht tijdens lezen diep in en uit]
9.21  navigeert om-

laag
9.21 0.35 GYNA_sBMHK/c1 bekijkt scherm Ik vind het eh ook eh eigenlijk zo verdrietig 

dat- dat het komt door seksueel contact, dus 
dat het- dat het voor heel veel vrouwen komt 
met zo’n hpv virus. Heel eh ja pijnlijk. 

9.57  navigeert om-
laag

9.57 0.13 GYNA_sBMHK/c1 bekijkt scherm En dat staat er allemaal zo- ja zo feitelijk hè, 
terwijl ik het eigenlijk zo... ja. Zo van, jeetje 
wat is dat eigenlijk ja naar voor- voor vrou-
wen. 

10.11  navigeert om-
laag

10.11 0.23 GYNA_sBMHK/c1, 
GYNA_sBMHK/c2

bekijkt scherm En voor mezelf hè, dat het- dat het dan op 
zo’n manier- dat je dan zo’n probleem krijgt. 
Ja. 

stap 2: analyse verbalisaties
De verbalisaties bij de observaties werden vervolgens op dezelfde thematische ma-
nier geanalyseerd als de vraaggesprekken – volgens de werkwijze van Braun en Clarke 
(2006). Zie voor de beschrijving daarvan stap 1 t/m 6 in paragraaf 5.3.1 vraaggesprek-
ken. De steekproef uit de geluidsopnamen van de observaties die de onderzoeksassis-
tenten codeerden, waren de transcripten van respondenten 5, 15, 25, en 35.  
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5.4 verslaglegging
De respondenten 1 tot en met 4 deden mee in de pilotfase van het onderzoek en waren 
geen patiënten van de cervixpolikliniek. Met hen is dan ook niet gesproken over hun 
informatiebehoeften (hoofdstuk 6) en raadplegen van informatiebronnen (hoofdstuk 
7). Met respondenten 6-9 en 11-14 is enkel telefonisch gesproken. Tijdens deze telefo-
nische gesprekken is het niet gelukt diepgravend in te gaan op het informatiegedrag en 
met name de motieven die daarbij hoorden. Met de respondenten 15 tot en met 40 is 
persoonlijk gesproken over het informatiegedrag. Deze manier leverde een grote hoe-
veelheid en variëteit aan data op, waarover in de volgende hoofdstukken wordt gerap-
porteerd.
 Na de thematische analyse van de vraaggesprekken en verbalisaties, en de be-
schrijving van het online zoekgedrag was op gestructureerde wijze vastgelegd welke 
belevingen, behoeften en gedragingen de respondenten toonden tijdens het onder-
zoeks- en behandeltraject van een afwijkende baarmoederhalsuitstrijkje en welke 
overwegingen of motieven zij daarvoor hadden. De resultaten van de thematische ana-
lyse worden steeds geïllustreerd met voorbeelden uit de transcripten. Aan gesprekken 
wordt als volgt gerefereerd: [r05:10-12], dat wil zeggen dat het een citaat van respon-
dent 5 is dat te vinden is op regel 10-12 van het transcript. Met enkele respondenten is 
twee of drie keer gesproken. Als het citaat uit het tweede of derde gesprek komt, dan is 
dat te zien aan de toevoeging /2 of /3, bijvoorbeeld [r05/2:93-97]. Naar citaten uit de 
transcripten van de observaties wordt op eenzelfde manier gerefereerd, alleen worden 
de regelnummers dan voorafgegaan door een ‘o’: [r05:o17-18]. De spectra aan gedra-
gingen, informatiebehoeften, gebruik van informatiebronnen en online zoekstrategieën 
worden beschreven in respectievelijk hoofdstuk 6 tot en met 9. 
 Nadat de deelvragen waren beantwoord, werden de respondenten per deel-
vraag ingedeeld in clusters. Aan de hand van de clusters werd vervolgens bestudeerd 
of er patronen waren te ontdekken in het informatiegedrag van de respondenten. Deze 
werkwijze – van spectra naar clusters naar patronen – wordt uitgebreid toegelicht in 
hoofdstuk 10: patronen in informatiegedrag.
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Vrouwen die gediagnosticeerd zijn met een afwijkende Pap-uitslag krijgen te maken 
met verschillende negatieve emoties, ingegeven door onder meer situationele en per-
soonlijke kenmerken, zo werd in hoofdstuk 3 beschreven. Bekend is dat dergelijke emo-
ties aan de basis staan van informatiebehoeften. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
welke informatiebehoeften de respondenten hadden of juist expliciet niet hadden, en 
welke overwegingen hieraan ten grondslag lagen. Ook wordt in kaart gebracht welke 
informatiebehoeften door de professionele voorlichting worden ingevuld en aan wel-
ke informatiebehoeften een website met aanvullende informatie tegemoet zou moeten 
komen. 

6.1 resumé literatuur
Als iemand geconfronteerd wordt met een nieuwe gezondheidssituatie, zoals afwijken-
de baarmoederhalscellen, ontstaat er doorgaans onzekerheid en verontrusting bij de 
zorggebruiker (Brashers, 2001; Gudykunst & Nishida, 2001; Kulthau, 1993), bijvoor-
beeld onzekerheid over de ernst en waarschijnlijkheid van de prognose (Rains & Tucka-
chinsky, 2015; Miller, 2012). Onzekerheid en verontrusting staan aan de basis van een 
behoefte aan informatie (Bertram & Magnussen, 2008; Kalbach, 2006; Leydon, Boul-
ton, Moynihan, Jones, Mossman, Boudioni & McPherson, 2000). Informatiebehoeften 
worden wel gedefinieerd als het besef van een kloof tussen wat men weet en wat men 
moet weten om aan een bepaalde behoefte te voldoen (Lambert & Loiselle, 2007). Zorg-
gebruikers verschillen onderling en per situatie in de hoeveelheid onzekerheid die zij 
kunnen en/of willen tolereren (Kramer, 1999) en in hun informatievoorkeur (Anker, 
Reinhart & Feeley, 2011).
 Zoeken naar informatie gebeurt vanuit zowel een cognitieve behoefte – reduce-
ren van een kennis- of begripstekort (Case, Andrews, Johnson & Allard, 2005; Brashers, 
Goldsmith & Hsieh, 2002) als vanuit een affectieve behoefte – reduceren van negatieve 
emoties als onzekerheid en verontrusting of het behouden van hoop (Boot & Meijman, 
2010b; Leydon et al., 2000). Zo blijken vrouwen met een afwijkende Pap-uitslag dik-
wijls op internet te zoeken naar informatie als een manier om te leren omgaan met de 
negatieve emoties die de diagnose veroorzaakt (Rask, Oscarsson, Lindell & Swahnberg, 
2015). Vanuit cognitieve of affectieve behoeften kan informatie ook juist gemeden wor-
den. Een zorggebruiker zal bijvoorbeeld geen tijd spenderen aan het zoeken naar infor-
matie als zij meent dat de informatie die zij zal vinden niet persoonlijk bruikbaar of van 
anderszins van toegevoegde waarde zal zijn (Neuberger & Silk, 2016). Meer gebruikelij-
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ke redenen om informatie te mijden zijn dat zorggebruikers hun hoop willen behouden 
of de situatie proberen te ontkennen (Barbour, Rintamaki, Ramsey & Brashers, 2012; 
Leydon et al., 2000; Miller, 1995).  
 Er zijn ook minder zichtbare informatiebehoeften, waarvoor in de wetenschap-
pelijke literatuur minder aandacht is, zoals latente informatiebehoeften waarvan de 
zorggebruiker zich pas bewust wordt op het moment dat zij met bepaalde informatie 
wordt geconfronteerd (Alzougool, Chang & Gray, 2008). Ook voor de aard of het onder-
liggende motief van de informatiebehoefte (Alzougool, Chang & Gray, 2013) en voor 
informatiebehoeften waaraan niet tegemoetgekomen wordt, is in de literatuur minder 
aandacht (Adams, Boulton & Watson, 2009). In het onderhavige onderzoek is aandacht 
voor juist die aspecten. Diepgaand inzicht hebben in de ervaringen, en behoeften aan in-
formatie en emotionele steun is namelijk een cruciale voorwaarde voor het ontwerpen 
van effectieve communicatie (Rutten, Arora, Bakos, Aziz & Rowland, 2005). 

6.2 resumé methode
De resultaten uit dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de data verkregen uit de vraaggesprek-
ken met de respondenten. In hoofdstuk 5, methode, werd een uitgebreide beschrijving 
gegeven van het verkrijgen, verwerken en analyseren van deze data. In deze paragraaf 
wordt een samenvatting van de methode gegeven.

dataverzameling
Door middel van semigestructureerde vraaggesprekken zijn de informatiebehoeften, 
de onderliggende motieven daarvoor en de opzichten waarin de verschafte informatie 
tegemoetkwam aan die behoeften bestudeerd. Er werd gekozen voor vraaggesprekken, 
omdat het doel was om de thema’s van de behoeften en onderliggende motieven in 
kaart te brengen. Er werd op verschillende momenten in het onderzoeks- en behandel-
traject van een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje gesproken met 36 patiënten van 
een cervixpolikliniek in de Randstad. De gesprekken vonden bij de respondent thuis of 
in het ziekenhuis plaats. Ongeveer de helft van de respondenten kwam voor het eerst op 
de cervixpolikliniek voor een colposcopie, de andere helft was reeds patiënt en had al 
één of meer colposcopieën en mogelijk ook een behandeling ondergaan. De responden-
ten die ervaring hadden met het traject reconstrueerden de informatiebehoeften die zij 
in de eerdere fasen van het traject hadden (zie bijlage 6.1).

data-analyse
De gesprekken werden orthografisch getranscribeerd en vervolgens werd een thema-
tische analyse uitgevoerd volgens de werkwijze van Braun en Clarke (2006, zie hoofd-
stuk 5 voor een beschrijving). De analyse resulteerde per fase in het onderzoeks- en 
behandeltraject in een verzameling informatiebehoeften die waren onderverdeeld in 
een aantal onderwerpen met een aantal bijbehorende motieven. 
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 Alle typen informatiebehoeften werden gerapporteerd: informatiebehoeften 
die spontaan opkwamen, informatiebehoeften die werden opgeroepen door ontvangen 
informatie of door gebeurtenissen tijdens het traject, en latente informatiebehoeften 
die werden beantwoord in informatie. Datzelfde gold voor informatie die responden-
ten zeiden te willen mijden. Dat kon spontaan of door ontvangen informatie ingegeven 
zijn. Daarnaast werden de motieven voor deze aan- of expliciet afwezige informatiebe-
hoeften bestudeerd. De informatiebehoeften ten aanzien van een onderwerp werden 
geanalyseerd en gegroepeerd: er bleken bepaalde thema’s te zijn waarover de vrouwen 
vragen hadden. De informatiebehoeften die hetzelfde thema besloegen, werden bij el-
kaar geplaatst. Voor hun informatiebehoeften werden diverse motieven genoemd. Ook 
deze motieven werden thematisch geanalyseerd. Op deze manier werd er een ordening 
aangebracht in de data en konden er spectra aan informatiebehoeften en motieven ge-
presenteerd worden. 

verslaglegging
Na de codering werden de gerapporteerde informatiebehoeften vergeleken met de 
inhoudsanalyse die werd gemaakt van de voorlichtingsfolder (zie hoofdstuk 3). Deze 
folder is hoofdzakelijk informatief en instructief van aard en betreft overwegend het 
onderzoeks- en behandeltraject. Er werd geconcludeerd dat de folder als het ware een 
blauwdruk van het traject is, wat van groot belang is voor de doorloop op de cervixpo-
likliniek. Door de gerapporteerde informatiebehoeften te vergelijken met de informatie 
in de folder wordt inzichtelijk gemaakt aan welke informatiebehoeften de professionele 
voorlichting vanuit de cervixpolikliniek al dan niet tegemoetkomt.

6.3 resultaten
In deze resultatensectie wordt besproken welke informatiebehoeften de respondenten 
hadden gedurende het onderzoeks- en behandeltraject. Het onderzoeks- en behandel-
traject is ingedeeld in drie fasen: fase 1 loopt van het horen van de uitslag van het initië-
le afwijkende uitstrijkje dat aanleiding gaf tot doorverwijzing naar de cervixpolikliniek, 
tot aan de uitslag van de het gynaecologische vervolgonderzoek: een colposcopie met 
doorgaans een biopsie. De tweede fase loopt van de uitslag van het gynaecologische 
vervolgonderzoek tot aan het controle-uitstrijkje dat opnieuw aanleiding geeft tot een 
colposcopie. Fase 3 omvat het onderzoeks- en behandeltraject vanaf het horen van de 
uitslag van het afwijkende controle-uitstrijkjes. In deze fase vindt opnieuw onderzoek 
en mogelijk behandeling plaats van langer bestaande onrustige baarmoederhalscellen, 
zowel na afwachten als na behandelen. 

6.3.1 informatiebehoeften in fase 1

Fase 1 van het onderzoeks- en behandeltraject loopt van het horen van de uitslag van 
het initiële uitstrijkje, op basis waarvan de respondenten zijn doorverwezen naar de 
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cervixpolikliniek, tot aan de colposcopie. Vrijwel alle respondenten zeiden informatie-
behoeften te hebben in deze fase van het traject; hetzij naar aanleiding van het horen 
van de diagnose en de doorverwijzing, hetzij naar aanleiding van de informatie die zij 
gedurende deze fase tot zich hebben genomen, hetzij retrospectief naar aanleiding van 
wat zij hebben meegemaakt. Ook werd door een aantal respondenten enkele onderwer-
pen genoemd waarover zij niets wensten te weten.

afwijkende baarmoederhalscellen

Alle respondenten hadden een afwijkende Pap-uitslag, wat duidt op de aanwezigheid 
van afwijkende baarmoederhalscellen. De Pap-uitslagen varieerden van Pap2 tot Pap4. 
Vrijwel alle respondenten zeiden vragen te hebben over hun diagnose.

gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Respondenten wensten onder meer 1) algemene feiten over afwijkende baarmoeder-
halscellen, en 2) informatie over de kans op (een voorstadium van) baarmoederhals-
kanker. 

1. algemene feiten over afwijkende baarmoederhalscellen
• wat een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag inhoudt
Respondenten die te horen krijgen dat hun uitstrijkje afwijkingen vertoonden, kregen 
doorgaans ook te horen wat hun Pap-uitslag was. Vaak werden zij voor het eerst met 
baarmoederhalsdysplasie en een Pap-uitslag geconfronteerd. Vaak rapporteerde de 
respondent in kwestie dat zij geschrokken was van de uitslag. Behalve door de diagnose 
zelf, kon dat ook veroorzaakt zijn door de manier waarop de uitslag was doorgegeven: 
“Omdat ik de huisarts eh niet meteen rechtstreeks kon spreken, maar ik hoorde het in 
mijn voicemail. (…)  dan denk je: ‘Wat is dit?’ En het staat op m’n voicemail en dan is 
het toch wel alarmeren of-. Ja, dus daar schrok ik heel erg van” [r29:243-252]. Door 
de schrik kon de uitleg, als de huisarts die gegeven had, aan hen voorbij zijn gegaan: 
“Het kan ook zijn dat mijn huisarts dat misschien in een, in een bepaalde vorm ook 
wel heeft gedaan. Maar dat de eerste boodschap zo binnenkwam, dat het niet in orde 
was, dat je, misschien een deel van-dat ik een deel van de informatie ook wel niet tot 
me heb genomen” [r37:451-462]. Hoe dan ook hadden vrijwel alle respondenten vra-
gen over hun Pap-uitslag na het horen van de diagnose. Zij rapporteerden zowel cog-
nitieve informatiebehoeften gemotiveerd vanuit onzekerheid: “Nou ja, ik wee- weet bij 
God dus niet, hè, wat op dat moment een Pap is. Dus ik heb gevraagd van: ‘Wat houdt 
dat in’ ” [r18:217-222], als affectieve informatiebehoeften gemotiveerd door veront-
rusting: “Ik wilde weten wat Pap inhoudt, waar heb je het dan over. (...). Ik ben Pap0 
of Pap1 gewend. Als je geen kennis over Pap hebt, schrik je meer. Dan denk je toch dat 
3b over de helft is” [r10:11-17]. Anderen hadden het gevoel ‘verraden’ te zijn door hun 
lichaam: “Omdat je d’r weinig van voelt ehm, voel je je wel aardig verraden door je lijf” 
[r35:365-368]. Dat kon onrust en een gevoel van gebrek aan controle veroorzaken: “Je 
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bent gewoon gezond en fit en eh, en ondertussen blijkt dus dat er cellen in je lijf zitten 
die zich eh abnormaal aan het gedragen zijn, waardoor je, ja, nie-, ik in ieder geval eh eh, 
onrustig gevoel in je buik krijgt over jezelf” (…) Je hebt het niet in de hand en dat maakt 
het moeilijk” [r24:185-197; 215-216]. Bij de respondenten die naar eigen zeggen een 
behoefte aan controle hadden, riep dat een behoefte aan informatie over baarmoeder-
halsdysplasie op.

2. kans op (een voorstadium van) baarmoederhalskanker
• wat de gevolgen kunnen zijn van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag
• wat de slechtste uitkomst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag
• hoe groot de kans op baarmoederhalskanker is bij een (betreffende) Pap-uitslag
• wat de relatie tussen onrustige cellen en baarmoederhalskanker is
Bij het horen van de diagnose afwijkende Pap-uitslag legde een aanzienlijk deel van 
de vrouwen een relatie met baarmoederhalskanker: “Alles wat maar lijkt op onrustige 
cellen richting kanker dat, zeg maar, dat gaat gelijk door je hoofd” [r24:157-159]. Ver-
ontrusting over de kans op kanker was het meest gehoorde motief voor hun behoefte 
aan informatie over de kans op baarmoederhalskanker. Respondenten wilden hierover 
gerustgesteld worden: “In hoeverre je gevaar loopt op baarmoederhalskanker en ehm. 
Dat, dat vind ik heel belangrijk om te weten. Je voelt je er toch niet gerust eh, je voelt je 
er niet gerust op” [r21:188-189;558-559]. Bij vrouwen die zelf eerder kanker hadden 
gehad of een naaste hadden met kanker was de onrust over de kans op baarmoeder-
halskanker groter: “Nog geen half jaar daarvoor heb ik mijn jonge zus aan kanker ver-
loren. En kanker was ineens toch wel heel erg beladen. Je weet dat het een voorstadium 
is van, maar goed, het kan altijd mis gaan. (...) Je kan zomaar ineens kanker hebben, 
maakt niet uit waar. Dus ja, en daar kan je ook zo maar ineens heel snel aan dood gaan” 
[r26:59-69;250-253]. Vragen over de kans op baarmoederhalskanker konden blijven 
bestaan, ondanks een goede uitleg van de huisarts: “Toen had ie het er ook over (…) 
dat ik die cellen heb en dat als ik over vijf jaar terug zou komen, dat ik waarschijnlijk al 
kanker zou hebben en dat het dan nog moeilijker zou zijn om weg te halen. Maar nu ben 
ik er wel op tijd bij. Dus dat laat me nu nog een beetje twijfelen: ‘Heb ik het nou wel of 
niet?’(…) Je gaat toch twijfelen, dan ga je toch zoeken. En ik – hij probeert me natuurlijk 
gerust te stellen, zo zag ik het ook” [r17:106-118; 159-163].
 In de folder wordt beschreven dat de kans op een voorstadium bij kleine afwij-
kingen gering is, en bij ernstige afwijkingen reëel. Maar dat ook bij een voorstadium de 
kans op baarmoederhalskanker klein is. Deze informatie kwam bij een aantal vrouwen 
tegemoet aan hun affectieve behoeften: “(…) dat ‘t in de meeste gevallen een, eh eh, 
niets betekent, dat je je geen zorgen hoeft te maken. Dus toen dacht ik: ‘Dan doe ik dat 
ook niet voorlopig’” [r25:280-288]. Meer respondenten bleven ook in meer of mindere 
mate ongerust na het lezen hiervan: “Die voo- patiëntenvoorlichting nu, die zegt heel 
duidelijk: ‘Bij een Pap3a hoef je nog niet zoveel zorgen te maken’. Maar ik maakte me 
verschrikkelijke zorgen. Ik dacht: ‘Dit is eh fataal’” [r20:79-86]. Zorgen konden ook blij-
ven bestaan, omdat respondenten het gevoel hadden confectie-voorlichting te hebben 
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gekregen: “Het is zo’n routinematige  lopende bandfabriek daarboven bij die cervixpoli. 
En eh, ja goed, dat is vervelend. (…) Is voor de patiënt niet niks wat er gebeurt. (…) Dat 
voel je natuurlijk wel als een soort lopendebandnummertje” [r35:691-698;746-751]), 
En toen zagen ze dus de vorige keer ook wit, witte stukjes. En toen zei ze: ‘Oh ja, maar 
dat is niet zo erg’. (…). Dan denk ik: ‘Jullie kunnen het allemaal wel niet zo erg vinden, 
maar eh, ik vind het toch iets minder geslaagd’” [r35:505-522].

gewenste informatie, niet behandeld in voorlichting
Respondenten rapporteerden daarnaast dat zij informatie wensten over 3) de ernst 
van afwijkende baarmoederhalscellen, 4) ervaringen met een afwijkende Pap-uitslag 
van lotgenoten, 5) baarmoederhalskanker, 6) de snelheid waarmee dysplasie zich ont-
wikkelt tot kanker, 7) de relatie van andere ziekten of afwijkingen tot baarmoederhals-
dysplasie, en 8) consequenties van een afwijkende Pap-uitslag voor een kinderwens. 
Deze onderwerpen werden niet behandeld in de verstrekte informatie.

3. ernst van afwijkende baarmoederhalscellen
• wat de ernst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag
• wat de ernst van een voorstadium van baarmoederhalskanker is
• wat de verhouding van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag is tot niets hebben
• hoe een afwijkende Pap-uitslag eruit ziet
Respondenten wilden niet alleen weten wat de kans op baarmoederhalskanker is bij 
een bepaalde Pap-uitslag, maar ook wat de ernst is van het hebben van afwijkende baar-
moederhalscellen. Zij wilden dus weten wat hun huidige gezondheidssituatie beteken-
de: ze hebben geen kanker, maar wat dan wel? Sommigen gingen vanuit een behoefte 
aan geruststelling op zoek naar informatie: “Ik heb ook geen idee wat er, dat er ook een 
soort van tussengradaties zijn of zo. Ik, ik weet alleen: afwijkende cellen is vaak foute 
boel. Dus dan eh, ja, dan schrik je wel” [r29: 276-285]. Anderen vanuit een cognitieve 
behoefte: “Ik wist dat er nog niks aan de hand was, dat dat geen kanker of gelijk of iets 
eh was.  (..) En toen heb ik het wel eh gelijk ge- gegoogled, volgens mij. Van: ‘Wat is dan 
de verhouding tot tot het niks hebben?’ (…) ‘t ligt ook niet heel erg in mijn karakter, 
moet ik zeggen, om direct daar zorgen over te maken” [r31:55-71]. Eén respondent liet 
weten dat zij behoefte had aan afbeeldingen van afwijkende baarmoederhalscellen van-
uit een behoefte aan geruststelling over de ernst van haar Pap-uitslag: “Toen ben ik op 
het internet wel gaan kijken naar, oke ja, eh naar plaatjes van eh de baarmoedermond 
met dus-. (...) En dan, en toen zag ik echt inderdaad verschrikkelijke plaatjes. En toen 
dacht -, en ik had mijn eigen eh foto gezien, dus dacht ik: ‘Ja, zie je. Ik heb echt alleen 
maar een plekje van bijna niks dus” [r40:461-475].

4. ervaringen met een afwijkende Pap-uitslag
• hoe bij lotgenoten cervixproblematiek is verlopen
• wat lotgenoten met dezelfde klachten voor ziekte/aandoening bleken te hebben
Vrijwel alle respondenten zeiden dat zij van lotgenoten wilden weten wat hun erva-
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ringen zijn met een afwijkende uitstrijkje. De behoefte aan ervaringen was niet erg 
specifiek; de respondenten wilden in het algemeen weten hoe anderen een afwijkend 
uitstrijkje ervaren hebben. De respondenten wilden niet alleen ervaringen uitwisselen 
omdat “het fijn is” [r40:705] en om zelf ook hun “ei kwijt te kunnen” [r37:940], maar 
ook bijvoorbeeld omdat: “dat troost dan ook een beetje, dat relativeert” [r20:545-549] 
en omdat ervaringsverhalen “ook de andere kant, ook de beleving en de emotionele 
kant [belichten], die volgens mij eigenlijk, als ik dat nu zo bekijk, zo de afgelopen maan-
den ook weer, die die belevingskant nog veel groter is dan de medische kant, zeg maar. 
(…) ‘t Is zo ingrijpend, zeg maar, voor jezelf ook op emotioneel vlak, dat het heel pret-
tig is als je - als je vanuit die kant ook een verhaal krijgt, zeg maar” [r24:684-691]. De 
informatiebehoeften waarmee zij ervaringsdeskundigen raadpleegden, waren dan ook 
hoofdzakelijk affectief van aard.

5. algemene feiten over baarmoederhalskanker
• wat baarmoederhalskanker inhoudt
• hoe baarmoederhalskanker ontstaat
Elf vrouwen zeiden vragen te hebben over de ziekte baarmoederhalskanker. Die infor-
matiebehoeften waren doorgaans niet erg specifiek; zij zeiden ‘op baarmoederhalskan-
ker’ te hebben gezocht. Dat konden vrouwen zijn die ongerust waren over baarmoeder-
halskanker: “Dat ging ik zelf een beetje uitzoeken op internet. (…) D’r zit toch wel iets 
van ongerustheid bij voor baarmoederhalskanker, of wat dan ook. Omdat eh ze het dan 
al een keertje weg hadden gehaald en de dokter zei toen: ‘Ja, dat zijn een soort pre kan-
kercellen. Hoe- hoeft niet, maar eh het kan kanker worden’” [r27:749-769]. Zoals eerder 
beschreven was de verontrusting over kanker groter bij respondenten die zelf of wiens 
kanker had gehad, wat tot uiting kon komen in een behoefte aan informatie: “Ik heb 
drie jaar geleden m’n nichtje verloren aan kanker. En die heeft dus inderdaad vanuit de 
huisarts ook zo’n heel vaag bericht gekregen. Dus dat was wat bij mij vooral heel zwaar 
binnenkwam” [r37:304-310]. Maar ook respondenten die niet verontrust zeiden te zijn 
over baarmoederhalskanker, konden informatie over kanker wensen: “En iets over iets 
over baarmoederhalskanker, geloof ik, ook - ook nog op gezocht. Van eh: mocht dat zo 
zijn dan eh – [maakte je je daar ongerust over?] Nee, nee, totaal niet. [Je wilt het weten] 
ook om dingen uit te sluiten voor jezelf misschien” [r32:222-236].

6. snelheid waarmee dysplasie zich ontwikkelt tot kanker
• of de onrustige cellen al uitgezaaid/kanker kunnen zijn bij een (betreffende) afwij-

kende Pap-uitslag
• of de onrustige cellen in de vijf jaar tussen de uitstrijkjes kanker kan worden
• in welk tempo onrustige cellen zich ontwikkelen tot kanker
• hoe lang het duurt voordat baarmoederhalskanker fataal is
Vrouwen die eerder te maken hadden gehad met kanker, een omvangrijke medische 
geschiedenis hadden of een combinatie van beide, hadden de ervaring dat het nood-
lot zomaar kan toeslaan en beschouwden het als een reële optie dat zij kanker zou-
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deon ontwikkelen. Deze respondenten leken te denken dat zij reeds een voorstadium 
van kanker hebben, zoals blijkt uit het volgende citaat: “Ik heb ook al met huidkanker 
te maken gehad. Dus het woord K kan ik eigenlijk niet eens meer horen. (…) Ik dacht 
dat ik al eh, dat het al buiten m’n baarmoeder en dat ‘t al eh, ja. Ik zag me al gaan. Ik 
denk: ‘‘t Is voorbij.’ ‘t Klinkt heel dramatisch, maar ik zag me, ik zag het al helemaal” 
[r28:119-129;200-215]. Zij wilde weten of dat zo kon zijn: “Eigenlijk heb ik gewoon 
kortaf gevraagd: ‘Ken het gewoon kanker zijn? Dat het uitgezaaid is of zo?’ Zo – zo heb 
ik het gevraagd” [r28:1270-1280]. Een antwoord deed er niet toe, want zij kon zich niet 
voorstellen dat zij geen kanker had: “Ik geloof het gewoon niet. Dat zeg ik hoor, eerlijk 
(…) Dat gaat er bij mij niet meer in” [1279-1295]. Een andere ex-kankerpatiënt leek zich 
vooral zorgen te maken over de snelheid waarin dysplasie zich ontwikkelt tot baarmoe-
derhalskanker: “Ja, ik wilde natuurlijk weten hoe snel zoiets gaat. En eh de relatie [met 
baarmoederhalskanker] dat wist ik ei- daar wist ik eigenlijk niks van. Dus je wil weten 
van hoe dat zit. En eh, die volgorde, hoe snel dingen zich ontwikkelen” [r35:307-322]. 

7. relatie van andere ziekten of afwijkingen tot een afwijkende Pap-uitslag
• of baarmoederhalskanker gerelateerd is aan chronische cyste
• of endometriose de oorzaak kan zijn van een afwijkende Pap-uitslag
• of een schimmelinfectie verband kan houden met een afwijkende Pap-uitslag
Twee respondenten hadden vragen over de relatie van andere ziekten of afwijkingen tot 
een afwijkende Pap-uitslag. Zo had één van de respondenten een steeds terugkerende 
bartholin cyste, die zij zelf ‘tumoren’ noemde: “Ik heb wel bij de gynaecoloog ook nog 
afgelopen keer heel veel informatie gevraagd over het feit dat ik steeds die tumoren te-
rugkrijg. Of dat dan te maken heeft met die, ehm ja, met laat maar zeggen, met baarmoe-
derhalskanker” [r18:303-305]. De andere respondent had over endometriose gehoord 
en wilde weten of dat de oorzaak kon zijn van de afwijkende Pap-uitslag: “Daarover 
wilde ik ook meer informatie morgen bij de arts vragen van eh, van nou ja: ‘Ik heb ook 
van dit en dat gehoord. En zou dat het misschien kunnen zijn?’ Dus dat gaat om endo-
metriose, geloof ik, zo heet het. dus daar heb ik wel een beetje gezocht op internet, van 
wat dat dan is. (...) En dan hoor je dat van, nou ja, iemand die ook soortgelijke klachten 
heeft en die dan dat heeft gehad [r29:359-381].

8. consequenties van een afwijkende Pap-uitslag voor een kinderwens
• of een afwijkende Pap-uitslag consequenties heeft voor een kinderwens
Een aantal vrouwen had een kinderwens ten tijde van de afwijkende Pap-uitslag. Omdat 
de afwijkende cellen op de baarmoederhals zitten, werd een link met vrouwelijkheid 
en vruchtbaarheid gelegd: “Het zit gewoon op-, omdat je als vrouw, het zit in je buik. 
Het tast ook wat vrouwelijkheid aan. Of het is ie-, ja, ik vond dat heel eh, ja heel heftig” 
[r24:222-228]. De respondenten maakten zich zorgen over hun kinderwens en wilden 
daar informatie over: “Dan heb je net besloten om met de pil te stoppen, terwijl dit er 
dan een beetje tussendoor fietst. Dus dat is gewoon ook niet leuk, daar ga je dan over 
nadenken” [r39:698-703]. 
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geen behoefte aan informatie, behandeld in voorlichting
Enkele respondenten rapporteerden juist geen informatie te willen over één bepaald 
onderwerp, namelijk de kans op een voorstadium van baarmoederhalskanker. Sommi-
ge respondenten rapporteerden geen behoefte aan informatie te hebben als zij geen 
onzekerheidsdiscrepantie ervoeren: “Oorzaken heb ik eigenlijk eh. Ik wist, ik wist al wel 
een beetje wat de oorzaken waren. Dus misschien dat dat de reden is, maar daar heb ik 
niet echt eh naar gezocht” [r19:100-105]. Andere respondenten zeiden niet geconfron-
teerd te willen worden met informatie over de afwijkende Pap-uitslag, omdat zij niet 
onnodig ongerust wilden worden.

kans op (een voorstadium van) baarmoederhalskanker
• wat de ernst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag
Respondenten konden zichzelf tegen mogelijk vervelend nieuws willen beschermen. Zij 
wilden liever niet geconfronteerd worden met informatie over de ernst van een afwij-
kende Pap-uitslag: “Ik heb wel zoiets van: ‘Ja, je moet je pas zorgen maken, totdat je een 
minder goeie uitslag krijgt. En daarvoor hoe je je, ja, dat heeft n- is nutteloos’. Maar dat 
is eh makkelijker gezegd dan gedaan. (…)  Ik weet dat ik er zelf al meer dan voldoende 
mee bezig ben. En ik wil er ook niet de hele tijd mee bezig zijn” [r39:681-692;876-879]. 
Een andere respondent wilde er überhaupt niet met aan haar gezondheidskwestie be-
zig zijn: “Je gooit er een filter eh over, bij wijze. Ja, ik weet dat ik iets heb, maar ik - ik 
parkeer het wel. Ik ben er niet de hele tijd mee bezig. (...) Ik denk dat eh, dat heb ik ook 
wel vrij veel in mijn omgeving gehoord, dat je gewoon inderdaad eh uit zelfbescher-
ming, denk ik, dat je dingen niet eh wil horen” [r23:340-346]. Ook één van de ex-kan-
kerpatiënten zei niets te willen weten over de ernst van een afwijkende Pap-uitslag, in 
tegenstelling tot haar lotgenoten. Haar angst om opnieuw kanker te hebben, leidde er 
bij haar juist toe dat ze hier niet mee geconfronteerd wilde worden: “Ik wil me geen zor-
gen maken. Ik heb me genoeg zorgen gemaakt. Ik heb al genoeg gehad ook” (…). Als je 
al met kanker te maken hebt gehad, dan ben je extra alert natuurlijk en zo en dan denk 
je ook sneller: ‘Oh, het zal wel fout zijn’ weet je. (…) Het is misschien je kop in het zand 
steken, maar dat wil ik dan eigenlijk helemaal niet weten. Dat is niet zo goed voor mijn 
gemoedsrust, zeg maar” [r36: 326-332;1420-1437]. Net als de respondent in het vorige 
voorbeeld, wilde zij niet geconfronteerd worden met informatie over de ernst van een 
afwijkende Pap-uitslag.

humaan papillomavirus

Een deel van de respondenten in dit onderzoek is getest op de aanwezigheid van het 
Humaan Papillomavirus (HPV), de veroorzaker van baarmoederhalsdysplasie. Deze 
vrouwen wisten dan ook dat er een relatie is tussen HPV en een afwijkende Pap-uitslag. 
Ook andere vrouwen konden eerder gehoord hebben over het virus, bijvoorbeeld via de 
media of via naasten. In totaal rapporteerden tien vrouwen vragen te hebben over het 
seksueel overdraagbare virus.
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gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Alle tien de respondenten die vragen hadden over het virus wilden weten wat 1) het 
HPV-virus inhoudt. Enkelen van hen zeiden ook te willen weten 2) wat de ernst van een 
HPV-infectie is, en 3) op welke manier het virus wordt overgedragen. 

1. algemene feiten over HPV
• wat een HPV-infectie inhoudt
• wat de relatie tussen HPV en een afwijkende Pap-uitslag is
• hoe vaak een HPV-infectie voorkomt
Als respondenten op het virus waren getest of als de huisarts hen had verteld dat het 
virus de veroorzaker was het de afwijkende Pap-uitslag kon daar verontrusting door 
ontstaan, gevolgd door een behoefte aan informatie: “In het begin heb ik me wel even 
zorgen gemaakt (…) De huisarts had wel een aantal opties en die dacht, nou ja, die wil je 
natuurlijk helemaal niet ongerust maken, maar de opties waren of een geslachtsziekte, 
dat je denkt: ‘Wa- oh jee’” [r22:119-134]. Bij één van de respondenten kwam de in-
formatie in de folder afdoende tegemoet aan haar affectieve informatiebehoeften: “Ja, 
het feit dat er inderdaad dit erop staat (...) dat inderdaad heel veel vrouwen het heb-
ben, weet je, dat dat vin’k ook weer geruststellend, zeg maar” [r40:1301-1306]. Voor de 
meeste respondenten bleek de informatie in de folder over het virus echter te summier. 
“Eh, ja verder eh lees je dan niet heel veel van dat v-, want dat is dan een virus, waar het 
mee begint. (…) En dat is dan, ja ja, een beetje vaag” [r29:121-138]. Dat er informatie-
behoeften over de aard van het virus bleven bestaan na de professionele voorlichting 
kon ook komen door tegenstrijdige voorlichting. In de folder staat bijvoorbeeld dat een 
afwijkende Pap-uitslag vaak in verband wordt gebracht met een HPV-infectie: “Het gaat 
er bij mij niet zo in op één of andere manier, dat HPV-virus (...) Maar wat ik, wat ik [van 
mijn huisarts] begrepen heb, is dat dat HPV pi- virus dat staat dan weer helemaal los 
van een verkeerd uitstrijkje (...) Maar het is me nog niet helemaal duidelijk” [r21:73-98].

2. ernst van een HPV-infectie
• welke gevolgen HPV kan hebben
• wat de relatie is van HPV en baarmoederhalskanker
Respondenten die hadden gehoord dat zij een HPV-infectie hadden, wilden weten wat 
de ernst daarvan is. Doordat de test doorgaans werd afgenomen in het kader van het be-
volkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker was de link met kanker gelegd: “Daar 
heb ik wel uitgebreid over gezocht (…) het verband tussen dat HPV-virus en eh baar-
moederhalskanker” [r15:189-198]. Ook hieraan lagen hoofdzakelijk affectieve behoef-
ten ten grondslag. Als vrouwen rapporteerden dat zij geen informatiebehoeften (meer) 
hadden omtrent een afwijkende Pap-uitslag, ging dat dikwijls gepaard met een gevoel 
van geruststelling. Aan vrouwen was bijvoorbeeld verteld dat het virus pas baarmoe-
derhalskanker veroorzaakt “als je dan jaaarenlang eh, zeg maar, in je houdt, dat bepaal-
de virus” [r32:73-76] of “dat het lichaam het ook zelf kan aanpakken” [r39:87-88]. 
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3. wijze van overdragen
• op welke manier HPV wordt overgedragen
Eén respondent wilde hier informatie over vanuit een praktische overweging: “Toen 
vroeg ik eh, of het eh eh, seksueel overdraagbaar kon zijn geweest. En toen zei ze van: 
‘Ja, dat zou kunnen. Maar het kan ook door tampongebruik of eh andere wegen zijn 
gegaan’. En eh, ik dacht nog wel van: ‘Moet ik eh eh eh, nog eh, jongens op de hoogte 
stellen?’ Ja, dat- dat was me niet helemaal duidelijk” [r38:328-340].

gewenste informatie,  niet behandeld in voorlichting
Hoewel de meeste vrouwen in eerste instantie zeiden dat zij meer in het algemeen in-
formatie wilden over wat HPV inhoudt, bleken zij ook meer specifieke vragen over het 
virus te hebben. Deze vragen gingen over 4) de wijze van overdragen, 5) de vaststelling 
van het virus, 6) het moment van overdragen, 7) het kunnen genezen van het virus, en 
8) de ernst van de verschillende typen HPV. Deze onderwerpen kwamen niet aan bod in 
de verstrekte informatie.

4. alternatieve manieren van overdragen
• op welke andere manieren HPV wordt overgedragen
• op welke manier(en) HPV NIET wordt overgedragen
• in hoeverre onrustige cellen gerelateerd zijn aan gemeenschap
• of HPV via een andere manier dan seksueel contact kan worden overgedragen
• of HPV via een besmette wc-bril kan worden overgedragen
• of HPV via handen schudden kan worden overgedragen
• of HPV via speeksel overgedragen kan worden
• of HPV via een condoombreuk overgedragen kan worden
• of een HPV-infectie voorkomen kan worden
• hoe een HPV-infectie voorkomen kan worden
In de verstrekte informatie wordt beschreven dat het HPV-virus ‘door geslachtsgemeen-
schap wordt verspreid’. Dat kon tot boosheid leiden: “Het is een soort SOA. En toen was 
ik ook in één keer helemaal boos over. (...) Dat ik denk: ‘Oh, ook dat nog. Ik heb het door 
jou’. Dus dat kan bijna niet anders, want verder doe ik niet eh, doe ik niet aan one night 
stands (…) Omdat ik met een idioot een relatie heb, loop ik dit alsnog op” [r25:86-105]. 
Anderen waren er verdrietig over: “Ik had dus ook die geslachtsziekte die heel naar was. 
En dat vond ik heel vreselijk om, nou ja, om daarvoor behandeld te worden. Dus ik was 
toen op dat moment best, eh, ik was niet zo helder” [r15:139-146]. En er waren respon-
denten die de besmetting ‘pijnlijk’ [r16:107] vonden. 
 De informatie dat het virus door geslachtsgemeenschap wordt overgedragen 
leidde bij een deel van de vrouwen tot twijfel en/of ongeloof. Deze twijfel komt voor 
bij vrouwen met verschillende typen seksuele relaties, van een vaste relatie tot niet 
seksueel actief. Enkele vrouwen die al enige tijd een vaste relatie hadden, twijfelden 
niet of nauwelijks aan de trouw van hun partner en konden niet goed geloven dat het 
virus enkel via seksueel contact wordt overgedragen. Zij leken de verklaring voor de 
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HPV-infectie voornamelijk te zoeken in alternatieve manieren van overdracht, bijvoor-
beeld: “Kan ik HPV ook van de wc-bril krijgen? Of van elkaar de hand schudden? (…) 
Hoe draag je HPV nou precies wel of niet over?” [r16:170-180]. Vrouwen die wisselende 
contacten hebben gehad, konden eveneens twijfelen, zoals het volgende citaat laat zien: 
“[Misschien komt het ook wel door] eh speekselcontact. Ja ehm, dat weet ik niet zeker. 
Daar heb ik geen eh, geen, maar dat eh, dat is een vermoeden van mij, omdat ik toch 
altijd eh eh eh goed veilig gevreeën heb” [r20:419-428]. Eén vrouw veronderstelde dat 
er wel een alternatieve manier van overdragen moest zijn, aangezien zij niet seksueel 
actief was: “Ik heb al drie jaar geen man. Dus daar kan het volgens mij niet aan liggen” 
[r36:691-695].

5. vaststelling HPV-infectie
• of het voorkomt dat ten onrechte de diagnose HPV wordt gesteld
• hoe het kan dat bij het eerste afwijkende uitstrijkje geen HPV werd gevonden en bij 

een volgend uitstrijkje wel
• of HPV-infectie met soa-test aangetoond kan worden
Eén van de respondenten had al langere tijd afwijkende uitstrijkjes, maar nog niet eer-
der was zij positief getest op het HPV-virus. Zij vond dat verwarrend: “Ik had een vraag 
over ehm hoe het komt dat ik dan in eerste instantie pap twee had ehm, maar geen HPV. 
En dat ik daarna geen afwijkende cellen had. En nu wel HPV en pap3. Ik heb al gevraagd 
of het voorkomt dat de diagnoses niet kloppen” [r16:90-98].

6. moment van overdragen
• hoe lang een HPV-infectie aanwezig moet zijn om het te kunnen overdragen
• of onderzocht kan worden hoe lang de HPV-infectie al aanwezig is in het lichaam
• wanneer afwijkende cellen zijn ontstaan
• of een HPV langere tijd aanwezig kan zijn (zonder klachten te geven)
• wanneer een HPV-infectie zich uit
• of HPV-infectie klachten geeft
Er waren ook vrouwen die het wel voor mogelijk hielden dat het virus via seksueel 
contact wordt overgedragen. Zij probeerden te achterhalen door wie het virus overge-
dragen moest zijn. Door wie het virus overgedragen moest zijn, leek met name urgent 
te zijn voor vrouwen die een relatie hadden ten tijde van de vaststelling van het virus. 
Vrouwen die niet twijfelden over de manier van overdracht gingen twijfelen aan de op-
rechtheid van hun ex-partner. Zij probeerden om hun vermoedens over de ontrouw van 
hun partner te rechtvaardigen of juist te weerleggen door antwoorden te vinden op vra-
gen omtrent het moment van de besmetting. Dat illustreert het volgende citaat: “Ehm, 
hoe lang iemand dat moet hebben, voordat het zeg maar hè, wanneer je besmet wordt. 
En wanneer dat uitkomt, ook bij mij. Hoe kan dat nou, hebben we, kan ik dat al langer 
hebben gehad. Dat was niet zo duidelijk” [r15:205-218]. 
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7. genezen van het virus
• of HPV helemaal uit het lichaam is verdwenen als er geen afwijkende Pap-uitslag 

meer is
• of zij van HPV kan genezen
• of HPV behandeld kan worden
Vrouwen die het vermoeden hadden of ervan overtuigd waren dat hun (ex-)partner hen 
had bedrogen, waren ontdaan of boos over de HPV-besmetting. Zij hoopten er zo snel 
mogelijk van af te kunnen. De HPV-infectie leek te worden beschouwd als een onaange-
naam souvenir dat zij hadden overgehouden aan de ontrouw van hun partner. Zij wil-
den dan ook zo snel mogelijk van deze pijnlijke herinnering verlost worden. Eén van de 
respondenten vroeg zich dan ook af: “Of je d’r weer vanaf komt – kan komen. (…) Ik wil 
d’r vanaf, van dat virus” [r25:253-269]. Ook de andere respondent die vermoedde dat 
haar partner was vreemdgegaan had een vraag van dezelfde strekking: “Of je dat verder 
zou kunnen behandelen” [r15:223-224]. 

8. ernst van de verschillende typen HPV
• wat een hoogrisico type HPV inhoudt
• welke HPV-typen hoger risico zijn
• of er naast laag- en hoogrisico ook een extra hoogrisico type HPV bestaat
• welk ‘effect’ een hoogrisico type HPV kan hebben
• welk type HPV zij heeft
Enkele vrouwen waren ervan op de hoogte dat er verschillende typen HPV bestonden. 
Aan één van de respondenten was door de verwijzer specifiek verteld dat zij een hoog-
risico HPV-virus had. Maar “wat ‘t precies inhield” was haar nog onduidelijk: “Ik had 
bijvoorbeeld een hoger risico virus. Ja, wat is dan een hoger risico? Is er dan ook nog een 
extra hoog risico? Of eh, en, en welke zijn dat dan?” [r39:116-121]. Een genoemd motief 
voor deze informatiebehoefte was angst voor het krijgen van baarmoederhalskanker: 
“Dan kan je ook op grond daarvan een eh, een eh, een prognose maken. Oh, dat is wel of 
niet riskant” [r20:377-380]. 

geen behoefte aan informatie, behandeld in voorlichting
Voor een aantal respondenten gold dat zij wel op de hoogte waren van een (eventuele) 
HPV-infectie of de relatie ervan tot onrustige baarmoederhalscellen, maar dat zij geen 
vragen hadden omtrent 1) de aard van het HPV-virus. Daarnaast was er één respondent 
die zei dat zij geen informatie wenste over 2) de ernst van een HPV-infectie.

1. de aard van het virus
• wat een HPV-infectie inhoudt
Vrouwen die overtuigd waren van de betrekkelijke onschuld van het HPV-virus, zei-
den geen behoefte aan informatie over het virus te krijgen: “Weet je, als er inderdaad 
zoveel mensen dat virus hebben dan eh- en het is niet gevaarlijk, dan maakt ‘t ook niet 
zoveel uit. (...) Ik ben allang blij dat het in de gaten wordt gehouden” [r40:906-917]. 
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Deze vrouw ervoer geen onzekerheidsdiscrepantie. Een andere vrouw wilde niet met 
het virus geconfronteerd worden, omdat ze er overstuur door was: “De eh aanvankelij-
ke reden waarom ik naar de gynaecoloog ging, om, dat waren, dat was dus een genitaal 
wratje. En dat zat gewoon heel erg in mijn hoofd. ‘En hoe kan ik me dat hebben laten 
overkomen’. En dat was meer waarom ik zo overstuur was” [r33:276-285].

2. ernst van een HPV-infectie
• wat de gevolgen van een infectie zijn
Bij één van de respondenten was wel getest of zij besmet was met het HPV-virus, maar 
zij wist nog niet wat de uitslag van die test was. Zij wist dus dat het HPV-virus en een 
afwijkende Pap-uitslag aan elkaar gerelateerd zijn en was daar gespannen over: “Bij mij 
is er ook nog eens een keer sprake van een virus waarschijnlijk (...) waarvan er een stuk 
of zes kanker, zei zij eh, zeg maar, eh kankercellen kunnen veroorzaken. (…) de uitslag 
[van het HPV-onderzoek] is nog steeds niet binnen. (…) Dat maakt het wel extra span-
nend” [r21:273-297]. Om te voorkomen dat de spanning verder zou oplopen, wilde zij 
in eerste instantie geen informatie over het virus: “Ik h, ik had zoiets van: ik wacht eerst 
wel gewoon de uit die uitslag af (...), want er zitten ook heel veel onschadelijke tussen, 
dus, dus ja. Dus ik dacht: ik wacht dat eerst af” [r21:327-338]. 

onderzoek

Tijdens een colposcopie worden de afwijkende cellen op de baarmoederhals door mid-
del van een microscoop nader onderzocht. Ook wordt er doorgaans een biopt genomen, 
dat naar een laboratorium wordt gestuurd voor verder onderzoek.

gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Respondenten zeiden te willen weten wat 1) een colposcopie is en wat er tijdens zo’n 
onderzoek gebeurt. Daarnaast bleek de informatie over 2) de pijnbeleving tijdens een 
colposcopie en hoe daarmee om te gaan gewaardeerd te worden. En zij wilden informa-
tie over 3) de mogelijke uitslagen van een colposcopie en 4) veel voorkomende bijwer-
kingen.

1. procedure van een colposcopie
• wat een colposcopie inhoudt
Vrijwel alle respondenten meldden dat zij van tevoren wilden weten wat er tijdens een 
colposcopie zou gaan gebeuren: “Eh, vooral de volgende stap. Dus eh, dus echt wat deze, 
wat dit onderzoek, wat dat dan allemaal inhoudt” [r19:205-209]. De meesten van hen 
noemden deze informatie, naast de informatie over de diagnose, het belangrijkst: “Als 
je gewoon weet wat, wat je te wachten staat, dat is het belangrijkste” [r22:329-344]. 
Behalve vanuit cognitieve overwegingen werd ook naar informatie over het onderzoek 
gezocht vanuit een affectieve behoefte: “Ja, ik vind het natuurlijk een beetje eng, he, 
eng soort onderzoek, omdat het zo’n kwetsbare plek is” [r38:197-199]. De afbeeldingen 
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konden onrust wegnemen, zoals bij de volgende respondent: “Dat vond ik heel goed 
in dat boekje, dat dat eh eh eh dat er een tekening bij staan van wat een lisectie en een 
conisatie -. (...) En anders ga je erover fantaseren en dan denk je, wat ja: ‘Hoe hoe diep 
gaan ze?’ Dan kan je verzinnen dat ze je baarmoeder binnengaan of zo en dan is het 
alweer veel erger” [r20:819-831]. Tijdens de colposcopie konden respondenten ook 
meekijken op het scherm waarop de colposcopie werd weergegeven. Een deel van de 
respondenten had steun aan deze visuele informatie in combinatie met de voorlichting 
die de gynaecoloog erbij gaf: “Ik kon zelf ook meekijken op het scherm. (...) Ik vond dat 
wel heel prettig om dus die extra informatie ook te hebben en zeker te weten hoe dat 
eruit ziet” [r32:696-704].

2. (pijn)beleving omtrent het onderzoek
• hoe het onderzoek aanvoelt
• hoe ingrijpend een colposcopie is
• of een colposcopie pijnlijk is
• hoe te handelen om een biopsie minder pijnlijk te laten zijn
Enkele respondenten lieten weten spontaan informatiebehoeften te hebben omtrent 
de pijnbeleving tijdens het onderzoek. Respondenten wilden zich kunnen instellen op 
eventuele pijn, zodat het “niet totaal onverwacht is natuurlijk, dus dat je je er wel een 
beetje op kan voorbereiden” [r29:693-695]. Respondenten die erg angstig waren, bij-
voorbeeld met “een fobie voor ehm prikken en bloed” [r18:603] konden hiermee om-
gaan door te zoeken naar informatie: “Ik wil liever weten wat me te wachten staat” 
[r18:192]. Meestal bleken de informatiebehoeften over de pijnbeleving latent te zijn; 
informatie uit de folder, van de verpleegkundige of van de gynaecoloog hierover werd 
gewaardeerd. Als respondenten bezorgd waren over pijn tijdens het onderzoek, kon 
deze informatie hen helpen: “Als dat er dan in staan van eh: ‘Op het moment dat er 
geknipt wordt, dan moet u hoesten’, en dan eh, nou ja, dat is toch ook wel prettig om 
te weten. (…) Je weet sowieso al dat ‘t niet prettig is (…) als ze weefsel weg gaan knip-
pen” [r36:544-562]. Om diezelfde reden vond een deel van de respondenten het prettig 
dat er “stap voor stap werd verteld van wat er ging gebeuren en van: ‘Nou, dat kan 
ietsjes pijn’ [r32:607-612]. Er moet wel opgemerkt worden dat het voor sommige res-
pondenten wel uitmaakte van wie zij de informatie over de pijn ontvingen. Enkele res-
pondenten markeerden informatie van een mannelijke gynaecoloog als ongewenst: “Ja, 
jullie geven wel aan van: ‘Het doet niet zoveel pijn’, of wat dan ook. Ik zeg: ‘Maar ja, als 
jullie het zelf nooit hebben meegemaakt, dan kan je het ook een ander niet vertellen” 
[r18/2:255-261].

3. mogelijke uitslagen van een colposcopie
• wat de CIN-uitslagen inhouden
Retrospectief noemde één respondent het prettig dat zij alvast op de hoogte waren van 
bepaalde termen op het moment dat zij met de behandeld arts spraken. Daardoor kon-
den zij het gesprek met de gynaecoloog goed volgen: “Dus eh, ze zei: ‘Je hebt, je hebt eh’, 
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wat was het, cin, cin, met cin waardes werken ze toch? Ja, nou ja, CIN2, dus dat ging ze 
allemaal wel. En doordat ik dat boekje had, wist ik ook wel dan wel een beetje waar ze 
het over had” [r16/3:150-162]. Deze respondent hechtte veel belang aan participatie 
en controle, wat verklaart waarom zij het prettig vond om het gesprek goed te kunnen 
volgen dankzij haar opgedane voorkennis.

4. veel voorkomende bijwerkingen
• wat het nemen van een biopt kan veroorzaken
Eén van de respondenten meldde dat zij het prettig vond dat zij gelezen had dat het 
nemen van een biopt een bloeding kon veroorzaken, zodat zij “zich geen zorgen hoeft 
te maken” als ze een bloeding krijgt na een biopsie. Zij weet dan “dat dit normaal is” 
[r22:408-416].

gewenste informatie,  niet behandeld in voorlichting
Naast de twee bovengenoemde onderwerpen rapporteerden respondenten behoefte te 
hebben aan 5) praktische informatie over de colposcopie, aan 6) argumenten voor het 
instemmen met een colposcopie, en aan 7) informatie van lotgenoten over hoe zij het 
onderzoek hebben ervaren.

5. praktische informatie
• welke arts zij treft tijdens het onderzoek
• of zij nuchter moet zijn voor een colposcopie
• of een colposcopie doorgang vindt tijdens de menstruatie
• of een colposcopie doorgang vindt tijdens de zwangerschap
Een aantal respondenten had behoefte aan praktische informatie. Een voorbeeld van 
zo’n vraag was: “Moet ik eh zorgen dat ik niet ongesteld ben, want dat moet je met 
een uitstrijkje ook” [r39:365-366]. Zij wilden dus weten of zij hun afspraak al dan niet 
moesten verzetten onder bepaalde voorwaarden en hoe zij zich moesten voorbereiden 
op de afspraak. Andere respondenten hadden behoefte aan een bepaalde mate van voor-
spelbaarheid, zoals de respondent die wilde weten welke arts zij zou treffen tijdens de 
colposcopie: “Dat kunnen ze niet zeggen bij het maken van een afspraak. Maar ik dacht: 
‘Dat zou ik zelf wel handig vinden’. Gewoon dat je weet naar wie je gaat” [r22:300-307].

6. argumenten voor het onderzoek
• wat de meerwaarde van het vervolgonderzoek is ten opzichte van een uitstrijkje
Twee respondenten wilden weten wat de meerwaarde van een colposcopie met een 
biopsie is ten opzichte van een uitstrijkje. Deze informatiebehoefte leek enerzijds voort 
te komen uit een gevoel van verontrusting: “Ja, ik vraag me gewoon af wat ze dan, zeg 
maar eh eh, behalve dan een uitstrijkje, aan dat biopt, wat ze dan meer kunnen zien dan 
aan dat uitstrijkje wat ze wegnemen, zeg maar. Dat vraag ik me dan wel af, weet je. Hoe 
eh, kan het misschien heel anders uitpakken nu, dat ’t veel erger is als, dan het uitstrijk-
je uitwijst. Want die kans is er natuurlijk ook nog” [r36:593-610]. Anderzijds konden 
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respondenten de behoefte hebben om een actieve rol te spelen tijdens het traject: “Nou, 
ik heb heel sterk eh gemist ehm. Ja, echt een eh, ja. Als je, als je zo’n uitslag krijgt, zeg 
maar, dat het dan ehm duidelijk wordt gemaakt eh welke stappen d’r genomen worden. 
Waarom dat is” [r24:1644-1653].

7. ervaringen van lotgenoten met het onderzoek
• hoe bij lotgenoten het onderzoek is verlopen
Respondenten zeiden het geruststellend te vinden om verhalen van lotgenoten te horen 
over hun ervaringen met het onderzoek: “M’n buurvrouw hier verderop, die eh. Toen 
zat ik ook in zak en as. ‘Nou’, zegt ze, ‘Ik heb het ook een aantal jaren geleden gedaan’. En 
daar kwam haar hele medische dossier eh naar voren. En eh, weet je. Dus dat, dat is een 
beetje geruststellend” [r30:670-682].

geen behoefte aan informatie, behandeld in voorlichting
Respondenten rapporteerden een tweetal onderwerpen waarover zij geen behoefte aan 
informatie hadden, maar die wel opgenomen waren in de professionele voorlichting. 
Dat waren: 1) de procedure van het traject, en 2) pijnbeleving tijdens het onderzoek.

1. procedure van het onderzoek
• wat een colposcopie inhoudt
• (visueel) hoe en waarmee een colposcopie wordt uitgevoerd
Enkele respondenten lieten weten geen behoefte te hebben aan informatie over het on-
derzoek. Niet geconfronteerd worden met die informatie was voor hen een manier om 
niet geconfronteerd te worden met hun verontrusting: “Als ik maar niks weet, niks hoor, 
niks zie, prima” [r28:847-849]. Anderen vonden het gewoon niet zo belangrijk om pre-
cies te weten wat er zou gaan gebeuren: “Misschien is het ook niet zo belangrijk om te 
weten hoe het allemaal precies zit. Wat heb je daaraan? Neem dat plaatje van de colpo-
scoop bijvoorbeeld. Het is goed dat het erin staat, maar het voegt voor mij niet zoveel 
toe. Oké, dus dit is een colposcoop. En dan?” [r16:156-163]. 
Tijdens de colposcopie konden respondenten meekijken op het scherm waarop de 
colposcopie werd weergegeven. Zoals eerder in deze paragraaf werd beschreven vond 
een deel van de respondenten dat prettig. Anderen raakten daar juist door overstuur: 
“Ik was gewoon heel erg geschrokken na afloop, omdat ik ook eh dat zag op eh, op de, op 
het scherm natuurlijk. En ik was gewoon heel erg overstuur. En ik wilde heel graag weg 
daar” [r33:245-250]. En er waren respondenten die het niet van toegevoegde waarde 
vonden: “Die beelden zeiden me niet zo heel veel, dus ik eh, ‘k heb de helft inderdaad 
maar meegekeken” r16/2:121-123].

2. pijnbeleving tijdens het onderzoek
• hoe het onderzoek kan aanvoelen
Eén respondent maakte bijvoorbeeld de opmerkingen dat zij informatie in de folder 
over pijnbeleving overbodig vond, omdat “iedereen een andere beleving heeft”. Zij heeft 



148

hoofdstuk 6

haar informatie het liefst “zo sec mogelijk”, omdat het “van tevoren niet bekend is” wat 
iemand daarover wil weten [r5:12-20]. Zij ervoer dergelijke informatie als irrelevant 
voor haar en niet zozeer als onwenselijk.

geen behoefte aan informatie, niet behandeld in voorlichting
In de professionele voorlichting zijn geen ervaringsverhalen opgenomen. Een deel van 
de respondenten zei ook expliciet geen behoefte te hebben aan dergelijke informatie.

3. ervaringen van lotgenoten met een colposcopie
• hoe bij lotgenoten de colposcopie is verlopen
Een respondent wilde niet weten hoe anderen het ondergaan van een colposcopie had-
den ervaren, omdat zij niet op voorhand angstig wilde worden: “Nee, ik heb liever dat 
ik dan het niet weet, dan dat iemand zegt: ‘Oh, ’t is echt super eng’ of ‘Het is eh vet 
pijnlijk’. Ja, en dan denk ik, dan ga ik me daar echt zo heel erg op f- concentreren. Ik heb 
liever dan een medische uitleg, eh van: ‘Hou er rekening mee’, weet je, ‘dat dat wat kan 
prikken’, dan dat eh iemand zegt eh: ‘Oh, het is echt super a-relaxt’. En eh dat, dat wil ik 
dan liever zelf ondervinden, dan dat ik daar al bang voor ben” [r31:368-384]. Dat erva-
ringsverhalen over een colposcopie konden verontrusten, bleek bij een andere respon-
dent: “Ik heb bij vriendinnen naar hun ervaringen gevraagd. En ik heb aan een collega 
verteld dat ik voor onderzoek naar de cervixpolikliniek moet. Die collega vertelde een 
horror-verhaal. Dat had ik liever niet willen weten” [r05:65-69].

behandeling

Als uit de colposcopie en het biopt blijkt dat de afwijkende baarmoederhalscellen matig 
tot (zeer) ernstig zijn, is een behandeling noodzakelijk. Dit is meestal een lisexcisie. In 
zeer ernstige gevallen wordt een conisatie uitgevoerd, waarbij de patiënt onder algehe-
le narcose moet. Over beide behandelingen wordt informatie verstrekt.

gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Hoewel vrijwel alle respondenten zeiden te willen weten wat het gynaecologische on-
derzoek inhoudt, bleek dat een kleiner deel van hen ook geïnformeerd wilde worden 
omtrent 1) de procedure van de behandelingen. De informatiebehoeften omtrent een 
behandeling werden meestal opgeroepen door de afspraakbevestiging: “En daar zie je 
dan wel op staan wat je afspraken zijn. Maar ja, daar sta- daar staat verder geen toelich-
ting bij. (...) Dus ja, dan zie je wel die namen staan. Sowieso heb je al zoiets van: Waar-
om krijg je in één keer twee afspraken? Hoezo, weet je wel?” [r34:127-140]. Behalve 
informatie over de procedure wensten de respondenten informatie over 2) de logistiek 
van het traject, 3) praktische implicaties, en 4) de gevolgen van een behandeling voor 
zwanger raken, een zwangerschap en de bevalling.
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1. procedure van de behandeling
• wat een lisexcisie inhoudt
• wat een conisatie inhoudt
• (visueel) hoe een behandeling wordt uitgevoerd
• (visueel) hoe een plaatselijke verdoving werkt bij een lisexcisie
Respondenten noemden verschillende motieven voor hun informatiebehoeften om-
trent de behandeling. Ze vonden dergelijke kennis belangrijk, omdat het “met je ge-
zondheid heeft te maken” [r32:108]. Respondenten wilden zich op een behandeling 
kunnen instellen, zodat het “alleen maar kan meevallen als ik niet behandeld hoef te 
worden” [r10:19-23]. Een ander motief was kunnen instemmen met een behandeling: 
“Ik wil het wel graag weten, wat er gaat gebeuren en zo. Hoe dat in zijn werk gaat. Ja, 
omdat het toch mijn eigen lijf is. Ik wil daar wel, ja, niet zomaar eh van alles me laten 
doen zonder dat ik snap wat er gebeurt” [r38:203-215]. Er waren ook respondenten die 
aan het dubben waren of zij deze informatie wel wilden hebben: “‘t Is een beetje dubbel. 
In principe wil je wel graag weten wat je te wachten staat. Aan de andere kant, als het 
niet nodig is, dan maak je je wel druk om niks eigenlijk” [r36:216-219].
 Retrospectief zei één respondent het prettig te vinden dat zij voorbereid was 
van de procedure van de behandeling, waardoor zij redelijk ontspannen kon blijven 
tijdens de behandeling: “En eh eh, dat is dus heel raar, want dan zie je rookwolkjes 
uit je vagina komen en je ruikt eh verbrand vlees. Maar ja, ik had - ik had het allemaal 
al gelezen, dus daar was ik wel op voorbereid. Anders was het schokkender geweest” 
[r21/3:76-88]. Hier moet opgemerkt worden dat het moment waarop respondenten 
voorlichting kregen van belang was. Zo vonden sommige het prettig om tijdens het 
voorlichtingsgesprek informatie te ontvangen over de behandeling: “Ja, dat is best wel 
prettig. (…) Ik merk dat als je in in, wordt behandeld, dat je dan maar met een half oor 
luistert. Dat er dan kennelijk toch zoveel stress is, dat je aan, dat je als je weggaat denkt: 
‘Ik hoop dat ik het allemaal wel goed heb eh, heb onthouden” [r16/3:68-102]. Anderen 
vonden het op dat moment ongewenst: “Het kwam op een gegeven moment echt niet 
meer binnen. Ik had alleen maar de zenuwen om- om voor die behandeling. (…) De 
stroom van informatie dat- dat heb ik echt maar voor een deel opgevangen” [r29:731-
738].
 
2. logistieke informatie
• op welk moment een lisexcisie plaatsvindt, indien nodig
Dat er op voorhand een afspraak voor een lisexcisie werd gemaakt, zorgde bij een aantal 
respondenten voor onduidelijkheid. Een respondent had bij het maken van de afspraak 
gevraagd naar het doel van de tweede afspraak: “We zochten even op wat dat dan voor 
onderzoek was. En wat, wat ik begreep was dat dat onderzoek [lisexcisie] eigenlijk al-
leen nodig is als bij dat microscopische onderzoek ehm ehm, ja, afwijkingen zijn ge-
vonden, waardoor ze denken dat dat ook onderzocht moet worden. Ik dacht van: ‘Zou 
die tweede afspraak dan misschien niet doorgaan als…’, dat weet ik dan niet helemaal” 
[r38:118-146]. In de folder staat ook vermeld dat er enkel bij een CINII of CINIII uitslag 
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een behandeling plaatsvindt. Door de informatie in de afspraakbevestiging ontstond de 
onduidelijkheid. 

3. praktische implicaties
• welke voorzorgsmaatregelen in acht moet houden na een lisexcisie
Een aantal respondenten liet weten dat zij het wegens praktische redenen prettig von-
den om te horen welke voorzorgsmaatregelen zij in acht moesten houden, naast de 
voorzorgsmaatregelen die zij in de folder hadden gelezen: “Zij zei ook: ‘Ja, je moet, we 
adviseren om niet twee tot vier weken daarna, die behandeling volgende week, om op 
vakantie te gaan (…) Toen dacht ik: ‘Oh ja, nou, dat heb ik nog niet eerder gehoord of 
gelezen (…) Dus dat was wel fijn dat ze dat nog even vermeldde” [r31:278-313].

4. gevolgen van een behandeling voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen
• welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en be-

vallen
Enkele respondenten hadden een kinderwens ten tijde van het onderzoekstraject op de 
cervixpolikliniek. Zij wilden weten of het traject gevolgen kon hebben voor deze kinder-
wens. In de folder lazen zij dat er na een conisatie een kleine kans bestaat op problemen 
bij het zwanger worden, tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling. De responden-
ten zeiden dat ze ongerust waren geworden door dit tekstdeel, vanwege de ernst van 
het mogelijke gevolg en de minimale uitleg die erbij werd gegeven: “Ja, ik vond het ook 
wel een beetje eng, omdat er eh stond eh: Als je zo’n, ik geloof een colposcopie [conisa-
tie] krijgt, dat je dan ehm eh, dat er dan een heel kleine kans was dat je moeilijker zwan-
ger zou kunnen worden daarna. En eh ja, daar stond verder niet zoveel bij uitgelegd. 
Kreeg ik wel even de bibbers van. Dacht ik van: ‘Oh ja’ ” [r38:241-255].

gewenste informatie, onbehandeld in de voorlichting
Behalve de hierboven genoemde informatie, wensten de respondenten informatie over 
5) logistieke zaken, 6) praktische implicaties,  7) pijnbeleving rondom de behandeling, 
8) gevolgen van een lisexcisie voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen, en 9) de 
consequenties van een behandeling. Voorts vroeg een aantal respondenten zich af 10) 
welke mogelijke alternatieve behandelmethoden er waren. Een baarmoederverwijde-
ring bleek dikwijls bij hen op te komen. Zij wilden weten of een dergelijke behandeling 
wordt overwogen, en zo ja 11) wat de consequenties van zo’n baarmoederverwijdering 
zijn.

5. logistieke informatie
• welke behandeling op welk moment plaatsvindt, indien nodig
Veel respondenten zeiden de informatie over de mogelijke behandelingen op voorhand 
te hebben gelezen. Zowel de lisexcisie, als de minder gangbare conisatie worden be-
schreven in de folder. Dat schiep onduidelijkheid bij een aantal respondenten: “D’r staat 
eh lissectie en een conisatie in. En alle b-. En j- je weet niet wat het verschil eigenlijk is 
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en w- wanneer wat voor jou toepasbaar is, zeg maar” [r24:895-900]. Dat riep tevens 
vragen op over het moment van behandelen: “Bij ‘t één is, is met gew, plaatselijke verdo-
ving. En bij het andere is wel narcose. En dan denk ik: ja, als je dat - als je eigenlijk pas de 
uitslag echt krijgt op het moment dat je voor je tweede afspraak gaat, als je echt onder 
narcose moet, dan moet je toch nuchter ofzo of eh. Ja, van: ‘Dat ben ik dan toch niet als 
ik naar die afspraak ga? Dus dan kan dat toch eigenlijk helemaal niet op dat moment?’ 
Dus van: ‘Hoe zit dat dan?’ ” [r34:548-588]. Daarnaast zeiden enkele respondenten dat 
hen niet duidelijk was dat een eventuele behandeling aansluitend aan het horen van 
de uitslag zou plaatsvinden: “Nou blijkt dat ik gewoon, als een behandeling plaats gaat 
vinden, dat dat dan meteen al vanmiddag gebeurt. Dat stond helemaal niet in de folder, 
dus dat vond ik wel opvallend” [r21:53-63].

6. praktische implicaties
• of zij op de dag na een lisexcisie kan werken
Zoals eerder gemeld staat in de afspraakbevestiging dat er (op voorhand) een lisexcisie 
gepland is. Een aantal (werkende) vrouwen wilden weten welke praktische implicaties 
zo’n lisexcisie heeft. Met de antwoorden op de vragen die zij hadden, wilden zij een in-
schatting maken of zij al dan niet konden werken de dag na een lisexcisie. Het volgende 
citaat laat dat zien: “Ik heb nu voor de zekerheid die dag dat ze - Ik heb op een donder-
dag en dan de vrijdag heb ik even geblokt in mijn agenda. Zo van: ‘Ja, ‘k weet het nog 
niet.’ En ik vind dat vervelender om dingen af te zeggen. Eh, dus ja, dat is handiger om al 
eerder te weten” [r39:323-335].

7. pijnbeleving rondom de behandeling
• hoe te handelen om het geven van de plaatselijke verdoving minder pijnlijk te laten 

zijn
• hoe lang zij last zal hebben van een lisexcisie
• hoe veel last zij zal hebben van een lisexcisie
Respondenten wilden dergelijke informatie van lotgenoten horen, omdat ze deze infor-
matie niet elders konden vinden, zoals blijkt uit het volgende citaat: “Hoe mensen het 
ervaren als ze een behandeling hebben gehad of zo. Of ze veel pijn daarna hadden of 
zo, of, dat staat eigenlijk op geen één officiële website. Staat wel wat de behandeling in-
houdt. Maar d’r staat niet van eh: nou, daarna heb je wel erg buikpijn of zo. (...) Ik had nu 
dus zoiets, ik heb vandaag had toch een eh, had ik sowieso al ‘n vrije dag. Maar anders 
heb je toch zoiets van: Ja, kan ik de volgende dag gewoon naar mijn werk of niet. Ja, dat 
is toch iets wat je, wat je wel wil weten” [r34:254-281].

8. gevolgen van een lisexcisie voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen
• welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en be-

vallen
• of zij in de periode na een lisexcisie zwanger mag proberen te raken
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Een aantal vrouwen had een kinderwens ten tijde van het behandeltraject op de cervix-
polikliniek. Dat de aandoening de baarmoederhals betreft, riep bij een aantal van hen 
vragen op over de implicaties van een mogelijke behandeling voor zwanger raken: “En 
je bent ook een vrouw van dertig, dat is nou eenmaal met het bevolkingsonderzoek zo. 
Dat betekent ook dat dingen als kinderwens in je achterhoofd zitten” [r24:162-167]. Zij 
maakten zich zorgen of hun kinderwens na een eventuele behandeling nog wel in ver-
vulling kon gaan: “En wat mijn vraag ook was: als die eh die controles zijn gedaan, of ik 
dan werkelijk nog kinderen zou kunnen krijgen, als een deel van je baarmoeder wordt 
weggehaald. Dus dat was ook mijn vraag. (...) Ik hoop alleen nog dat ik kinderen kan 
krijgen. Ik heb al twee, maar ja” [r17:o52; o65]. Dat er in de verstrekte informatie staat 
dat na een conisatie een kleine kans bestaat op problemen bij het zwanger worden, tij-
dens de zwangerschap of tijdens de bevalling wakkerde eveneens informatiebehoeften 
aan.

9. consequenties van een behandeling
• wat de eventuele gevolgen zijn van een behandeling
Sommige respondenten maakten zich zorgen over de gevolgen van een eventuele be-
handeling: “Het is meer van: wat zou mij eventueel te wachten staan. Ja, en wat zijn 
de gevolgen? Wat kunnen de gevolgen zijn? Want je maakt je toch een beetje bezorgd” 
[r21:256-271].

10. mogelijke alternatieve behandelmethoden
• welke (alternatieve) behandelmethoden er zijn
• of een baarmoederverwijdering overwogen wordt bij afwijkende cellen
Sommige respondenten wilden in het algemeen weten welke andere behandelopties er 
zijn voor onrustige baarmoederhalscellen - en meer specifiek of een baarmoederver-
wijdering tot de mogelijke behandelopties hoort. Sommige respondenten achtten deze 
optie wenselijk. Hun angst voor de gevolgen van een afwijkende Pap-uitslag, namelijk 
baarmoederhalskanker, was sterker dan de potentiële nadelen van een baarmoederver-
wijdering. Zij wilden met een baarmoederverwijdering voorkomen dat zij aan kanker 
zouden overlijden of opnieuw kanker zouden krijgen. Het citaat van een ex-kankerpa-
tiënt illustreert dat: “Ik had zelf in de eerste instantie eh zoiets van: Haal d’r maar al-
lemaal uit. Ik heb het toch niet meer nodig. (…) Dat, dat soort vragen eigenlijk. Van 
eh: waarom niet eruit” [r35:324-351]. Andere respondenten waren juist bang dat hun 
baarmoeder verwijderd zou moeten worden: “Ik zat me best wel een beetje zorgen te 
maken, want ik had ik had zelf wel een beetje het idee van, of eh ja: ‘Stel het zou ernstig 
zijn’, dacht ik nog van: ‘Misschien moet dan wel mijn hele baarmoeder weggehaald wor-
den of zo’, weet je wel” [r21:155-162]. En er waren respondenten die behoefte hadden 
aan informatie over alternatieve behandelmethoden, omdat zij zelf een stem wilden 
hebben in het behandeltraject: “Nou, ik heb heel sterk gemist (…) wat de medische mo-
gelijkheden zijn. Welke keuzeopties er zijn. ’t Is gewoon heel erg van: ‘Dit is het, punt. 
Ga d’r maar in.’ Je komt in een soort van standaardmolen. Het is een soort van riedeltje 
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wat ze afwerken iedere keer. (…) Terwijl het over mijn lijf gaat en dat zijn mijn keuzes. 
En eh, ik wil daar het gevoel hebben, eh meer dat, dat je dat in de hand hebt” [r24:1644-
1664; 1714-1720].
 
11. consequenties van een alternatieve behandeling
• wat de voor- en nadelen zijn van een baarmoederverwijdering
Enkele vrouwen hadden een kinderwens tijdens het onderzoeks- en behandeltraject. Zij 
wilden weten of een baarmoederverwijdering overwogen wordt bij afwijkende cellen, 
met het oog op de gevolgen daarvan, namelijk ongewenst kinderloos blijven: “Want ik 
heb van de - van de gynaecoloog [naam] heb begrepen is van: bij een pap drie of hoger 
dat er ehm hè, dat je hele baarmoeder wordt verwijderd. Nou ja, dan heb je - als je dan 
nog een kinderwens hebt, dat is dan heel lullig, want dan kan je dus geen kinderen meer 
krijgen” [r18:707-716]. 

geen behoefte aan informatie, behandeld in voorlichting
Er bleken ongeveer evenveel respondenten te zijn die wel wilden weten hoe een lisexci-
sie verloopt, als respondenten die niet dat wilden weten.

1. procedure van een lisexcisie
• hoe een lisexicisie verloopt
Respondenten hadden verschillende motieven voor het ontbreken van een informatie-
behoefte omtrent de procedure van een lisexcisie. Zo vond een aantal respondenten het 
‘zinloos’ om van tevoren precies te weten wat een behandeling inhoudt: “In dat opzicht 
voor mij heel zinloos van alles d’r af te weten als – als het misschien toch niet gaat ge-
beuren” [r37:1118-1125]. Andere respondenten vonden dat zij al genoeg informatie 
moesten verwerken omtrent de afspraak (colposcopie) die als eerst aan de orde was. 
“Ja anders dan, ik weet niet, dan wordt het misschien een beetje teveel. Ik vind dit al eh 
toch wel veel, dus dan eh – Ja, als ik dan inderdaad een behandeling nodig zou hebben, 
dan zou ik me daarin gaan verdiepen” [r29:231-237]. Anderen gingen ervan uit dat zij 
dat een zorgverlener hen ter plekke wel zou inlichten over een behandeling, mocht dat 
aan de orde zijn. Dat laat het volgende citaat zien: “Nog niet zozeer van: Stel dat het niet 
goed is, wat eh gebeurt er daarna. Dan denk ik van: Nou dat - dat hoor ik dan ook wel 
ter - ter plekke” [r19:203-220]. Voorts vonden andere respondenten het vooruitzicht 
op een eventuele behandeling niet erg prettig. Zij zeiden daarom geen informatie over 
behandelingen te willen hebben, voordat zij duidelijkheid zouden hebben over hoe het 
behandeltraject eruit zou gaan zien, om te voorkomen dat zij onnodig ongerust zouden 
raken: “En ik zie wel wat eruit komt voordat ik allemaal zelf dingen in mijn hoofd ga - 
nare gedachtes in mijn hoofd ga zetten. Dus eh, ik wil eerst effe kijken wat de uitslag 
gaat worden en dan pas, denk ik, dat ik verder ga kijken” [r18:195-203].
 In de folder (zie bijlage 6.5: afbeeldingen folder lisexcisie en conisatie) en het 
voorlichtingsgesprek werden de instrumenten getoond waarmee een colposcopie en 
lisexcisie worden uitgevoerd. Voor een aantal respondenten was dit onwenselijk: “Ik 
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heb de folder gelezen en ben daardoor behoorlijk van slag geraakt, met name door de 
plaatjes. Ik zag plaatjes van spuiten en messen. Doodeng” [r06:19-23]. Dat tijdens het 
voorlichtingsgesprek het instrument werd getoond, kon ook tot gevolg hebben dat de 
respondent heel zenuwachtig het colposcopische onderzoek inging: “En ik zag één of 
ander m- tangetje mesje. En ik denk: ‘Nou’. Dus ik kreeg heel erg de zenuwen daarvan. 
En als ik dat niet had gezien, was ik misschien wat minder zenuwachtig” [r29:608-615].

geen behoefte aan informatie, niet behandeld in voorlichting
Eén respondent zei geen behoefte te hebben aan informatie over 1) de kans op een 
baarmoederverwijdering als alternatieve behandeling. Enkele anderen wilden niet ge-
confronteerd worden met informatie over 2) de consequenties van een baarmoederver-
wijdering, namelijk ongewenst kinderloos blijven.

1. mogelijke alternatieve behandelingen
• wat de kans op een baarmoederverwijdering is
Eén van de respondenten die vreesde dat haar baarmoeder wellicht verwijderd zou 
moeten worden, zei geen behoefte te hebben aan informatie over dat onderwerp: “Ik 
realiseer me eigenlijk ook dat ik, dat ik eigenlijk niet zo, als er zoiets gebeurt niet zo heel 
veel behoefte heb aan heel veel informatie. Dat ik meer denk van: ‘Nou, ongeveer moet 
ik het weten en verder zie ik het wel’. Dat ik wel in het begin dacht: ‘Oh jee, straks moet 
m’n baarmoeder er uiteindelijk uit’ of zo hè, maar dan ga ik niet helemaal uitzoeken hoe 
dat zit. Denk ik: ‘Ah, die kans zal vast klein zijn en ik zie het wel’ [r15:o72]. Een andere 
respondent ging, tegen beter weten in, toch op zoek naar dergelijke informatie: “Ik lees 
alles wat er eventueel kan gebeuren. Van wat ik dan heb gelezen, ga ik vervolgens lopen 
stressen ’s nachts. Ik zie dan de zwartste scenario’s voor me. Dat alles wordt wegge-
haald bijvoorbeeld” [r6:26-30]. 

2. consequenties van een baarmoederverwijdering
• of baarmoederverwijdering overwogen wordt bij afwijkende cellen
• hoe lotgenoten een baarmoederverwijdering (hebben) ervaren
Als respondenten ontdekten dat in zeer ernstige gevallen voor een baarmoederver-
wijdering kan worden gekozen, konden zij dat ervaren als ongewenste informatie. Zij 
wilden niet met een baarmoederverwijdering geconfronteerd worden en al zeker niet 
met de ervaringen die lotgenoten ermee hadden: “Waar hadden ze het over, of w- dat je 
baarmoeder verwijderd moest worden en zo. Nou, dat heb ik maar snel weer dicht ge-
klikt” [r24:322-329]. Ook vrouwen bij wie een kinderwens niet in vervulling kon gaan, 
wilden liever niet met deze informatie geconfronteerd worden. Het volgende citaat, van 
een DES-dochter, illustreert dat: “Dus ook als - als ik straks - als ik - weer een slechte uit-
slag uitkomt, dan denk ik dat ik ook maar niet eh ga kijken bij hpv eh fora, naar mensen 
die vertellen hoe dat voor hun is. Want dan krijg je ook die emotionele verhalen van, of 
je baarmoeder missen. ‘Oh, wat vreselijk, dan kan ik geen kinderen krijgen’” [r20:616-
625].
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overige onderwerpen

Eén van de respondenten leek ervan overtuigd te zijn dat baarmoederhalskanker op de 
loer lag. Zij vroeg zich alleen af of het nog een voorstadium was of dat zij al daadwer-
kelijk kanker had: “Heb ik het nou wel of niet. Dus dat  - dat zit me nog dwars. Ik begon 
zelfs m’n dood al te regelen” [r17:118-123]. Om haar dood te kunnen regelen, ging zij: 
“steeds zoeken van hoe ik mijn begrafenis moet regelen” [r17:o65]. 

conclusie: informatiebehoeften in fase 1

In deze fase van het traject werden veel vragen gerapporteerd. Een deel van de on-
derwerpen waarover vragen bestonden, werd beantwoord in de verstrekte informatie. 
Generieke informatie over de aard, ernst en oorzaak van afwijkende baarmoederhals-
cellen, en over het onderzoeks- en behandeltraject was terug te vinden in de voorlich-
tingsfolder. Aan de meer specifieke en affectieve informatiebehoeften kwam de folder 
niet tegemoet, wat ook logisch is gezien het doel van de folder. En ook al beantwoordde 
de informatie in de voorlichting feitelijk de vraag van de respondenten, dan kon het nog 
zo zijn dat haar informatiebehoeften niet waren weggenomen of dat de informatie zelfs 
ongewenst was op dat ogenblik.

typering en overwegingen
Het type informatiebehoeften verschilde per onderwerp, per respondent. Hoe de in-
formatiebehoeften per respondent te typeren waren, wordt besproken in hoofdstuk 9. 
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de informatiebehoeften op het niveau van de 
steekproef waren te typeren. 
 Zo waren 1) de informatiebehoeften omtrent baarmoederhalsdysplasie over-
wegend affectief van aard. Het merendeel van de vragen betroffen de ernst van de di-
agnose en waren op de toekomst gericht. De respondenten waren met name bezig met 
waar afwijkende baarmoederhalscellen toe kunnen leiden, namelijk baarmoederhals-
kanker, en wilden hierover gerustgesteld worden. De informatiebehoeften varieerden 
van algemeen (‘meer informatie over baarmoederhalskanker’) tot specifiek (‘kunnen 
onrustige cellen in de vijf jaar tussen de uitstrijkjes tot baarmoederhalskanker zijn ont-
wikkeld’). 
 Over 2) het HPV-virus waren de betreffende respondenten weer vrij specifiek. 
Hierbij speelde onzekerheid een grote rol, met name over het moment en de manier van 
de overdracht. Veel vragen leken als doel te hebben om te achterhalen wanneer en hoe 
het virus was overgedragen, zodat zij konden reproduceren door wie zij geïnfecteerd 
waren. Anders dan bij afwijkende baarmoederhalscellen, waren de vragen omtrent HPV 
dus met name gericht op het verleden en het heden. Deze informatiebehoeften waren 
hoofdzakelijk cognitief van aard. 
 De informatiebehoeften omtrent 3) het onderzoeks- en behandeltraject waren 
doorgaans vrij praktisch en concreet. De meeste respondenten wilden in deze fase voor-
bereid zijn op wat er zou gebeuren rondom een onderzoek en/of behandeling. Daarbij 
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werd ook specifiek gerefereerd aan informatie over het omgaan met eventuele pijn. On-
geveer de helft van de respondenten vond op dit moment in het traject informatie over 
enkel het onderzoek voldoende. De andere helft vond het prettig om ook alvast geïn-
formeerd te zijn over de eventuele behandeling. Het motief voor de informatiebehoef-
te omtrent de behandeling of het expliciete ontbreken van die informatiebehoefte was 
dikwijls verontrusting. Ook het behouden van controle over eigen lijf en gezondheid 
leek een belangrijke motief. 

specifieke informatiebehoeften
Nadat de folder was gelezen waren doorgaans niet alle informatiebehoeften beant-
woord. Dat waren doorgaans affectieve en/of specifieke informatiebehoeften. De af-
fectieve behoeften betroffen geruststelling over de ernst van de afwijkende cellen of 
de kans op een baarmoederverwijdering. De specifieke behoeften betroffen vragen 
die bij specifieke doelgroepen hoorden. 1) Ex-kankerpatiënten en vrouwen die eerder 
een ernstige ziekte hadden doorgemaakt hadden vragen omtrent het voorkomen van 
baarmoederhalskanker. Zij wilden onder meer weten: Hoe snel ontwikkelt dysplasie 
zich tot kanker? Zijn de onderzoeken en controles bewezen effectief? Behoort een baar-
moederverwijdering tot de opties?). 2) Vrouwen met een kinderwens wilden weten wat 
de consequenties van afwijkende baarmoederhalscellen en de behandeling ervan voor 
hun vruchtbaarheid waren. Zij wilden onder andere weten: Kan ik zwanger worden ter-
wijl ik een afwijkende baarmoederhalscellen heb? Wordt een baarmoederverwijdering 
overwogen?). 3) Vrouwen met een vastgestelde HPV-infectie wilden met name informa-
tie over de manieren en het moment waarop het HPV-virus wordt overgedragen. En 
4) vrouwen met aanverwante gynaecologische klachten hadden vragen over de relatie 
tussen die klachten en een afwijkende Pap-uitslag. 

6.3.2 informatiebehoeften in fase 2

De tweede fase loopt van de uitslag van het gynaecologische vervolgonderzoek tot aan 
het controle-uitstrijkje dat (mogelijk) opnieuw aanleiding geeft tot een colposcopie. Op 
basis van de uitslag van het onderzoek konden twee beslissingen worden genomen: 
de dysplasie was mild afwijkend, wat inhield dat er niet behandeld hoefde te worden 
en de respondent na een half jaar of jaar opnieuw een uitstrijkje moest laten maken. 
Dit behandeladvies gold voor ongeveer de helft van de respondenten. De andere moge-
lijkheid was matige tot ernstige dysplasie, wat aanleiding tot een behandeling gaf. De 
behandeling werd dan direct na het horen van de uitslag uitgevoerd. Op het moment 
dat de respondent naar de polikliniek ging om de uitslag te horen, wist zij dus nog niet 
of zij al dan niet behandeld moest worden. Na een behandeling moest de respondent 
opnieuw een uitstrijkje laten maken om te bepalen of de onrustige cellen zijn wegge-
bleven. In deze fase van het behandeltraject rapporteerden weinig respondenten dat zij 
nog informatiebehoeften hadden. De respondenten die nog vragen hadden, waren op 
één na allen vrouwen bij wie een behandeling noodzakelijk was. De vrouwen die niet 
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behandeld hoefden te worden en over een jaar weer een controle-uitstrijkje moesten 
laten maken, lieten dikwijls weten nu ‘geen vragen meer’ te hebben en ‘helemaal ge-
rustgesteld’ te zijn

afwijkende baarmoederhalscellen en HPV

Enkele respondenten rapporteerden dat zij in deze fase van het behandeltraject nog 
vragen hadden over de diagnose. De respondenten wilden informatie over de verloop 
van baarmoederhalsdysplasie en het HPV-virus. Met de vragen lijken de respondenten 
een risicoschatting te willen maken van hun situatie; hoe ernstig is het en hoe groot is 
de kans dat de dysplasie of het virus zich opnieuw openbaart.

gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Eén respondent wilde weten wat 1) de prognose ten aanzien van baarmoederhals-
dysplasie was na een behandeling. In de verstrekte informatie wordt beschreven dat de 
Pap-uitslag doorgaans weer normaal is bij een controle-uitstrijkje. 

1. prognose ten aanzien van baarmoederhalsdysplasie na een behandeling
• welke Pap-uitslag zij (vermoedelijk) zou hebben een half jaar na de behandeling
Eén van de respondenten schrok nogal van het feit dat zij dermate afwijkende cellen 
had dat behandeling noodzakelijk was: “Ik had een beetje bedacht dat ik, als ik binnen 
zou komen, dat ik dan ook binnen vijf minuten buiten zou staan” [r16:17-20]. Zij bleek 
tegen haar verwachting in toch ‘ineens’ wat onder de leden te hebben en wilde weten of 
zij na de uitgevoerde lisexcisie nog onrustige cellen en het HPV-virus zou hebben: “Ben 
ik dan over een half jaar eh, heb ik dan weer pap één?” [r16:41-45].

gewenste informatie, niet behandeld in voorlichting
Drie respondenten rapporteerden samen over nog drie onderwerpen waarover zij in-
formatie wilden ontvangen: 2) de prognose na een behandeling, 3) de ernst van aan-
houdende baarmoederhalsdysplasie, en 4) de ernst van de verwijderde baarmoeder-
halscellen.

2. prognose ten aanzien van HPV na een behandeling
• of het HPV-virus na lisexcisie is verdwenen
• of het HPV-virus opnieuw kan terugkomen na een lisexcisie
De eerder genoemde respondent die informatie wilde over de prognose ten aanzien van 
baarmoederhalsdysplasie, wilde ook graag weten wat de prognose ten aanzien van het 
HPV-virus was nadat zij behandeld zou zijn: “En eh eh ja, maar heb ik dan nog wel het 
HPV-virus? Dus heb ik kans dat het dan weer opnieuw eh begint?” [r16:46-54]. 
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3. ernst van aanhoudende baarmoederhalsdysplasie
• hoe groot het risico is op baarmoederhalskanker zonder behandeling van dysplasie
• of transplantatie risico vormt voor verloop onrustige cellen
Eén van de respondenten had te horen gekregen dat zij weliswaar onrustige cellen had, 
maar dat zij niet behandeld kon worden wegens het slikken van bloedverdunners ter 
voorkoming van bloedpropjes in haar steunhart. Naar eigen zeggen maakte zij zich 
“verschrikkelijke zorgen” en dacht zij: “Dit is eh fataal en ze d- kunnen er niks aan doen, 
omdat ze het eh zeggen niet te kunnen ga eh behandelen (...) zolang ik die pomp heb. 
En na transplantatie kunnen ze het misschien wel behandelen, maar dan is eh - het 
lichaam heeft dan zo weinig weerstand dat het sowieso heel gevoelig voor kanker is” 
[r20:83-90;232-239]. Zij wilde dan ook nog steeds weten welk type HPV zij had, omdat 
“dat voor mij wel handig is, om te kunnen voorspellen of ik eh wel of niet eh eh eh risico 
loop straks na de transplantatie” [r20/2:210-223]. 

4. ernst van de verwijderde baarmoederhalscellen
• wat de ernst is van de cellen die zijn verwijderd bij de lisexcisie
Ook een andere respondent die een omvangrijke medische geschiedenis achter de rug 
had, wilde weten welke type cellen bij haar waren behandeld: “Ik denk dat het bij die 
lis er dan meer om ging, voor mij, of het nog van die CIN-fase cellen waren of dat het al 
verder was” [r35:474-478].

onderzoek en behandeling

Er werden relatief weinig vragen gerapporteerd omtrent het onderzoek en de behande-
ling in deze fase van het onderzoeks- en behandeltraject. De betreffende vragen waren, 
op één na, retrospectief van aard. Hiermee wordt bedoeld dat er iets was voorgevallen 
of op een bepaalde manier was gelopen, en dat de respondent hier graag vooraf over 
geïnformeerd had willen zijn. 

gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Eén respondent zei in deze fase behoefte te hebben gehad aan informatie over compli-
caties en gevolgen. Daarover wordt in de verstrekte informatie beschreven dat zowel 
na het onderzoek als na een behandeling bloedverlies enkele dagen kan aanhouden. Als 
dat langer duurt of als het bloedverlies hevig wordt, dient de patiënt contact op te ne-
men met de gynaecoloog. Echter, deze informatie was afdoende voor de respondenten. 
Zij wilde hoofdzakelijk gerustgesteld worden over de ernst van een dergelijke bloeding.

1. procedure van de behandeling
• wat een lisexcisie inhoudt
•  (visueel) hoe een behandeling wordt uitgevoerd
Een respondent aan wie tijdens de colposcopie was verteld dat zij waarschijnlijk behan-
deld moest worden, zei dat ze voorafgaand aan de behandeling nog eens de informatie 
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over de lisexcisie had gelezen. De informatie had haar zorgen niet weg kunnen nemen, 
vanwege: “de wetenschap dat er in je gesneden of gehakt gaat worden” [r21: 387-388]. 
Een ander zei daarover: “’t is gewoon niet fijn, klaar” [r23:93-94].
 Hoewel de informatie in de folder stond, bleek een respondent er behoefte aan 
te hebben om deze informatie nog eens met de gynaecoloog door te nemen. Dit was niet 
zozeer vanwege een kennishiaat, maar kwam voort uit een behoefte aan een persoon-
lijke benadering: “Dat gaat eigenlijk een beetje ehm, had ik het, een idee beetje lopende 
bandwerk. (...) Je kan ook even een een een een een gesprek met de gynaecoloog hebben 
en eh, en niet tegelijk de behandeling ingaan” [r30:713-725].

2. welke bijwerkingen kunnen optreden na een lisexcisie
• wat de implicatie is van hevig bloedverlies na een lisexcisie
• hoe te handelen bij hevig bloedverlies na een lisexcisie
Eén van de respondenten ging een week na de lisexcisie “vreselijk bloeden” en was 
daardoor “helemaal gestrest”. Ze raadpleegde daarop de folder: “D’r staat bijvoorbeeld 
in de folder: ‘U krijgt een beetje bloedverlies’, staat er” [r30:175-183]. Dit leidde toch 
een nog grotere verontrusting, doordat de respondent het gevoel kreeg dat er iets ern-
stigs aan de hand kon zijn. Bij navraag bleek de complicatie bij één op de tien patiënten 
voor te komen en niet ernstig te zijn: “Ik vond dat gewoon een hiaat in in in in dat - in dat 
hele gebeuren, weet je. Omdat, je maakt je eigenlijk ontzettend druk voor iets wat - wat 
normaal blijkt te zijn” [r30:210-250;306-312].
Ook voor dergelijke informatie gold dat het moment waarop deze werd gegeven van be-
lang was. Tijdens de behandeling bleek niet het geëigende moment daarvoor: “En toen 
vervolgens ging ze, terwijl ik behandeld werd, eigenlijk vertellen van: ‘Ja, als je nu heel 
veel bloed krijgt, dan moet je terugkomen’, en zo. Maar ik merk dat als je in – in – wordt 
behandeld, dat je dan maar met een half oor luistert. Of dat je, ja, dat er dan kennelijk 
toch zoveel stress is, dat je aan – dat je als je weggaat denkt: ‘Ik hoop dat ik het allemaal 
wel goed heb eh, heb onthouden” [r16:85-100].

gewenste informatie, niet behandeld in voorlichting
Respondenten rapporteerden daarnaast in deze fase van het onderzoeks- en behandel-
traject behoefte te hebben aan informatie omtrent de volgende onderwerpen: 3) argu-
menten voor instemmen met een bepaalde behandeling, 4) ervaringen met een behan-
deling, en 5) de procedure van verdoven.

3. argumenten voor instemmen met een bepaalde behandeling
• waarom een bepaald advies bij een bepaalde CIN-uitslag hoort
Enkele vrouwen rapporteerden dat zij wilden weten hoe anderen zijn behandeld, zodat 
zij konden verifiëren of het vooraf vastgestelde behandeltraject het juiste is. Het motief 
kon een behoefte aan inspraak zijn: “Waarom is een lis dé manier? Waarom krijgt een 
andere vriendin van mij die in een streekziekenhuis geb- in mijdrecht geholpen wordt 
geen lis en moet zij onder narcose bij dezelfde uitslag, dezelfde CIN. En ik kan eh, krijg 
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een lis met een plaatselijke verdoving. Waarom zijn er verschillen in die behandelin-
gen?” [r24:1668-1682]. 

4. ervaringen met een behandeling
• hoe lotgenoten een behandeling hebben ervaren
• hoe emotioneel ingrijpend een lisexcisie is
Veel respondenten wilden weten hoe het behandeltraject bij lotgenoten is verlopen. 
Respondenten lieten weten dat ze het prettig vonden om te horen hoe anderen het be-
handeltraject ervaren hebben, bijvoorbeeld qua pijn of emotionele belasting: “Dat je 
dan ook hoort, ja eh, dat je daarna een dagje op de bank moet zitten gewoon. En, en dat 
je even iemand mee, met je mee moet, omdat je eh een beetje van slag bent. En dat je 
daarna d’r ook nog even over moet blijven praten, omdat het ingrijpender is dan je, dan 
alleen maar dat je lijf even een dagje moet herstellen zeg maar” [r24:661-681]. Deze 
respondent vond dat het tijdens zo’n emotioneel ingrijpend proces “gewoon belangrijk 
is dat iemand ook zegt dat dat normaal is, dat diegene dat ook heeft gehad” [r24:727-
730].

5. procedure van verdoven
• hoe een plaatselijke verdoving wordt gegeven
Eén respondent noemde dat ze het prettig had gevonden als er door middel van een 
afbeelding of desnoods animatie uitgelegd was hoe een plaatselijke verdoving wordt 
gegeven. Zij dacht dat zij door deze kennis minder angstig zou zijn geweest voor een 
verdoving: “Ik ben, ik ben als de dood van naalden en ik werd ook verdoofd. En dan, 
weet je, en dat soort dingen en eh. Als je, als ze laten zien, dan eh, hoe dat gaat, en waar 
je dan verdoofd wordt bijvoorbeeld of zo, en dat je dan ook een geruster gevoel krijgt of 
zo” [r33:483-494].

conclusie: informatiebehoeften in fase 2

In deze fase van het traject bleken er minder informatiebehoeften bij de respondenten 
te zijn dan in de eerste fase. Ongeveer de helft van de respondenten had geen behan-
deling nodig; zij moesten over een jaar weer een controle-uitstrijkje laten maken. Deze 
vrouwen waren ‘gerustgesteld’ in deze fase van het traject en lieten weten geen vragen 
meer te hebben. Bij vrouwen waar de CIN-uitslag wel om een vervolg vroeg (behande-
ling, dan wel controle op korte termijn) leefden nog wel vragen. De meeste onderwer-
pen waarover in deze fase van het traject nog vragen bestonden, werden niet behandeld 
in de verstrekte informatie. 

typering en overwegingen
Ook in deze fase verschilde het type informatiebehoeften per onderwerp en per respon-
dent. Over het algemeen waren de informatiebehoeften in deze fase grotendeels affec-
tief van aard. Dat de afwijkende baarmoederhalscellen nog steeds afwijkend waren (na 
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afwachten of na een controle) en dus niet ‘normaal’ waren geworden, zoals meestal ge-
beurt, zorgde voor onrust. Respondenten lieten weten ervaringen met het behandeltra-
ject te hebben uitgewisseld of hadden willen hebben met lotgenoten, omdat het prettig 
was of zou zijn geweest om van anderen te horen dat ook zij het traject als emotioneel 
ingrijpend hadden ervaren. Ook onrust over een onbekende complicatie kon tot vragen 
leiden. De meeste vragen in deze fase waren vrij specifiek en werden dan ook niet be-
antwoord in de voorlichtingsfolder. 

specifieke informatiebehoeften
In de fase wilden de respondenten met name informatie over het verloop van aanhou-
dende baarmoederhalsdysplasie en een langdurige HPV-infectie. Daarnaast rappor-
teerden de vrouwen in deze fase enkele vragen over het traject. Deze vragen gingen 
niet zozeer meer over de procedure of de voorbereiding daarop, maar met name over 
nazorg en complicaties. De meeste vragen over de diagnose en alle vragen over het tra-
ject konden niet toegewezen worden aan een bepaalde subgroep binnen de steekproef. 
De vragen over de ernst van de aanhoudende of verwijderde afwijkende baarmoeder-
halscellen waren afkomstig van vrouwen die veel angst hadden om opnieuw kanker te 
krijgen en daaraan te overlijden. Zij wilden ervan verzekerd worden dat voorkomen zou 
worden dat zij baarmoederhalskanker zouden ontwikkelen.

6.3.3 informatiebehoeften in fase 3

Fase 3 loopt vanaf het horen van de uitslag van het afwijkende controle-uitstrijkje. In 
deze fase vond opnieuw onderzoek en mogelijk behandeling plaats van aanhoudend 
onrustige baarmoederhalscellen. De vrouwen die in deze fase van het traject zaten, had-
den in fase 1 reeds een colposcopie gehad. Op basis daarvan werd besloten om a) af te 
wachten hoe de dysplasie zich zou ontwikkelen of om b) te behandelen, doorgaans met 
een lisexcisie. In beide gevallen werd na een half jaar tot een jaar opnieuw een uitstrijkje 
gemaakt om te controleren of de aandoening nog aanwezig was. Dit controle-uitstrijkje 
was bij de groep vrouwen in deze fase dermate afwijkend gebleken dat opnieuw een 
colposcopisch onderzoek gewenst was; de betreffende zestien vrouwen hadden aan-
houdend onrustige baarmoederhalscellen na afwachten of na een behandeling. 

afwijkende baarmoederhalscellen en HPV

Ook in de vervolgfase van het traject hadden respondenten nog vragen over de diag-
nose; zowel over onrustige baarmoederhalscellen als over het HPV-virus. De helft van 
de vrouwen die inmiddels in de vervolgfase van het behandeltraject zitten, had vragen 
over een langer bestaande afwijkende Pap-uitslag. Drie respondenten lieten weten in 
deze fase van het traject vragen te hebben over het HPV-virus. 
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gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Respondenten hadden behoefte aan informatie over 1) de ernst van afwijkende baar-
moederhalscellen.

1. ernst van afwijkende baarmoederhalscellen
• wat ernst is als cellen aanhoudend onrustig blijven
Eén van de respondenten zei telkens informatie te lezen over ernst van een afwijkend 
uitstrijkje, omdat zij gerustgesteld wilde worden: “Rationeel weet je wel dat ‘t het eigen-
lijk niet is, maar het kan natuurlijk in die half jaar, (…) dat het omgeslagen kan zijn in 
kwaadaardig. Dus ja, dat vind ik altijd hele spannende tijden, nu ook weer. Ondanks dat 
ik weet dat het een voorstadium is van, misschien, is het naar” [r26:83-102]. Zij pakte 
telkens de folder erbij: “Ja ja, ik denk wel drie keer. Gewoon als de geruststelling van: 
‘Nee, ’t is niks. Nee, kijk maar, dat staat er. ’t Is echt niks’ ” [r26:661-668]. 

gewenste informatie, niet behandeld in voorlichting
Respondenten wilden informatie over 2) de ernst en 3) de oorzaak van aanhoudende 
afwijkingen, eventueel na een behandeling, is. In de verstrekte informatie worden en-
kele regels gewijd aan aanhoudende afwijkingen. Daarover wordt gemeld dat schrikken 
bijna nooit nodig is en dat de helft van de langer bestaande afwijkingen vanzelf weer 
normaal wordt. Voorts wilden zij weten 4) wat de kans op baarmoederhalskanker is, en 
5) wat afwijkende cellen tijdens een zwangerschap impliceren. Over het HPV-virus wil-
den respondenten weten 6) hoe een HPV-infectie doorgaans verloopt, 7) wat de ernst is 
van een aanhoudende HPV-infectie, 8) wat de reden is voor een afwijkend verloop van 
het HPV-virus, en 9) of het virus ook op andere manieren kan worden overgedragen. 

2. ernst van aanhoudende afwijkingen
• welk type onrustige cellen zij ditmaal heeft
• of het mogelijk is dat de ernst van de pap-uitslag en CIN-uitslag van elkaar verschil-

len
• wat de ernst is als cellen aanhoudend onrustig blijven
• wat de ernst is als cellen nog steeds onrustig zijn na een behandeling
• wat het betekent als cellen na behandeling opnieuw onrustig blijken
Respondenten zeiden te zijn geschrokken dat zij wederom een afwijkende Pap-uitslag 
hadden: “Je denkt: ‘Het duurt erg lang’. Ik denk dat nog steeds mijn vertrouwen niet 
terug is. Voordat je daar weer op kan vertrouwen. Omdat je gewoon nu dan op dat mo-
ment ermee geconfronteerd wordt dat er weleens van alles mis kan zijn zonder dat je 
dat weet. En eh, dat vond ik erg moeilijk. Vind ik nog steeds moeilijk” [r35:370-381]. 
Ze wilden weten wat de ernst van een aanhoudende afwijking is: “Wat het betekent dat 
het eh, dat het opnieuw een slechte uitslag is. Ja, of een mindere uitslag. (…) Daar zou ik 
wel iets over willen weten, van eh, daar zou ik vooral over gerustgesteld willen worden” 
[r15:508-512; 538-543]. Desondanks was deze respondent niet op zoek gegaan naar 
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een antwoord op die vraag: “En daarna dacht ik: ‘Nou’, vooral toen ik de afspraak ge-
maakt had en d’r was ook meteen een tweede afspraak eh gepland, toen dacht ik: ‘Nou, 
dan heb ik gewoon voor nu gedaan wat er moest’, en dan kan ik het ook wel weer eh van 
me afzetten” [r15:553-568]. Er waren ook respondenten die zich überhaupt niet gerust 
lieten stellen, bijvoorbeeld omdat dat hun strategie was om met de verontrusting om te 
gaan:  “Nou, mag je heel eerlijk weten, het is al verkeerd deze. Dat krijg je d’r niet meer 
uit. Maar ja, misschien is dat mijn remedie, van: als het er niet uitkomt, is het meegeno-
men of zo” [r28:1824-1836]. 

3. oorzaak van aanhoudende/terugkerende afwijkingen
• waarom in sommige gevallen onrustige cellen terug kunnen komen
• of aanhoudende afwijking bij haar kan horen
• wat de oorzaak kan zijn van een aanhoudende afwijkende Pap-uitslag
Zoals eerder werd omschreven schrokken respondenten ervan dat het controle-uit-
strijkje opnieuw afwijkend was. Ook vroegen respondenten zich af hoe het komt dat 
de cellen opnieuw onrustig waren geworden bij hen en wat voor type cellen dat dan 
zijn. Zijn terugkerende cellen ernstiger of agressiever? Respondenten hadden vragen 
over de oorzaak van de aanhoudend onrustige cellen. Eén van de vrouwen die kan-
ker heeft gehad, vroeg zich bijvoorbeeld af of het “misschien toch van die medicijnen” 
komt [r36:753]. Ook konden zij zich afvragen of de aandoening wellicht gewoon bij hen 
hoort: “Daarom vraag ik me af: ‘Dit hoort gewoon bij mij op één of andere manier’, weet 
je. Eh aangezien het altijd hetzelfde is” [r36:698-707].

4. kans op (een voorstadium van) baarmoederhalskanker
• hoe snel afwijkende baarmoederhalscellen zich ontwikkelen tot kanker
Respondenten lieten expliciet weten dat zij het prettig vonden om gerustgesteld te zijn 
door de informatie van de gynaecoloog: “Ze zeiden nog eens heel duidelijk, maar dat 
heb ik eigenlijk op internet ook wel gelezen, maar dat leek me wel belangrijke informa-
tie, dat ie eh, dat ie baarmoederafwijking, dat dat, dat dat echt heel langzaam gaat. Dat 
dat echt, nou ja, dat dat zo’n vijftien jaar duurt of zo meestal voordat dat echt kwaadaar-
dig wordt. Ik geloof dat ik dat van tevoren wel wist. Maar dat leek me wel, ik werd wel 
echt gerustgesteld, zeg maar” [r15/2:20-37].

5. aanhoudende afwijkingen in combinatie met een zwangerschap
• wat ernst is van onrustige cellen tijdens zwangerschap
• of de combinatie zwanger en een afwijkende Pap-uitslag vaker voorkomt
• in welk tempo onrustige cellen zich ontwikkelen tijdens een zwangerschap
Eén van de respondenten met aanhoudend onrustige cellen was zwanger geworden tij-
dens het vervolgtraject op de cervixpolikliniek. In de voorlichting die zij had gekregen 
van de cervixpolikliniek komt de combinatie afwijkende Pap-uitslag tijdens zwanger-
schap niet voor: “Maar ik moet zeggen dat je toch wel, nu ik zwanger ben, me wel iets 
meer zorgen erom maakte. En dat er niet heel veel informatie over is, zeg maar. Ik heb 
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geen folder gekregen met ‘zwanger en eh afwijkende cellen’. Dus toen ben ik wel gaan 
internetten. (…) Of het echt niet erg is” [r40:250-260].

6. verloop van een HPV-infectie
• of HPV in het lichaam aanwezig blijft
Voor respondenten was het onduidelijk of een HPV-infectie, net als afwijkende baar-
moederhalscellen, ook wordt opgeruimd door het lichaam: “Ze zeggen dat ‘t op een ge-
geven moment wel geleidelijk weggaat over het algemeen. (...) Vandaar dat mijn vraag 
inderdaad wel zoiets is van (...): ‘Wat, wat gaat dat virus dan doen? Blijft het, of ja’ ” 
[r29:769-788]. De verschafte informatie dat sommige vrouwen het virus bij zich hou-
den en dus drager worden, roept ook vragen op: “Je kan het hebben, maar dat wil hele-
maal nog niet betekenen dat het actief is. Dus je kan drager zijn, maar dat hoeft niet. Dus 
ja, het blijft een beetje vaag voor mij, hoor” [r21:106-112].

7. ernst van een aanhoudende HPV-infectie
• wat voor type virus HPV is
• of HPV schade kan toebrengen
• welk type HPV zij heeft
• of HPV na enige tijd weer actief kan worden
Beide respondenten met dit type vragen hadden in de eerste fase van het traject gelezen 
of gehoord dat een HPV-infectie doorgaans vanzelf verdwijnt. Aanvankelijk maakten zij 
zich dan ook niet zo druk om het virus. Nu bleek dat de infectie bij hen aanhield, wer-
den zij ongerust over het virus en kwamen er twijfels en vragen op. Eén van de res-
pondenten verwoordde dat als volgt: “Wat- wat is dat dan eh voor virus. En eh, kan dat 
nog schade toebrengen, of ja. Ik denk dat ik de eerste voornamelijk wel opgelucht was 
dat het niet ernstig was. En dat ik dacht van: ‘Nou, pff, vergeten.’ En eh, en nu dat het 
toch wel een beetje aanhoudt, dan ja, dan gaan er toch wel meer vraagtekens opkomen” 
[r29:790pp809]. Een andere respondent wilde al gedurende het gehele traject weten 
welk type HPV zij had, want “dan kan je ook op grond daarvan een eh een eh een prog-
nose maken: oh, dat is wel of niet riskant” [r20:377-380]. Ondanks de vele verzoeken 
om het HPV-type te laten testen, is dit niet gedaan, omdat dit volgens de artsen geen zin 
had. De respondent deelde die mening niet en bleef het steeds vragen aan de behande-
lend arts als zij voor een controle-onderzoek op de cervixpolikliniek kwam: “Na drie 
maanden of na een half jaar eh was het ineens verdwenen. (…) Ik dacht: ‘Loop ik daar 
nou mee rond of niet en wordt dat weer actief of niet?’ ” [r20:93-106]. 

8. reden voor een afwijkend verloop van het HPV-virus
• waarom het HPV-virus soms niet vanzelf wordt opgeruimd
Als bij een respondent het virus op een andere manier verliep dan bij de meerderheid 
van de patiënten, riep dat vragen op: “Je weet ook dat dat een virus is. En normaal ge-
sproken dat je lijf dat opruimt en jouw lijf niet. Waarom is dat?” [r24:205-209]. 
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9. andere manieren van overdracht van het virus
• of HPV alleen via seksueel contact kan worden overgedragen
Respondenten die afwisselend al dan niet actief zijn geweest en constant een afwijkend 
uitstrijkje hadden, vonden het vreemd dat de uitstrijkjes onder alle omstandigheden 
afwijkend waren: “Ik ben, zeg maar, afgelopen tijd, tweeënhalf jaar, totaal niet seksueel 
actief geweest. Toen piekte het net zo. Nu ben ik sinds tien maanden wel weer heel sek-
sueel actief en piekt het ook. Dus voor mezelf, weet ik het gewoon niet helemaal, waar 
het nu, of het echt ook alleen maar een, een seksueel overdraagbaar eh bacterie is, die je 
in mijn geval van een man kan krijgen” [r26:901-913].

geen behoefte aan informatie, niet behandeld in voorlichting
Zoals eerder naar voren kwam, werd de oorzaak van een aanhoudende afwijking niet 
besproken in de folder. Ongerustheid hierover leidde niet in alle gevallen tot informa-
tiebehoeften.

10. ernst van aanhoudende afwijkingen
• wat ernst is als cellen aanhoudend onrustig blijven
Eén van de respondenten liet weten verontrust te zijn over de aanhoudende afwijkin-
gen. Ze ging hiermee om door zichzelf voor te houden dat het vast zou meevallen en 
ging niet op zoek naar informatie: “Dan maak je je natuurlijk wel druk al heb je daar 
geen erg in. (...) Aan de ene kant heb ik zoiets: ‘Zo snel hoefde het niet, dus het zal wel 
meevallen’. Maar er zit toch wel iets van, ja, waarom is dat wel teruggekomen als het 
meestal niet terugkomt? (...) D’r zit toch wel iets van ongerustheid bij voor baarmoeder-
halskanker of wat dan ook. Omdat eh ze het dan al een keertje weg hadden gehaald en 
de dokter zei toen: ‘Ja, dat zijn een soort pre kankercellen. Hoe, hoeft niet, maar eh, het 
kan kanker worden’ ” [r27:167-204;256-269].

onderzoek

Hoewel respondenten in deze fase allemaal al eens een colposcopie hadden meege-
maakt, hadden zij ook in deze fase vragen over het onderzoek.

gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Eén respondent wilde in deze fase weten 1) wat een colposcopie inhoudt. 

1. procedure van het onderzoek
• wat een colposcopie inhoudt
Voor deze respondent was een colposcopie “alweer zo’n tijd geleden [r27:67-72]” dat ze 
niet meer precies wist wat dat inhield. Andere respondenten in deze fase lieten weten 
dat zij al wisten “wat er te gebeuren staat” [r13:4-7] en dus geen vragen meer over de 
procedure van onderzoek hadden. 
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gewenste informatie, niet behandeld in voorlichting
Naast de procedure van het onderzoek, rapporteerden respondenten behoefte te heb-
ben aan informatie over de volgende onderwerpen: 2) pijnbeleving tijdens een contro-
le-colposcopie, 3) doeltreffendheid van de controles om kanker te voorkomen, en 4) 
doeltreffendheid van de controles om complicaties tijdens de zwangerschap te voor-
komen.

2. pijnbeleving tijdens een controle-colposcopie
• of er plaatselijke verdoving kan worden gegeven tijdens een colposcopie
• hoe te handelen om een colposcopie na een lisexcisie minder pijnlijk te laten zijn
De respondenten met deze vragen hadden een vervelende ervaring met het nemen van 
het biopt tijdens een eerdere colposcopie. Zij hadden dit als erg pijnlijk ervaren. Bij 
de één was de eerste biopsie erg pijnlijk. Zij had dit dermate “afschuwelijk” [r36:388] 
gevonden, dat ze de tweede keer bijna niet naar haar afspraak was gegaan. Bij de ander 
was de biopsie tijdens de vervolgcolposcopie na een behandeling “gigantisch tegenge-
vallen” [r35:163]. Beiden wilden weten of er eventueel iets tegen de pijn te doen is en 
hadden dat retrospectief bekeken ook graag willen weten voor de eerste colposcopie.

3. doeltreffendheid van controles om kanker te voorkomen
• waarom het controle-uitstrijkje niet eerder dan 3 maanden na een lisexcisie kan 

plaatsvinden
• of tellen van markers in het bloed tot de controle-opties behoort
Twee ex-kankerpatiënten hadden in deze fase van het traject wederom vragen over de 
tijdigheid van de controles. Eén van de respondenten geloofde niet dat de ontwikkeling 
van dysplasie naar baarmoederhalskanker heel langzaam gaat. Zij had tweemaal een 
uitstrijkje gehad, voordat zij naar de cervixpolikliniek werd doorgestuurd “waarvan de 
tweede keer 4b, gelijk hoog” [r28:1390-1391]. Dat de onrustige cellen zich in een half 
jaar tijd van Pap2 naar Pap4b hadden ontwikkeld, was voor haar genoeg bewijs dat de 
ontwikkeling wel degelijk snel kan gaan. Ook de andere respondent had er geen ver-
trouwen in dat de controles elkaar snel genoeg opvolgen om een verslechtering van de 
dysplasie tijdig te ontdekken. Zij beargumenteerde haar wantrouwen als volgt: “Omdat 
je d’r weinig van voelt, ehm voel je je wel aardig verraden door je lijf. Eh, dus je denkt: 
het duurt erg lang. Ik denk dat nog steeds mijn vertrouwen niet terug is” [r35:361-373]. 
Zij vroeg zich af of het voorgestelde traject wel afdoende zou zijn: “Een paar vriendin-
nen heb ik veel aan gehad, die net ook door allerlei stadia zaten. Eén met d’r eierstok 
voortdurend, die elk half jaar eh gecontroleerd wordt. (…) Bij haar eh wordt er in het 
bloed steeds wat geteld, dat is haar controle. Dus ik wilde ook weten van eh, een soort 
markers of zo, van: hoe zit dat dan hiermee? Een wat is het verschil? En kan dat dan niet 
zo? En dat soort dingen, dat wil je natuurlijk weten” [r35:392-408].
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4. doeltreffendheid van controles om complicaties tijdens zwangerschap te voorkomen
• of de controle van onrustige cellen bij 30 weken zwangerschap ‘op tijd’ is
De respondent die zwanger is geworden terwijl zij aanhoudend onrustige baarmoeder-
halscellen had, was eveneens bezorgd over de snelheid waarin dysplasie zich kan ont-
wikkelen. Zij had ergens gehoord of gelezen dat tijdens een zwangerschap de celdeling 
sneller gaat “en dus als er iets slecht is, dus dat het ook sneller eh versnelt. Dat zeggen ze 
met borstkanker bijvoorbeeld. Hoor je dat wel eens, van: ‘Dat als je, omdat je dan zoveel 
hormonen hebt, dat als je kanker hebt, dat het dan veel sneller eh slecht - slecht kan 
worden’ [r40:832-840]”. Zij twijfelde eraan aan of de termijn waarbinnen de controle 
zou plaatsvinden wel tijdig genoeg was.

behandeling

Een deel van de respondenten die in deze fase vragen had over een behandeling, was 
reeds behandeld voor de dysplasie met een lisexcisie. Eén respondent had een conisatie 
ondergaan. Bij deze respondenten werden er opnieuw of nog steeds afwijkingen gecon-
stateerd na de behandeling. De anderen hadden enkel controles doorgemaakt; bij hen 
waren de afwijkingen niet dermate ernstig dat een behandeling nodig was.

gewenste informatie, behandeld in voorlichting
Ook in deze fase van het traject waren er een flink aantal vragen omtrent behandeling 
van onrustige baarmoederhalscellen. Deze vragen gingen doorgaans over alternatieve 
of preventieve behandelopties. 

1. procedure van een lisexcisie
• wat een lisexcisie inhoudt
Als vrouwen langere tijd onrustige cellen behielden, konden zij het op een gegeven mo-
ment wenselijk vinden om behandeld te worden. Een enkeling liet weten al enkele jaren 
bij de cervixpolikliniek onder controle te zijn. Een aantal keer lieten deze respondenten 
weten dat zij achteraf hadden gewild dat de onrustige cellen meteen behandeld waren, 
zoals ook blijkt uit het volgende citaat: “Als je op een gegeven moment al vijf jaar hier 
patiënt bent, denk ik ook op een gegeven moment van: ‘Had ik dan misschien ook wel 
–‘. Maar dat is misschien ook weer, omdat je steeds andere artsen hebt. Oké, nu haal het 
maar gewoon weg, want eh anders blijf je elk half jaar eh terugkomen” [r40:642-650]. 
Zij gingen zich op dit moment in het traject verdiepen in de behandelmethoden.

gewenste informatie, niet behandeld in voorlichting
Daarnaast zeiden respondenten meer te willen weten over 2) een baarmoederverwij-
dering als preventieve behandeling, 3) de gevolgen van een tweede behandeling voor 
de vruchtbaarheid, 4) behandeladvies rondom een zwangerschap, 5) de behandeling 
van aanhoudende afwijkingen na een lisexcisie, en 6) advies bij aanhoudend lichte af-
wijkingen.
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2. baarmoederverwijdering als preventieve behandeling
• of baarmoederverwijdering een optie is bij aanhoudend onrustige cellen
• wat de voor- en nadelen zijn van een baarmoederverwijdering
• welke ervaringen naasten hebben met een baarmoederverwijdering
De vrouwen die kanker hebben gehad of van dichtbij hebben meegemaakt, of vrouwen 
die ernstig ziek zijn geweest, lieten weten de periodes tussen de controles en het wach-
ten op de uitslag emotioneel zwaar te vinden. Zij wilden weten: “Of er misschien beslo-
ten kan worden om dan preventief wat te doen. Voor mijn part die baarmoeder d’r uit 
te halen” [r20/2:224-226]. Ook al zagen de vrouwen ook de nadelen van een baarmoe-
derverwijdering in, dan vonden zij nog dat deze nadelen niet opwogen tegen de onrust 
die zij telkens weer voelden rondom een controle. Hoe de volgende respondent dat ver-
woordde, was illustratief voor de overige vrouwen van deze groep respondenten: “Ik 
kan dat niet aan om het half jaar. Dan wil ik hem gewoon verwijderd. (…) Eh hier kan ik 
niet mee leven. Die uitslagen, dat kan ik gewoon niet, dat overleef ik niet. Ja, ik overleef 
het wel, maar ik denk – Ik ga stressen in m’n lichaam. Dat, dat, dat verkrampt. Eh, ik ga 
afvallen en ik leg alleen maar te malen” [r28:145-147;1045-1060].

3. gevolgen van een tweede behandeling voor vruchtbaarheid
• wat een tweede lisexcisie voor gevolgen kan hebben voor een zwangerschap
Eén van de respondenten had na een lisexcisie opnieuw aanhoudend afwijkende cellen. 
Zij maakte zich zorgen over de gevolgen van een tweede lisexcisie voor zwanger raken, 
een zwangerschap en de bevalling, wat zich uitte in een urgente informatiebehoefte: 
“Dat was natuurlijk de derde keer dat ik d’r was. Dus ik had echt het v- en en ja, rondom 
kinderwens hele v- eh eh ja, prangende vragen” [r24:1118-1124]. Die bleven bestaan 
nadat zij haar gynaecoloog vragen had gesteld: “Echt huilen met de pet op. (…) [Gynae-
coloog] zegt aan het einde: ‘Oh ja, nou ja, dat kan wel gevolgen hebben’. En heeft in één 
minuut even gezegd wat de worst case scenario zou zijn. (…) ‘Nou ehm, was dat het? 
Prettige dag nog’. Stond ik weer buiten” [r24:1114-1149]. 

4. behandeladvies rondom een zwangerschap
• of onrustige cellen behandeld kunnen worden tijdens zwangerschap
• of bevallen en direct behandelen kan
• hoe lang na een zwangerschap behandeling kan plaatsvinden
• of een baby eerder wordt gehaald als onrustige cellen verslechteren of aanhouden 

tijdens de zwangerschap
De respondent die zwanger is geworden terwijl ze aanhoudend onrustige cellen had, liet 
weten dat zij veel vragen had over het verloop van het behandeltraject: “Ik zou niet we-
ten wat er dan eh - Of ze dan nu tegen mij gaan zeggen van: ‘Nou ja, weet je ehm, we gaan 
je kindje eerder halen’. Of ehm, als het goed is, van: ‘Ja, we gaan het na je zwangerschap - 
zoveel weken na je zwangerschap weghalen.’ Daar weet ik dus niks van” [r40:751-786]. 
Ze bleek zich zorgen te maken over een behandeling tijdens haar zwangerschap: “Je wilt 
ook natuurlijk niet dat er iets weggehaald moet worden nu” [r40:287-288].
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5.  behandeling van aanhoudende afwijkingen na een lisexcisie
• hoe onrustige cellen behandeld worden bij aanhoudend onrustige cellen
Respondenten bij wie na een behandeling opnieuw een afwijkende Pap-uitslag werd 
vastgesteld, schrokken doorgaans heel erg van deze uitslag. In de voorlichting die zij 
in eerdere fasen hebben gehad, komt het onderzoeks- en behandeltraject van een aan-
houdende of terugkerende afwijkende Pap-uitslag nauwelijks aan bod. Meer dan dat 
bij een aanhoudend afwijkend uitstrijkje opnieuw een colposcopie wordt geadviseerd, 
wordt niet gemeld. Eén van de respondenten hield er al rekening mee dat zij eventueel 
opnieuw behandeld zou moeten worden en vroeg zich dan ook af: “Hoe dan de vervolg-
behandeling eruit ziet, als dat nodig is” [r15:501-512].

6. advies bij aanhoudende lichte afwijkingen
• waarom ervoor wordt gekozen om bij een aanhoudende lichte afwijking niet te be-

handelen
• of een behandeling noodzakelijk is bij een aanhoudende lichte afwijking
Op dit moment van het traject werd voor een aantal respondenten informatie over de 
behandeling relevant. Daarnaast vroegen respondenten zich af of het niet beter was ge-
weest als de onrustige cellen niet direct waren weggehaald en waarom dat eigenlijk niet 
standaard wordt gedaan. Eén van de respondenten wilde juist meer informatie over een 
behandeling, omdat zij erg twijfelde over de noodzaak ervan: “Als ‘t nu eigenlijk hetzelf-
de is als, we praten over ehm dertien jaar geleden of zo, heb ik zoiets van: Ja, moet ik 
dat dan wel doen, weet je. Moet ik dan maar niet beter gewoon één keer in het jaar een 
uitstrijkje laten maken en dan kijken hoe het zich ontwikkelt, weet je” [r36:289-299].

conclusie: informatiebehoeften in fase 3

In deze fase van het traject nam het aantal aanwezige en expliciet afwezige informa-
tiebehoeften weer toe ten opzichte van de vorige fase, maar in vergelijking met de eer-
ste fase waren er in de derde fase minder informatiebehoeften. Maar de informatie-
behoeften die de respondenten hadden waren wel dringender. Ongeveer de helft van 
de respondenten zat of kwam in fase 3 gedurende het onderhavige onderzoek. In de 
verstrekte informatie wordt aanhoudende baarmoederhalsdysplasie, eventueel na een 
behandeling, en het procedurele vervolg daarop kort aangestipt. De meeste onderwer-
pen waarover in deze fase van het traject nog vragen bestonden, werden niet behandeld 
in de verstrekte informatie. 

typering en overwegingen
Ook in deze fase verschilde het type informatiebehoeften per onderwerp en per res-
pondent. De informatiebehoeften in deze fase kwamen voornamelijk voort uit veront-
rusting over het afwijkende verloop; de onrustige cellen en/of het HPV-virus waren niet 
opgeruimd door het lichaam of teruggekomen na een behandeling. Ook waren er enkele 
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vrouwen met een kinderwens en een zwangere respondent die zich zorgen maakten 
over de gevolgen voor zwanger raken en het uitdragen van de zwangerschap. Zij wilden 
hier graag over gerustgesteld worden. De vragen omtrent het onderzoek waren ingege-
ven door een nare ervaring, zoals pijn tijdens de colposcopie, of door angst dat een ver-
slechtering van de dysplasie niet tijdig ontdekt zou worden met alle ernstige gevolgen 
van dien. Enkele vrouwen met aanhoudend onrustige cellen hield een behandeling in 
deze fase van de aandoening voor zeer wel mogelijk. Eerder achtte deze groep vrouwen 
behandelinformatie nog niet relevant, maar nu de aandoening aanhield wilden zij meer 
weten over de behandeling en de noodzaak ervan bij het voorkomen van baarmoeder-
halskanker. Gesteld kan worden dat de vragen in deze fase doorgaans specifiek, drin-
gend en op de toekomst gericht waren. 

specifieke informatiebehoeften
De vragen omtrent de diagnose gingen in deze fase niet meer zozeer over de aard van de 
dysplasie of het virus, maar eerder over het, in de ogen van de respondent, ‘afwijkende’ 
verloop van de aandoening bij de respondent. In de folder hadden zij immers gelezen 
dat het virus of de afwijkende baarmoederhalscellen doorgaans door het lichaam wor-
den opgeruimd. Dat deze groep respondenten afweek van het gemiddelde, riep vragen 
op over met name de ernst van aanhoudende afwijkingen en de reden van het onrustig 
blijven van de baarmoederhalscellen. Omtrent het traject hadden de respondenten met 
name vragen over alternatieve en/of preventieve behandelingen, de consequenties van 
een behandeling (voor de zwangerschap, vruchtbaarheid, overgang) en het traject bij 
aanhoudende afwijkingen (eventueel na een behandeling). Deze onderwerpen kwamen 
niet aan bod in de verstrekte informatie. 
 De vragen van de respondenten omtrent de diagnose waren specifiek voor de 
fase van het traject waarin de respondenten zaten. Met andere woorden: dergelijke vra-
gen werden niet in eerdere fase gesteld. Vragen over alternatieve of preventieve behan-
delingen en over de consequenties van een behandeling werden ook eerder gesteld. 
Vrouwen die geen kinderwens meer hadden en verontrust waren over kanker wilden 
weten wat de mogelijkheden voor een baarmoederverwijdering waren. De betreffende 
vrouwen lieten weten het niet aan te kunnen om elke keer opnieuw in spanning te moe-
ten zitten na een controle. Zij wilden graag van deze spanning verlost worden en vroe-
gen zich af of hun baarmoeder preventief verwijderd zou kunnen worden. Responden-
ten met een kinderwens of zwangere respondenten wilden weten wat de consequenties 
van een behandeling waren voor zwanger raken en het uitdragen van de zwangerschap. 

6.4 conclusie
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat respondenten gedurende het hele 
onderzoeks- en behandeltraject informatiebehoeften hadden en dat er respondenten 
waren die bepaalde informatie expliciet niet wilden hebben. Informatiebehoeften kwa-
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men spontaan op, andere informatiebehoeften kwamen aan het licht door het lezen van 
de voorlichtingsfolder. Veel informatiebehoeften waren generiek van aard en betroffen 
de aard van een afwijkende Pap-uitslag en de procedures van onderzoek en behande-
ling. Dit komt overeen met eerder onderzoek naar de informatiebehoeften van vrouwen 
met een afwijkende Pap-uitslag (o.a. Anhang, Wright, Smock & Goldie, 2004). Dergelijke 
generieke, procedurele informatiebehoeften werden beantwoord in de voorlichting. 
 Behalve dergelijke vragen over de aard van een afwijkende Pap-uitslag en de 
inrichting van het onderzoeks- en behandeltraject bestonden er ook veel specifieke 
vragen. Een aantal situationele kenmerken, te weten 1) duur van de dysplasie, 2) le-
vensfase, 3) vastgestelde HPV-infectie, en 4) medische ervaringen, had invloed op wel-
ke informatie relevant of juist ongewenst was voor de respondenten. Vrouwen bij wie 
onlangs een afwijkende Pap-uitslag was vastgesteld hadden andere vragen dan vrou-
wen die aanhoudend afwijkende baarmoederhalscellen hadden. Ook waren de infor-
matiebehoeften specifiek van vrouwen die lieten weten een kinderwens te hebben of 
juist niet meer te hebben; die zwanger waren; al eens kanker hadden gehad of naasten 
met kanker hadden; eerder ernstig ziek waren geweest; of een relatie hadden ten tijde 
van de HPV-infectie of juist niet. Dergelijke situationele kenmerken riepen eveneens 
verontrusting en onzekerheid op bij de respondenten. Vaak lieten respondenten weten 
hierover gerustgesteld te willen worden. Aan de specifieke en affectieve informatiebe-
hoeften werd over het algemeen niet geappelleerd in de voorlichtingsfolder. 
 Uit bovenstaande blijkt dat de onderwerpen waarover informatiebehoeften 
bestonden situationeel bepaald werden. Of respondenten naar deze informatie gin-
gen zoeken en welke informatie tegemoetkwam aan hun informatiebehoeften hing sa-
men met persoonlijke factoren. Zo ging de ene respondent met haar verontrusting om 
door informatie te mijden en de ander ging juist zoveel mogelijk informatie zoeken. 
Een afbeelding van het lis-apparaat was voor de ene respondent geruststellend, terwijl 
de ander ervan overstuur raakte. Informatie over pijnbeleving tijdens een biopt was 
dikwijls wenselijk, maar niet alle respondenten accepteerden deze informatie van een 
mannelijke gynaecoloog. Informatie over de behandeling tijdens het voorlichtingsge-
sprek zorgde er bij de ene respondent voor dat zij zeer gespannen naar de colposcopie 
toe ging, terwijl de ander het prettig vond om te weten wat er kon gaan gebeuren. En tot 
slot was het in sommige gevallen überhaupt niet mogelijk om tegemoet te komen aan 
de informatiebehoeften van respondenten. Ofwel omdat er op de vraag geen medisch 
adequaat antwoord mogelijk was, ofwel omdat de vraag weliswaar feitelijk beantwoord 
was maar dat de affectieve behoeften bleven bestaan. Hoewel doorgaans aan de infor-
matiebehoeften was voldaan wanneer de gevoelens van onzekerheid en ongerustheid 
weg waren genomen bij de respondent, bleef bij sommige respondenten verontrusting 
bestaan – ook al was de voorlichting nog zo duidelijk en compleet: “Het wachten is het 
ergste, hè. Dat maakt niet uit. Zij kunnen niet meer informatie geven dan ze geven hè. 
Want dan is het toch weer de uitslag van het weefsel wat ze weghalen. Ja, daar kan je 
hele boeken over eh meegeven, maar dat - dat heeft geen zin” [r35:453-463]. Met ande-
re woorden: ook al sluit de informatie nog zo goed aan bij de persoonlijke kenmerken 
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en behoeften van de patiënt, er kunnen altijd gevoelens van verontrusting blijven be-
staan over de onzekerheid die het traject met zich meebrengt. 
 Kortom: of aan de informatiebehoeften van de respondent werd voldaan, hing 
dus niet alleen af van de kwaliteit en de relevantie van de informatievoorziening, maar 
ook van situationele kenmerken en persoonlijke voorkeuren van de respondent.

6.5 discussie
In de conclusie werd betoogd dat de informatiebehoeften zowel cognitief als affectief 
waren gemotiveerd. Uit een Australisch onderzoek bleek dat de meest gerapporteerde 
informatiebehoeften de procedurele informatie over het onderzoekstraject (86% van 
alle onderzochte vrouwen) en risico op kanker (91% van alle onderzochte vrouwen) 
betroffen. Deze cognitieve en affectieve behoeften waren vergelijkbaar met de behoef-
ten van de steekproef in het onderhavige onderzoek. Met cognitieve behoeften gingen 
de meeste respondenten op zoek naar informatie. Een aantal vrouwen had een lage 
onzekerheidstolerantie (Kramer, 1999); zij konden niet goed omgaan met onzekerheid 
en hadden veel behoefte aan voorspelbaarheid, een gevoel van controle of behoefte aan 
participatie. Vanuit deze motieven is er een grote behoefte aan informatie (zie ook Ter 
Hoeven et al., 2011). Een enkele keer ging een respondent met een bepaalde cognitieve 
informatiebehoefte niet op zoek naar informatie, bijvoorbeeld omdat zij meende dat de 
informatie niets zou toevoegen. Ook vanuit affectieve behoeften werd er vaak gezocht 
naar informatie, maar bij deze affectieve behoeften waren er ook respondenten die lie-
ten weten dat zij informatie juist vermeden. Sommige respondenten vermeden poten-
tieel beangstigende informatie hoe dan ook, bij andere respondenten hing het van de 
situatie af. In stressvolle situatie, zoals voorafgaand aan een onderzoek, kon beangsti-
gende informatie hen teveel worden bijvoorbeeld. Zoeken of juist mijden van informatie 
als een strategie om met emoties om te gaan, is bekend uit de literatuur (o.a. Case et al., 
2005). Deze variatie in informatiebehoeften wordt vaak toegeschreven aan verschillen 
in de zogenaamde informatievoorkeur van zorggebruikers in reactie op gezondheids-
bedreigende situaties (Anker et al., 2011), ofwel het willen vermijden of juist willen 
ontvangen van informatie (Kiesler & Auerbach, 2006).  
 Dat onzekerheid en verontrusting inderdaad aan de basis van een informatie-
behoefte staan (Lee & Hawkins, 2016; Bertram & Magnussen, 2008; Kalbach, 2006; Ley-
don, Boulton, Moynihan, Jones, Mossman, Boudioni & McPherson, 2000) wordt onder-
steund door de hoeveelheid vragen die de respondenten hadden en de onderwerpen 
waar zij juist expliciet niets over wilden weten in de afzonderlijke fasen van het onder-
zoeks- en behandeltraject. Vrouwen waren in de eerste fase doorgaans erg geschrokken 
van de afwijkende Pap-uitslag. Zij ervoeren angst over de kans op baarmoederhalskan-
ker en rapporteerden zich zorgen te maken over de consequenties van een eventuele 
behandeling. Het aantal aanwezige en expliciet afwezige informatiebehoeften in deze 
fase was het grootst. Tevens is uit de literatuur (o.a. Valdini & Esielionis, 2004) bekend 
dat vrouwen met een afwijkende pap-uitslag hun gezondheidstoestand ernstiger in-
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schatten dan daadwerkelijk het geval is. De vragen die ze rapporteerden, pasten bij de 
ingeschatte ernst. In de tweede fase was de angst meestal minder, met uitzondering van 
de vrouwen met een ernstige medische geschiedenis, doordat de respondenten opge-
lucht waren dat de afwijking mee bleek te vallen of doordat de afwijkende cellen behan-
deld waren. Het aantal aanwezige of expliciet afwezige vragen in deze fase was gering. 
In de derde fase namen de angst en onzekerheid weer toe: de respondenten in deze fase 
bleken na eerder behandeling of na afwachten nog steeds onrustige baarmoederhals-
cellen te hebben. Het aantal aanwezige en expliciet afwezige informatiebehoeften nam 
weer toe. De respondenten wilden weten wat een aanhoudend onrustige baarmoeder-
halscellen impliceren. Daarnaast wilden zij vaak van hun onrust af en rapporteerden 
behoefte te hebben aan informatie over alternatieve behandelopties. 

reflectie methodische aanpak
Het is bekend dat voorkennis over een bepaald onderwerp het voornemen om naar 
verdere informatie te zoeken over dat bepaalde onderwerp kan reduceren (Wilkinson 
& Wilson, 1983). Toch is voorkennis in dit onderzoek niet in kaart gebracht. Deze keuze 
is gemaakt omdat onderhavige onderzoek zodanig was opgezet, dat het behandeltraject 
voor de respondent al gestart was op het moment dat deze werd benaderd: de respon-
dent heeft dan immers al aan het bevolkingsonderzoek meegedaan, heeft wellicht fol-
ders van het bevolkingsonderzoek en het ziekenhuis ontvangen, daarover met naasten 
en zorgverleners gesproken, etc. Het is dan moeilijk te achterhalen wat de respondent 
al wist voordat zij een afwijkende Pap-uitslag had, wat ze uit het voorlichtingsmateriaal 
heeft geleerd en wat zij in antwoord op vragen heeft gehoord of gelezen. Daarbij was het 
niet zozeer het doel om te achterhalen over welke onderwerpen de respondent vragen 
had, maar eerder welke type vragen door welk type respondent vanuit welke overwe-
gingen werden gesteld.
 Respondenten zullen zich ongetwijfeld niet al hun vragen herinnerd hebben 
tijdens de vraaggesprekken. Het was echter ook niet het doel om alle informatiebehoef-
ten in kaart te brengen. Het doel was om het spectrum aan onderwerpen in kaart te 
brengen met de daarbij behorende overwegingen. Wat zij zich (nog) herinnerden was 
kennelijk wat het meest relevant of belangrijk voor hen was op een bepaald moment in 
het traject. Door respondenten op verschillende momenten gedurende het traject naar 
hun informatiebehoeften en overwegingen te vragen, kon worden geconcludeerd dat 
er naast generieke informatiebehoeften ook specifieke informatiebehoeften leefden bij 
verschillende subgroepen.
 De gehanteerde methode, vraaggesprekken, bleek zeer geschikt voor het in-
ventariseren van de aard van en de motieven voor informatiebehoeften. Bovendien 
werden veel latente informatiebehoeften aan het licht gebracht en met name werden 
ook informatietypen waarover respondenten lieten weten dat zij die liever niet hadden 
gehad aan het licht gebracht, door in de vraaggesprekken de professionele voorlichting 
te betrekken. Juist voor de aard of het onderliggende motief van de informatiebehoef-
te (Alzougool et al., 2013), voor de minder zichtbare informatiebehoeften (Savolainen, 
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2015; Alzougool, Chang & Gray, 2008) en voor informatiebehoeften waaraan niet tege-
moetgekomen wordt, is minder aandacht in de literatuur (Adams et al., 2009).

bepaalde behoeften, bepaalde bronnen
In dit hoofdstuk is vastgesteld dat respondenten in alle fasen van het onderzoeks- en 
behandeltraject informatiebehoeften hebben. Sommige informatiebehoeften zijn cogni-
tief en generiek van aard; hieraan wordt veelal tegemoetgekomen in de voorlichting van 
de cervixpolikliniek. Veelal hadden respondenten daarnaast ook behoefte aan gerust-
stelling en erkenning en hadden zij informatiebehoeften die specifiek zijn voor bepaal-
de situationele kenmerken, zoals haar levensfase, haar eerdere medische ervaringen, 
de fase in het onderzoeks- en behandeltraject waarin zij zich bevindt en een al dan niet 
vastgestelde HPV-infectie. Het is praktisch gezien ondoenlijk om een folder te ontwer-
pen die ingaat op alle mogelijke situationele kenmerken. Daarnaast is het onwenselijk 
om dat alles door middel van de voorlichtingsfolder te doen. Deze moet patiënten im-
mers zo goed mogelijk voorbereiden op het onderzoeks- en behandeltraject, zodat de 
patiënt medisch gezien efficiënt en optimaal geholpen kan worden. 
 De keerzijde van deze efficiënt ingerichte polikliniek en voorlichting is dat deze 
door een aantal respondenten als zakelijk, onpersoonlijk of routinematig ervaren: “Zo 
rou, routine routinematig word je daar eh, word je behandeld. Nou ik zeg, dat vind ik 
onprettig. Zo van, je bent een soort product, weet je wel. In een fabriek moet dat afge-
werkt worden” [r21:208-215]. Het gebruik van dergelijke fabrieksmetaforen zijn niet 
uniek voor het onderhavige onderzoek. Zij werden ook in de studie van Kavanagh en 
Broom (1997) gebruikt door respondenten om het onderzoeks- en behandeltraject van 
een afwijkende Pap-uitslag te beschrijven. Juist om hier een tegenwicht aan te bieden 
is het wenselijk dat ook aan de affectieve en specifieke informatiebehoeften tegemoet-
gekomen wordt. Zoals zojuist betoogd dient dergelijke voorlichting als aanvulling op 
de schriftelijke en mondelinge voorlichting vanuit de polikliniek – niet als vervanging 
ervan. Het persoonlijk gesprek met de behandeld zorgverlener is en blijft de belang-
rijkste vorm van informatieoverdracht. De arts is voor het gros van de zorggebruikers 
nog altijd de primaire informatiebron wegens zijn/haar medische deskundigheid en het 
persoonlijke karakter van de voorlichting (o.a. Xiao, Sharman, Rao & Upadhyaya, 2014; 
Ruppel & Rains, 2012; Hesse et al., 2010). 
 Online voorlichting via een interactieve website kan op verschillende momen-
ten in het traject een eigen rol spelen in het voorlichtingsproces van de zorggebruiker. 
Voorafgaand aan het eerste consult kan de website onbeantwoorde vragen uit de folder 
behandelen. Tussen het horen de uitslag en het consult met de arts kan een deel van de 
affectieve en/of specifieke behoeften weggenomen worden. Een interactieve website 
kan een enorme hoeveelheid onderwerpen beslaan en, bijvoorbeeld via link, alleen díe 
informatie tonen die tegemoetkomt aan de specifieke en affectieve informatiebehoeften 
van de betreffende zorggebruiker. 
 Bekend is dat zorggebruikers met bepaalde behoeften bepaalde informa-
tiebronnen selecteren; aan de hand van hun overtuigingen over de informatiebron-
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nen bepalen zij bij welke bron zij te rade gaan met een bepaalde informatiebehoefte 
(Dutta-Bergman, 2004). Om inzichtelijk te maken met welk type informatiebehoeften 
zorggebruikers een website bezoeken en met welke informatiebehoeften juist niet, is 
onderzocht welke informatiebronnen de respondenten raadpleegden gedurende het 
onderzoeks- en behandeltraject en hoe zij deze informatiebronnen waardeerden. Het is 
bijvoorbeeld denkbaar dat respondenten die potentieel beangstigende informatie wil-
den mijden het internet niet raadplegen, omdat zij willen voorkomen dat zij op online 
discussiefora belanden waar zij geconfronteerd konden worden met negatieve ervarin-
gen. En het ligt voor de hand dat respondenten die behoefte hadden aan affectieve infor-
matie daarvoor te rade gaan bij persoonlijke bronnen waarmee zij vertrouwd zijn en die 
in staat zijn om hun behoeften aan te voelen. De waarderingen van informatiebronnen 
worden in het volgende hoofdstuk nader voor het voetlicht gebracht.
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In het vorige hoofdstuk is beschreven welke informatiebehoeften de respondenten 
in de verschillende fasen van het onderzoeks- en behandeltraject wel of expliciet niet 
hadden. Met hun informatiebehoeften kunnen zij bij uiteenlopende informatiebronnen 
en –kanalen te rade gaan. Zorggebruikers selecteren de informatiebron of het kanaal 
waarvan zij denken dat de informatie die de bron verschaft tegemoet zal komen aan 
hun behoeften. De keuze voor een bepaalde informatiebron hangt dus samen met de 
overtuigingen die de zorggebruiker daarover heeft. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet 
welke bronnen en kanalen werden geraadpleegd door de respondenten en welke over-
wegingen zij hiervoor hadden. Daaruit zal blijken dat deze aan de hand van een aantal 
dimensies worden gewaardeerd. 

7.1 resumé literatuur
Zorggebruikers hebben, afhankelijk van de media-omgeving waarin zij zich bevinden 
(Rains, 2007), de keuze uit vele typen informatiebronnen en –kanalen als zij op zoek 
gaan naar gezondheidsinformatie. Een informatiebron is de afzender van de informatie, 
zoals een zorgverlener. Een informatiekanaal verspreidt de informatie van één of meer 
bronnen, bijvoorbeeld het internet. Voor de leesbaarheid zal worden gesproken over 
informatiebronnen. Respondenten kiezen voor de bron waarvan zij de overtuiging heb-
ben dat die het best hun informatiebehoefte kan vervullen (Ruppel & Rains, 2012). In de 
literatuur worden vijf typen overtuigingen geïdentificeerd: 1) medische deskundigheid, 
2) persoonlijke relevantie, 3) anonimiteit, 4) toegankelijkheid en 5) emotionele steun 
(Ruppel & Rains, 2012; Nagler, Romantan, Kelly, Stevens, Gray, Hull, Ramirez & Hornik, 
2010).
 Meestal zoeken zorggebruikers informatie bij meer dan één bron (Nagler et 
al., 2010; Lambert & Loiselle, 2007; Dutta-Bergman, 2004; Johnson & Meischke, 1993). 
Daar zijn verschillende verklaringen voor. De zorggebruiker kan dat ten eerste doen 
vanuit complementaire overwegingen (Powell et al., 2011; Dutta-Bergman, 2004). Bij 
elk type informatiebron is een bepaald type informatie te verkrijgen. Om aan verschil-
lende informatiebehoeften te voldoen, bijvoorbeeld de behoeften aan enerzijds affec-
tieve informatie en anderzijds aan medisch deskundige informatie, kan het nodig zijn 
om verschillende bronnen te raadplegen. Andere redenen die in de literatuur worden 
genoemd zijn de wens om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, het valideren en/
of aanvullen van eerder verkregen informatie (Lambert & Loiselle, 2007) en verwijzing 
door andere bronnen (Nagler et al., 2010). 
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7.2 resumé methode
De resultaten uit dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de data verkregen uit de vraaggesprek-
ken met de respondenten. In hoofdstuk 5, methode, werd een uitgebreide beschrijving 
gegeven van het verkrijgen, verwerken en analyseren van deze data. In deze paragraaf 
wordt een samenvatting van de methode beschreven.

thematische analyse

De onderzoeker nam semi-gestructureerde interviews af bij de respondenten. Deze 
interviews vonden bij in het ziekenhuis of bij de respondent thuis plaats. Eén van de 
onderwerpen die tijdens het interview aan bod kwamen, was het gebruik van informa-
tiebronnen om hun vragen omtrent gezondheid, ziekte en zorg te beantwoorden. De 
orthografische transcripten werden thematisch geanalyseerd. De thematische analyse  
resulteerde in een categorisering van informatie-eenheden in hoofd- en subcategorie-
en. Dit hoofdstuk handelt over de data uit de hoofdcategorie ‘gebruik informatiebron-
nen’. De subcategorieën zijn de informatiebronnen. De respondenten noemden bij elke 
subcategorie waarderingen van de informatiebron. Die waarderingen kwamen voort uit 
eerdere ervaringen met de informatiebron of ervaringen die de respondenten opgedaan 
hadden met de bron gedurende het onderzoeks- en behandeltraject op de cervixpolikli-
niek. Deze waarderingen werden bij de thematische analyse gecodeerd als ‘argument’. 
De werkwijze van deze thematische analyse is te vinden in hoofdstuk 5.

categoriseren opvattingen

Alle opvattingen en motieven, die gecodeerd waren als ‘argument’, werden samengeno-
men. Er werd onderzocht in welke opzichten de bijbehorende overwegingen en motie-
ven  op elkaar leken of juist verschilden. Naar aanleiding hiervan werden de overwegin-
gen per informatiebron of –kanaal gegroepeerd en kregen zij een korte beschrijving als 
titel. Dit resulteerde in een overzicht van bepaalde typen waarderingen van de informa-
tiebronnen. Er werden tien dimensies geïndentificeerd waarlangs de respondenten de 
geraadpleegde  bronnen en kanalen waardeerden. 
 Na deze bottom-up analyse van de data, werden de data top-down benaderd. 
Zoals in het resumé van de theorie werd beschreven, worden er vijf typen overwegin-
gen genoemd in de literatuur voor de keuze voor een informatiebron: deskundigheid, 
toegankelijkheid, anonimiteit, relevantie en emotionele steun (Ruppel & Rains, 2012; 
Nagler et al., 2010). Na de inductieve analyse van de opvattingen en motieven werden 
de tien dimensies met deze vijf overwegingen uit de literatuur vergeleken om tot een 
reductie in het aantal overwegingen te komen. Op deze manier werd er een ordening 
aangebracht in de data en konden er spectra aan waarderingen van informatiebronnen 
en –kanalen gepresenteerd worden. 
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verslaglegging

Per informatiebron worden de opvattingen over de informatiebronnen en de motie-
ven om informatiebronnen te raadplegen gepresenteerd. Eerst wordt beschreven wat 
positief werd gewaardeerd, daarna wat de respondenten minder aan de informatie-
bron zeiden te waarderen. Uit deze opvattingen en motieven worden de dimensies van 
waardering inductief gedestilleerd. Deze dimensies worden vervolgens deductief on-
dergebracht bij de vijf dimensies die in de literatuur zijn te vinden. Dit wordt telkens in 
een tabel expliciet gemaakt. Op de eerste rij staan de dimensies uit de literatuur, op de 
tweede rij de dimensies uit de data en op de derde rij de waarderingen. Een + betekent 
dat de respondenten de betreffende informatiebron op deze dimensie enkel positief 
waardeerden, een - dat zij enkel negatieve waarderingen gaven, en + - betekent dat er 
zowel positieve als negatieve waarderingen werden gerapporteerd. 

legenda tabellen dimensies van waardering

dimensies literatuur: deskundigheid (desk), toegankelijkheid (toeg), anonimiteit (anon), relevantie (rele) 
en emotionele steun (emot)
dimensies data: nabijheid (nabij) toespitsing (toes), expertise (expe), betrouwbaarheid (betr), omvang 
(omva), bereikbaarheid (bere), interactie (inte), affectionele behoeften (affe), verwerking (verw), vind-
baarheid (vind)

7.3 resultaten

De respondenten noemden de volgende informatiebronnen waarbij zij actief informa-
tie hebben verzameld: de huisarts, de polikliniekassistent, de voorlichtingsfolder, het 
voorlichtingsgesprek met de verpleegkundige, de gynaecoloog, de medisch deskundige 
naaste zoals een schoonzus die huisarts is, de ervaringsdeskundige naaste zoals een 
vriendin die behandeld is wegens een afwijkende Pap-uitslag en het internet. Bij de 
bespreking wordt het internet onderverdeeld in enerzijds lotgenotenforums en anders-
zijds websites, vanwege de grote hoeveelheid uitspraken die over beide typen informa-
tiebronnen werden gedaan tijdens de vraaggesprekken. De resultaten zijn gebaseerd op 
de rapportages van de respondenten. Deze rapportages zullen geen volledige weergave 
zijn van het raadplegen van de bronnen, noch van de overwegingen die zij daarvoor 
hadden. Wel brengen de rapportages voor het voetlicht wat de respondenten kennelijk 
belangrijk of opmerkelijk genoeg achtten om te berde te brengen in de interviews.

7.3.1 huisarts

Over het algemeen kregen de respondenten de uitslag van de verwijzer (degene die 
het afwijkende uitstrijkje heeft gemaakt en de respondent op basis van een afwijkende 
uitslag daarvan doorverwijst naar de cervixpolikliniek). Dit was meestal de huisarts 
of diens assistente en een enkele keer een gynaecoloog. Omwille van de leesbaarheid 
zal er steeds worden gesproken over ‘huisarts’. Hoewel het in deze context de primaire 
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taak van de huisarts is de patiënt door te verwijzen naar de cervixpolikliniek, rappor-
teerden de respondenten dat de huisarts hen doorgaans wel enige mate van informatie 
had verschaft over de uitslag en de reden voor de doorverwijzing. De doorverwijzing 
geschiedde meestal door middel van een kort telefoongesprek, waarin de respondent 
op de hoogte werd gebracht van de uitslag van het uitstrijkje. 
 Enkele respondenten raadpleegden hun huisarts actief als informatiebron na 
het ontvangen van de verwijzing. De respondenten rapporteerden hoofdzakelijk infor-
matie verzameld te hebben over de aard en ernst van de afwijkende Pap-uitslag, en over 
de overdracht en opsporing van het Humaan Papillomavirus. Eén respondent zei dat 
zij een vraag had gesteld over de indeling van het onderzoeks- en behandeltraject. Een 
specificatie van de passief en actief verworven informatie bij de huisarts is te vinden in 
bijlage 7.1.

wat werd gewaardeerd

De respondenten noemden verschillende redenen waarom zij hun huisarts als infor-
matiebron gebruiken. Deze redenen zijn te categoriseren als: 1) de huisarts is een ver-
trouwd persoon, 2) de huisarts voelt affectieve behoeften aan, 3) de huisarts kent de 
persoonlijke situatie van de respondent, 4) de huisarts is medisch deskundig, 5) de 
huisarts geeft uitgebreide informatie, 6) de huisarts is bereikbaar, en 7) met de huisarts 
is interactie mogelijk.

1. de huisarts is een vertrouwd persoon
Dikwijls rapporteerden respondenten dat ze hun huisarts als belangrijke informatie-
bron beschouwen vanwege de band die zij met hun huisarts hebben. Dat zij hun huis-
arts persoonlijk waarderen, maakt dat zij zich op hun gemak bij hem of haar voelen en 
zich vrij voelen in het contact met hun huisarts: “Ik heb altijd een goed, heel goed gevoel 
bij haar. (...) Ik voel me ook nooit afgepoeierd (…) je kan ook alle domme vragen stel-
len” [r25:299-311]. De waardering voor de huisarts als informatiebron was dus dikwijls 
gebaseerd op de mening over de huisarts als persoon. Kwalificaties als “een plezierige 
vrouw” [r15:278] of “gewoon een attente, meedenkende, meevoelende man” [r24:487-
492] waren voor sommige respondenten reden om hun huisarts te verkiezen boven 
andere informatiebronnen.

2. de huisarts voelt affectieve informatiebehoeften aan
Veel respondenten zeiden dat ze waren geschrokken toen ze de uitslag van het uit-
strijkje kregen van de huisarts. Een deel van hen liet weten dat hun huisarts hen gerust 
had weten te stellen:  “Ik was alweer gerust gesteld eigenlijk, toen mijn huisarts dat ‘t 
in de meeste gevallen een eh eh niets betekent, dat je je geen zorgen hoeft te maken” 
[r25:280-285]. 
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3. de huisarts kent de persoonlijke situatie van de patiënt
De huisarts en de respondent kennen elkaar doorgaans al enige tijd. De huisarts is dan 
ook op de hoogte van eerdere medische gebeurtenissen in het leven van de respondent. 
Dat de huisarts zijn of haar informatie kan afstemmen op de medische geschiedenis van 
de respondent en/of diens familie, weegt eveneens mee bij de overwegingen van een 
respondent om te rade te gaan bij de huisarts: “Huisarts eerst, maar dat is omdat ik - Dat 
is persoonlijk. Ik bedoel, deze huisarts kent me al mijn hele leven en die kent ook mijn 
hele familie- eh geschiedenis (…) Die heeft dat, bijna iedereen van mijn familie behan-
deld” [r33:387-399]. Een andere respondent vond het prettig dat haar huisarts altijd 
vraagt naar voorgaande bezoeken aan een specialist: “[Hij] vraagt ook later, als ik weer 
bij hem ben, vraagt hij ook: ‘Hoe was het? Hoe is het gegaan? Hoe ben je behandeld?’ En 
dat neemt hij dus ook mee in zijn oordeel” [r24:478-486].

4. de huisarts is medisch deskundig
Respondenten lieten weten dat zij liever bij hun huisarts informeerden wat hun ge-
zondheidsklachten konden impliceren dan dat zij dit zelf probeerden te achterhalen, 
bijvoorbeeld door op internet te zoeken naar informatie. Zij achtten zichzelf ener-
zijds niet zelf in staat om een diagnose te stellen, zoals blijkt uit de volgende citaten: 
“Dan weet je het misschien, maar dan zou het misschien ook iets heel anders kunnen 
zijn”[r37:1002-1004] en “Ik bedoel eh, lijkt het er echt op? En straks ga ik er dingen bij 
fantaseren. Nee, dat bewaar ik liever tot de dokter” [r31:452-458]. Anderzijds vonden 
zij dat ze het duiden van klachten moesten overlaten aan degenen die wel deskundig 
zijn op dat gebied: “Ik hoor dat ’t liefst van een dokter. Die heeft een diploma” [r39:194-
201].

5. de huisarts geeft veel informatie
De respondenten leken hun huisarts als informatiebron tevens hoog te waarderen, 
omdat hij of zij de patiënt van veel informatie voorziet en de tijd neemt voor uitleg: 
“Mijn huisarts vind ik een hele fijne, een hele betrouwbare die altijd heel veel informatie 
geeft” [r25:291-294]. 

6. de huisarts is bereikbaar
In vergelijking met medisch specialisten werd de benaderbaarheid van huisartsen ge-
noemd en  gewaardeerd: “Als ik nou echt denk van: ‘Nou, ik kom d’r niet uit’, weet je, in 
’t ziekenhuis, dan dan vraag ik het gewoon aan mijn huisarts. Dan eh, heb ik zoiets van: 
‘Nou dan, dan misschien kan, hij neemt wel de tijd en misschien kan hij ‘t me dan even 
vertellen’ ” [r36:1065-1075].

7. met de huisarts is interactie mogelijk
Er werd door enkele respondenten aangehaald dat het prettig is dat zij hun huisarts 
direct om verduidelijking of toelichting kunnen vragen op hetgeen de huisarts hen ver-
telt: “Dus bijvoorbeeld de dokter die vertelt dat en ik kan daar ook nog wel wedervra-
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gen tegen haar stellen” [r23:284-286]. Dit in tegenstelling tot informatiebronnen als 
een voorlichtingsfolder of website.

wat werd minder gewaardeerd

Zoals beschreven waren de respondenten doorgaans tevreden over de huisarts als in-
formatiebron. Wat minder werd gewaardeerd was dat 1) de huisarts niet zo toegan-
kelijk is voor het verwerven van informatie en 2) dat de huisarts niet de aangewezen 
persoon is voor het geven van medisch-specialistische informatie.

1. de huisarts is beperkt bereikbaar
Eén respondent merkte op dat zij de huisarts geen bereikbare bron vindt, zeker niet in 
contrast met bijvoorbeeld het internet: “Je gaat niet zo snel dan nog je huisarts bellen 
van: ‘Ik heb de uitslag gekregen van de assistente, maar doe me eens een uitleg’. Nee dat 
doe je niet zo snel. En ik - ik vind echt: op internet kan je best wel goed - goed vinden of 
eh. Nah, je kan natuurlijk gewoon Googlen wanneer dat jou uitkomt qua tijd” [r34:863-
878]. 

2. de huisarts heeft beperkte medisch-specialistische kennis
Hoewel de huisarts over een grote hoeveelheid medische kennis beschikt, is hij of zij 
geen specialist op een bepaald medisch gebied. Eén van de respondenten noemde dat 
als reden om haar huisarts geen vragen te stellen over een afwijkende Pap-uitslag: “Het 
is geen specialisme van de huisarts, weet je. Dus dan moet je daar ook niet verder gaan” 
[r30:86-90].

conclusie: dimensies van waardering

Uit bovenstaande opvattingen kan worden afgeleid dat de respondenten de huisarts 
langs een aantal dimensies waardeerden. Ten eerste is dat nabijheid tot de informa-
tiebron: respondenten voelden zich vertrouwd en op hun gemak bij de huisarts. Daar-
naast kwam hij ook tegemoet aan affectieve informatiebehoeften. Respondenten zeiden 
dikwijls dat hun huisarts hen gerust wist te stellen. Ten derde kent de huisarts de per-
soonlijke situatie van de patiënt, waardoor hij zijn voorlichting toe kan spitsen op de 
patiënt. De mate van toespitsing hangt samen met de relevantie van de voorlichting. Ten 
vierde werd de huisarts gewaardeerd vanwege zijn expertise op medisch vlak – in de 
literatuur aangeduid als de dimensie medische deskundigheid. Hoewel zijn medische 
expertise werd erkend, zou de huisarts niet de aangewezen informatiebron zijn voor 
medisch-specialistische vragen wegens ontoereikende kennis op dergelijke specialisti-
sche gebieden. Ten vijfde noemden respondenten de omvang van de voorlichting. Deze 
werd vaak getypeerd als ‘kort’ in eerste instantie; ontoereikend om alle informatiebe-
hoeften weg te nemen. Maar een aantal respondenten zei dat zij hun huisarts altijd om 
toelichting konden vragen.  Hoewel ook korte voorlichting relevant is, wordt omvang 



185

informatiebronnen

geschaard in dit onderzoek onder de noemer ‘relevantie’, omdat relevantie geïnterpre-
teerd kan worden als tegemoetkomen aan cognitieve informatiebehoeften. Dat som-
mige respondenten ervaren dat de huisarts op een later moment bereid is om extra 
voorlichting te geven en anderen niet het idee hebben dat zij hun huisarts kunnen bel-
len om een toelichting, duidt op de ervaren bereikbaarheid van de huisarts – ofwel toe-
gankelijkheid. Tot slot werd ook de modaliteit genoemd: in een persoonlijk gesprek in 
directe interactie mogelijk. Respondenten waardeerden het dat zij direct om toelichting 
konden vragen, wat bijdraagt aan zowel de relevantie als de toegankelijkheid van de 
voorlichting. Deze dimensies van waardering worden schematisch inzichtelijk gemaakt 
in tabel 7.1: dimensies van waardering ten aanzien van de huisarts.

tabel 7.1: dimensies van waardering t.a.v. huisarts

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emot
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe

waardering + + + - + + - + - + +

7.3.2 polikliniekassistent

Na het horen van de uitslag, belden de respondenten naar de cervixpolikliniek om een 
afspraak te maken voor vervolgonderzoek van de baarmoederhals door een gynaeco-
loog. Daar kregen zij een polikliniekassistent aan de lijn. Deze assistent plande twee 
afspraken met hen in: één afspraak voor een colposcopie en op voorhand een afspraak 
voor een lisexcisie. Een polikliniekassistent is geen informatiebron die dagelijks be-
schikbaar is voor vragen omtrent gezondheid, ziekte en zorg. Doorgaans komen zorg-
consumenten alleen met hem/haar in aanraking als zij zijn doorverwezen naar het zie-
kenhuis, zoals in het geval van de respondenten in dit onderzoek. 
 Doorgaans gaf de polikliniekassistent een korte uiteenzetting over wat pati-
enten konden verwachten op de cervixpolikliniek. Negen respondenten rapporteerden 
over de informatie die zij hadden ontvangen van de polikliniekassistent. Deze passief 
verworven informatie betrof hoofdzakelijk de inrichting van het onderzoeks- en be-
handeltraject. Vier respondenten zeiden zelf ook vragen te hebben gesteld aan de poli-
kliniekassistent, in het telefoongesprek waarin de twee afspraken op cervixpolikliniek 
werden gepland. De vragen waren vrijwel allemaal praktisch van aard, op één vraag 
over de ernst van een afwijkende Pap-uitslag na. Een specificatie van de passief en actief 
verworven informatie bij de polikliniekassistent staat vermeld in bijlage 7.2.

wat werd gewaardeerd

De respondenten rapporteerden niet expliciet over specifieke motieven die zij hadden 
voor het raadplegen van de polikliniekassistent. Impliciet konden de volgende waarde-
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ringspunten afgeleid worden: 1) de polikliniekassistent is de aangewezen persoon voor 
vragen omtrent de gemaakte afspraken, en met een polikliniekassistent is er intermen-
selijk contact en 2) interactie, waardoor zij 3) de affectieve informatiebehoefte van de 
respondent kan aanvoelen.  

1. de polikliniekassistent lijkt aangewezen persoon voor vragen omtrent het traject
De respondenten leken te vinden dat de polikliniekassistent de uitgelezen persoon was 
om vragen te stellen over het onderzoeks- en behandeltraject. De voorgelegde vragen, 
hoofdzakelijk logistieke vragen over de afspraak of behandeling, passen typisch bij zo’n 
gesprek rond het maken van afspraken. Daarbij lijkt het voor de  hand te liggen dat zij 
deze vragen aan de polikliniekassistent stelden, omdat de vragen over de inrichting van 
het traject zich tijdens het telefoongesprek aandienden.

2. met de polikliniekassistent is interactie mogelijk
Eén respondent liet weten dat zij de meeste van haar vragen aan de polikliniekassistent 
had voorgelegd. De assistent kon al haar vragen direct beantwoorden: “Ik moet zeggen 
dat dat, ‘t telefoongesprek al heel erg duidelijk was en verhelderend. En ik eigenlijk dat, 
nou ja, als mijn grootste informatiebron nog heb gebruikt” [r31:155-160].

3. de polikliniekassistent voelt affectieve behoeften aan
Eén respondent stelde de polikliniekassistent vragen over de aard en ernst van de afwij-
kende Pap-uitslag. Het leek haar daarbij niet specifiek te gaan om de polikliniekassis-
tent, maar eerder om het verkrijgen van geruststelling - ongeacht door wie. De polikli-
niekassistent was namelijk de derde bron die de betreffende respondent geraadpleegd 
had met deze vraag. Bij de eerste bron (internet) werd haar informatiebron niet naar 
tevredenheid beantwoord. Bij de tweede informatiebron (de huisarts) was dat wel het 
geval. Toch wilde zij kennelijk nogmaals een bevestiging van dit antwoord en richtte 
zich hiermee tot de polikliniekassistent. Opnieuw werd haar bevestigd dat een afwij-
kende Pap-uitslag niet betekent dat zij kanker heeft: “En die vrouw zei ook gelijk van: 
‘Mevrouw, u heeft geen kanker en u moet niet denken van: ‘Oh jee’ en eh, maar eh, dit 
is puur preventief. En het kan ooit het worden als je er niets eh aan doet’” [r30:72-79]. 

wat werd minder gewaardeerd

Eén van de respondenten noemde als kritiekpunt dat de polikliniekassistent geen in-
houdelijke kennis over het onderzoeks- en behandeltraject heeft. De functie poliklinie-
kassistent is hoofdzakelijk administratief van aard, maar mogelijk verwachtte de betref-
fende respondent meer inhoudelijke kennis van deze adressant. Zij stelde een vraag aan 
de polikliniekassistent in de veronderstelling dat zij die wel zou kunnen beantwoorden: 
“Zij begon toen ik mijn vraag stelde van: ‘Mag ik een vraag stellen?’, begon ze te zeggen: 
‘Ik heb geen medische kennis.’ Maar ik dacht: ‘Ja, moet je hier nou medische kennis voor, 
voor hebben?’ ” [r39:365-372].
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conclusie: dimensies van waardering

Uit de citaten van de respondenten kan geconcludeerd worden dat zij de polikliniekas-
sistent langs een aantal dimensies waardeerden. Respondenten vonden de poliklinie-
kassistent de aangewezen persoon om vragen te stellen over het onderzoeks- en behan-
deltraject. Op het moment dat zij bellen voor een afspraak is zij een toegankelijke bron 
voor het stellen van vragen. Algemene vragen kon zij goed beantwoorden, maar meer 
specifieke vragen niet. Haar expertise werd dus zowel positief als negatief gewaardeerd. 
Door de persoonlijke interactie met respondenten kon de polikliniekassistent direct 
ingaan op persoonlijke vragen, wat bijdraagt aan zowel de relevantie als de toeganke-
lijkheid van de informatie. Bovendien kon de assistent door het persoonlijke contact af-
fectieve informatiebehoeften van de respondenten aanvoelen en daarop inspelen. Deze 
waarderingen zijn schematisch weergegeven in tabel 7.2: dimensies van waardering 
t.a.v. polikliniekassistent.

tabel 7.2: dimensies van waardering t.a.v. polikliniekassistent

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emot
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe

waardering + - + - + +

7.3.3 voorlichtingsfolder

Nadat telefonisch de afspraken op de cervixpolikliniek waren gemaakt, ontving de res-
pondent schriftelijk een bevestiging hiervan. Bij deze bevestiging was doorgaans de 
voorlichtingsfolder ‘Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie’ toegevoegd – een 
papieren versie dan wel een link naar de digitale folder op de website van het zieken-
huis. In hoofdstuk 3 is beschreven welke informatie er in de folder te vinden is. Kort 
samengevat bevat de folder diagnostische informatie over een afwijkend uitstrijkje en 
procedurele informatie over een baarmoederhalsuitstrijkje, een colposcopie, een lisex-
cisie en een conisatie. Op de vier respondenten na die de folder niet hadden ontvangen, 
zei een kleine meerderheid van de respondenten de folder geheel te hebben gelezen. De 
overigen lazen de folder deels, oppervlakkig of niet. 
 De respondenten  die de folder hadden gelezen, zeiden vrijwel allemaal dat 
zij de informatie over een afwijkende Pap-uitslag hadden geraadpleegd, met name de 
aard en de ernst ervan. Over de procedurele informatie omtrent het onderzoek en de 
behandeling werd meer gerapporteerd dan over de diagnostische informatie. Ongeveer 
de helft rapporteerde dat zij eveneens over de behandelmethoden hadden gelezen in 
de folder. Hoewel de respondenten door de bank genomen over de folder te spreken 
waren, bleek de informatie over de behandelmethoden niet door iedereen gewaardeerd 
te worden. Een deel van de respondenten had deze informatie liever pas gehad als ze-
ker was dat zij op de betreffende wijze behandeld zouden moeten worden. Zij maakten 
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zich nu mogelijk voor niets ongerust. Vragen over alternatieve behandelmethoden, een 
behandeling in combinatie met een kinderwens of zwangerschap en praktische kwes-
ties omtrent de behandeling werden doorgaans niet (afdoende) beantwoord, waardoor 
respondenten in onzekerheid bleven. Datzelfde gold voor vragen die de respondenten 
in de tweede en derde fase van het traject rapporteerden te hebben. Welke informatie 
de respondenten verworven rapporteerden te hebben, staat vermeld in bijlage 7.3.

wat werd gewaardeerd

De gerapporteerde positieve opvattingen over een folder kunnen als volgt worden sa-
mengevat: 1) een folder is afkomstig van een 1) medisch deskundige, 2) betrouwbare 
bron, 3) geeft leesgemak wegens zijn verschijningsvorm, 4) kan op elk gewenste mo-
ment geraadpleegd worden, 5) bevat alle relevante informatie, en 6) kan geruststellen.

1. een	folder	is	afkomstig	van	een	medisch	deskundige	bron
Dat respondenten noemden het als voordeel dat zij van een folder weten wie de afzen-
der is. In het algemeen lieten respondenten dikwijls weten dat zij voorkeur hebben voor 
informatie vanuit een ziekenhuis: “Liever informatie vanuit een ziekenhuis of vanuit 
een eh stichting die daar gespecialiseerd in is” [r32:314-316].

2. een	folder	is	afkomstig	van	een	betrouwbare	bron
Behalve medisch deskundig werd ook de betrouwbaarheid van een ziekenhuis genoemd 
als motief om een folder positief te waarderen: “een ziekenhuis is vertrouwd” [r5:26]. 
Eén van de respondenten liet dan ook weten alleen de folder van de cervixpolikliniek 
te hebben geraadpleegd: “En dat heb ik helemaal doorgelezen, dus een brochure die je 
kon downloaden. (...) En dat is gewoon een betrouwbare site, dus dan ben ik niet ergens 
anders nog gaan zoeken” [r39:245-257].

3. een folder geeft leesgemak wegens zijn verschijningsvorm
Dat een folder een papieren voorlichtingsmiddel is dat je in je hand kunt houden, wordt 
eveneens als positief ervaren door respondenten: “Ja, ik vind ‘t heel prettig om dat ge-
woon van een papier af te lezen”[r31:475-476]. Daarnaast werd genoemd dat informa-
tie op papier “overzichtelijk” [r31:192] weergegeven wordt, bijvoorbeeld aan de hand 
van de erin aanwezige schema’s en tabellen. Respondenten lieten weten dat zij het pret-
tig vonden dat zij de folder als een soort van naslagwerk achter de hand hadden. Daar-
naast werd gerapporteerd dat het prettig was om na te kunnen lezen wat de zorgver-
lener had verteld, bijvoorbeeld omdat zij niet alles konden onthouden: “En het is toch 
altijd fijn om iets na te lezen, denk ik. Want ja, als iemand tegen je zegt, vaak vergeet je 
de helft. Dan denk je naderhand: ‘Oh, hoe was het nou ook alweer.’ Het gewoon nog even 
nalezen is toch eh handig” [r22:418-429]. Of omdat zij “auditief niet zo sterk” zijn, zoals 
de volgende respondent: “Dat wat die mevrouw vertelde terwijl ik zo lag, dat stond ja 
ook wel heel beknopt in het boekje. Eh, en da’s, denk ik, een goede combinatie: dat dat je 
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en verteld wordt en eh eh, ja, dat je het kunt lezen. Want ik, ik ben gewoon ook auditief 
niet zo sterk. Ik leer ook makkelijk als ik eh lees” [r16/2:199-210]. 

4. een folder kan op een gewenst moment worden geraadpleegd
Een respondent noemde het prettig dat zij de informatie tot zich kon nemen op een mo-
ment dat haar goed uitkomt: “Dan kan ik er rustig voor gaan zitten en het beter lezen” 
[r10:104-105].

5. een folder bevat alle relevante informatie
Een folder beschrijft doorgaans de meest gangbare onderzoeken en mogelijke behande-
lingen. Dat respondenten voorafgaand aan het onderzoek ook al op de hoogte zijn over 
eventuele behandelingen werd door sommige respondenten gewaardeerd, bijvoorbeeld 
zodat “het alleen maar kan meevallen als ik niet behandeld hoef te worden” [r10:21-23].  

6. een folder stelt gerust
Een folder wordt geschreven voor de gemiddelde patiënt. Zoals bekend is uit de litera-
tuur maken vrijwel alle vrouwen zich zorgen over een afwijkend uitstrijkje. Aan deze 
zorg komt ook de voorlichtingsfolder van de cervixpolikliniek tegemoet. Een aantal res-
pondenten zei gerustgesteld te worden door informatie in de folder. Zo vonden zij het 
goed om te weten “dat er ook een soort van tussengradaties zijn” tussen ‘goede cellen’ 
en kanker [r29:281-282]. Respondenten vonden die deze informatie zeer waardevol: 
“Gewoon als de geruststelling van: ‘Nee, ’t is niks. Nee, kijk maar, dat staat er. ’t Is echt 
niks’ ” [r26:665-668].  

wat werd minder gewaardeerd

Behalve positieve punten werd ook een aantal minder positieve punten van een folder 
genoemd. Die luidden dat: 1) de informatie niet aansluit op de persoonlijke situatie van 
de patiënt, de hoeveelheid informatie 2) of teveel, 3) of te weinig is, en 4) de informatie 
voorbij gaat aan de beleving van de patiënt.

1. een folder is niet persoonlijk toegesneden 
Een folder beschrijft doorgaans de meest voor de hand liggende route die een patiënt 
aflegt, de meest voorkomende bijwerkingen, enzovoorts. Dat is in dit geval vanzelfspre-
kend, omdat de folder te omvangrijk zou worden als alle mogelijke situaties beschreven 
zouden worden. Dat heeft echter wel consequenties, zoals blijkt uit ervaringen van res-
pondenten met de folder van de cervixpolikliniek. Zo konden respondenten zich niet 
herkennen in de aangereikte informatie en waren ze niet wijzer van de folder gewor-
den: “Ja, want ja, je hebt een goed uitstrijkje, maar je krijgt wel nu dit onderzoek. Dus 
eigenlijk ja, weet ik nog niet wat ik moet verwachten, of wat het wel of niet zou kunnen 
zijn” [r22:204-211]. 
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2. een folder bevat te veel informatie
Een folder beschrijft dikwijls onderzoeks- en/of behandelmethoden voor een bepaalde 
ziekte of aandoening. Nog voordat een patiënt aan een bepaald traject begint, kan hij 
of zij middels de folder al geïnformeerd zijn over wat er allemaal mogelijk zou kunnen 
gaan plaatsvinden. Dat is ook het geval bij de folder van de cervixpolikliniek. Een aantal 
keer werd genoemd dat de informatie wel erg omvangrijk was. Veel van hen kregen in-
formatie liever gefaseerd aangereikt: “Ik vind het wel goed dat alles daarin stond, maar 
het zou wel goed zijn om dat wat te begeleiden, zeg maar. Dat je een beetje weet wat 
jouw situatie is of zo. Waar je in het boekje staat, zeg maar. (…) Maar komt ook wel - in 
dat boekje komt wel veel op je af” [r24:832-849]. Respondenten gingen met deze grote 
hoeveelheid informatie om door niet alles in één keer te lezen: “Meer van wat op dit 
moment. Ja, ja anders dan, ik weet niet. Dan wordt het misschien een beetje teveel. Ik 
vind dit al eh toch wel veel” [r29:229-234].

3. een folder bevat te weinig informatie
Een andere veel gehoorde opmerking is dat de informatie in een folder juist niet uit-
voerig of compleet genoeg was. Dat gold bijvoorbeeld voor de informatie over het 
HPV-virus in de voorlichtingsfolder: “Daar had ik misschien wel wat meer over willen 
lezen. Hoe, hoe dat dan, ja, hoe dat komt, in je lichaam komt. Wat het begin daarvan is” 
[r38:373-378]. 

4. een folder gaat voorbij aan de beleving van de patiënt
In een folder worden enkel algemene scenario’s uitgewerkt. Meer specifieke informatie 
voor bepaalde doelgroepen wordt niet of kort genoemd. Zo ook informatie in de betref-
fende folder over de gevolgen van een behandeling voor een eventuele zwangerschap. 
Dit werd door respondenten met een kinderwens erg onplezierig gevonden, omdat er 
voorbij werd gegaan aan hun beleving: “Wat vond ik daar nou zo heftig aan. Nou ehm, 
het staat er natuurlijk heel zakelijk in uitgelegd hè. (…)  Er stond toen ook een soort van 
bijzinnetje van, ja, dat het eh, dat het een hele kleine kans is dat het mogelijk g- dat het 
gevolg zou hebben voor eh, voor eh zwanger raken bijvoorbeeld” [r24:880-891].

conclusie: dimensies van waardering

Uit de gerapporteerde waarderingen kan een aantal dimensies worden afgeleid. Res-
pondenten waardeerden het dat de folder van een ziekenhuis afkomstig is, en daarmee 
zekerheid hebben over zowel de medische deskundigheid als de betrouwbaarheid van 
de informatie. Ook werd het gemak van de verschijningvorm, een papieren boekje, ge-
noemd: van papier af kunnen lezen en terug kunnen lezen op elk willekeurig moment 
maakt de informatie eenvoudiger te verwerken. De omvang van de informatie, namelijk 
de beschrijving van het gehele onderzoeks- en behandeltraject, werd zowel positief als 
negatief ervaren; positief als naslagwerk en negatief als moeilijk te overzien. En hoewel 
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de meest voorkomende scenario’s doorgaans worden genoemd in een folder, kon het 
ook voorkomen dat de patiënt zich niet in de informatie herkent, omdat de informatie 
niet persoonlijk toegespitst is. Aan de meest voorkomende verontrusting, namelijk die 
over de kans op baarmoederhalskanker, werd in de folder gerefereerd. Minder algeme-
ne scenario’s, zoals de gevolgen van een behandeling voor een zwangerschap, werden 
kort genoemd maar niet verder uitgewerkt. Aan de affectieve behoefte aan geruststel-
ling werd dus zowel tegemoetgekomen als voorbij gegaan. De waarderingen op deze 
dimensies zijn schematisch weergegeven in tabel 7.3: dimensies van waardering ten 
aanzien van de folder.

tabel 7.3: dimensies van waardering t.a.v. folder

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emo toeg
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe verw

waardering - + + + - + +

7.3.4 voorlichtingsgesprek verpleegkundige

Voorafgaand aan de eerste afspraak op de cervixpolikliniek hadden de respondenten 
een voorlichtingsgesprek met een verpleegkundige van de poli. Doorgaans spreken pa-
tiënten de verpleegkundige alleen in de eerste fase van het traject; voorafgaand aan de 
eerste colposcopie. Het kan echter ook voorkomen dat een patiënt langere tijd geleden 
een afwijkende Pap-uitslag heeft gehad en daarvoor op een cervixpolikliniek is onder-
zocht en/of behandeld, en nu opnieuw een afwijkende Pap-uitslag heeft. In zo’n geval 
krijgt de patiënt opnieuw een gesprek met de verpleegkundige. Niet alle respondenten 
kunnen zich de voorlichting van de verpleegkundige nog goed herinneren. Voor onge-
veer de helft van de respondenten geldt namelijk dat dit gesprek al enige maanden of 
soms zelfs enkele jaren geleden heeft plaatsgevonden. Net als voor de polikliniekassis-
tent (paragraaf 7.3.2), geldt ook voor de verpleegkundige dat zij geen informatiebron is 
die dagelijks beschikbaar is voor vragen omtrent gezondheid, ziekte en zorg. Doorgaans 
komen zorgconsumenten alleen met haar in aanraking als zij zijn doorverwezen naar 
het ziekenhuis, zoals in het geval van de respondenten in dit onderzoek. 
 In hoofdstuk 3, waarin de casus werd besproken, is verslag gedaan van de in-
houd van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek. Kort samengevat ontvangen pati-
enten in dit gesprek hoofdzakelijk procedurele informatie omtrent het onderzoeks- en 
behandeltraject op de cervixpolikliniek. Tevens krijgen patiënten in dit gesprek de ge-
legenheid om vragen te stellen aan de verpleegkundige. Een deel van de respondenten 
zei daar gebruik van hebben gemaakt. Vrijwel alle vragen die aan de verpleegkundige 
werden voorgelegd, betroffen het onderzoeks- en behandeltraject. Deze vragen gingen 
niet zozeer over de aard van de procedure, maar veelal over de gevolgen ervan. Ook 
wilden respondenten van de verpleegkundige weten welke (alternatieve) behandelop-
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ties er zijn. De algemene vragen omtrent het traject werden, volgens de respondenten, 
doorgaans afdoende beantwoord. Twee respondenten stelden ook vragen over de aard 
en opsporing van het humaan papillomavirus. De antwoorden daarop kwamen niet (ge-
heel) tegemoet aan de informatiebehoeften van de betreffende respondenten, net als de 
meer specifieke vragen. Op dergelijke vragen moest de verpleegkundige het antwoord 
soms schuldig blijven. Een specificatie van de passief en actief verworven informatie bij 
de polikliniekassistent staat vermeld in bijlage 7.4.

wat werd gewaardeerd

De respondenten lieten doorgaans weten dat zij zeer te spreken waren over de voor-
lichting die zij ontvingen van de verpleegkundige tijdens het voorlichtingsgesprek. De 
motieven daarvoor kunnen als volgt samengevat worden, de verpleegkundige: 1) is een 
deskundige zorgverlener, 2) geeft uitgebreide voorlichting, 3) is empathisch, en 4) met 
de verpleegkundige is interactie mogelijk.

1. een verpleegkundige is deskundig
Respondenten zeiden dat zij een verpleegkundige als een medisch deskundig persoon 
zagen. Zij lieten bijvoorbeeld weten dat de voorlichting “professioneel” was [r11:28]. 
Respondenten vonden dan ook niet dat het voorlichting van patiënten en het beant-
woorden van vragen iets was dat alleen is voorbehouden aan gespecialiseerde artsen. 
De volgende respondent beschreef dat zorgverleners haar meest belangrijke informa-
tiebronnen zijn, maar dat die zorgverlener ook best een verpleegkundige kan zijn: “Dat 
hoeft dan niet per se een arts te zijn, want volgens mij eh werken ze hier ook wel met eh 
goed opgeleide verpleegkundigen. Die zouden dat net zo goed kunnen doen” [r35:787-
791].

2. een verpleegkundige geeft uitgebreide voorlichting
De verpleegkundige werd eveneens gewaardeerd omdat zij de tijd heeft of kan nemen, 
om de respondent uitgebreid voor te lichten. Dat er een kwartier is ingepland voor deze 
voorlichting werd als zeer prettig ervaren, zo blijkt ook uit het volgende citaat: “Ik zei 
het net ook tegen [naam verpleegkundige]: ‘Ik vond het echt heel erg fijn dat ik zo’n 
goeie uitleg kreeg en zo uitgebreid en allemaal vragen beantwoord.’ Dus dat was heel 
erg prettig” [r39:932-938].

3. een verpleegkundige is toegankelijk
Uit het vorige citaat blijkt eveneens dat de verpleegkundige een toegankelijke bron is 
voor het stellen van vragen. Zij had volgens respondenten ruim de tijd om alle vragen 
van de respondent te beantwoorden. Dit in tegenstelling tot de gynaecoloog, die binnen 
een gelimiteerd tijdsbestek zowel het onderzoek of de behandeling moet uitvoeren als 
eventueel enkele vragen moet beantwoorden.
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4. een verpleegkundige is empathisch
Enkele respondenten noemden als voordeel van de verpleegkundige zij de voorlichting 
empathisch brengen, zoals het volgende citaat illustreert: “Bijvoorbeeld die verpleeg-
kundigen, die iedere keer die gesprekken – die zijn er iedere keer bij. Die kunnen dat 
heel goed, want die hebben juist dat empathische” [r24:1573-1577]. 

5. een verpleegkundige heeft een toegankelijke houding
Behalve dat een verpleegkundige affectieve behoeften goed kon aanvoelen, vonden 
respondenten ook dat de verpleegkundige een warme, toegankelijke houding had. Dit 
werd aangekaart in relatie tot de houding van de gynaecoloog: “Een heel fijn persoon 
om te spreken. Terwijl de arts zelf, die nou ja, hoe moet ik dat zeggen. (…) meer afstan-
delijk” [r39:940-950]. 

6. met een verpleegkundige is interactie mogelijk
Net zoals bij de huisarts en de medisch specialist het geval was, zeiden respondenten 
ook over de verpleegkundige dat het prettig was om vragen ter verduidelijking te kun-
nen stellen. Die directe interactie ervoeren zij als een groot pluspunt. Zo ook de volgen-
de respondent, die rapporteerde dat zij naar aanleiding van de folder op nieuwe vragen 
kwam en die vragen aan de verpleegkundige wilde gaan stellen: “Want als je oog in oog 
met elkaar zit, krijg je toch een beter beeld” [r14:17-21].

wat werd minder gewaardeerd

Hoewel de meerderheid van de respondenten zeer tevreden was over de voorlichting 
die de verpleegkundige hen had verstrekt, bewaarde een aanmerkelijk deel van de res-
pondenten hun specifieke vragen toch liever voor de gynaecoloog. Zij achtten de ver-
pleegkundige minder medisch deskundig dan de specialist. Enkele respondenten zei-
den dat ze vragen hadden gesteld aan de verpleegkundige “waar ze geen antwoord [op] 
kon geven” [r24:971]. Deze respondenten hadden het idee dat deze vragen “kennelijk 
dan te specifiek voor eh haarzelf, voor de verpleegkundige” waren [r16/2:60-62]. Met 
specifieke vragen zouden zij graag een gynaecoloog willen raadplegen: “Maar je zit ook 
wel zo vol vragen. En eigenlijk zou ik wel graag een gynaecoloog willen spreken, zeg 
maar, op zo’n moment” [r24: 970-972]. Voor meer algemene informatie was de ver-
pleegkundige de aangewezen bron: “Het is ook een soort, zo st, zo een standaard ver-
haal, dat ik ook vind dat de verpleegkundige dat goed kan” [r24:930-934].

conclusie: dimensies van waardering

De verpleegkundige werd langs een aantal dimensies gewaardeerd door de responden-
ten. Ten eerste werd zij door de respondenten als een medisch deskundige bron gezien. 
Daarnaast werd ze beschouwd als toegankelijke bron voor het stellen van vragen we-
gens de tijd die zij daarvoor heeft, echter is dat alleen tijdens het consult op de polikli-



194

hoofdstuk 7

niek. Door dit ruime tijdsbestek kan zij veel informatie geven – die hoeveelheid werd 
gewaardeerd. Dat er interactie met een verpleegkundige mogelijk is, werd eveneens als 
pluspunt ervaren. In vergelijking met een medisch specialist vonden de respondenten 
een verpleegkundige empathischer in de omgang met de respondent, maar wel minder 
medisch deskundig. Voor specifieke of specialistische informatie gaan zij liever bij een 
gynaecoloog te rade. Een schematische weergave van de waardering op de genoemde 
dimensies is te vinden in tabel 7.4: dimensies van waardering ten aanzien van de ver-
pleegkundige.

tabel 7.4: dimensies van waardering t.a.v. verpleegkundige

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emo toeg
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe verw

waardering + + + - + + - + +

7.3.5 medisch specialist 

Gedurende het onderzoeks- en behandeltraject komen de respondenten enkele keren 
in aanraking met een medisch specialist: de gynaecoloog. De gynaecoloog voert de 
colposcopie en een eventuele lisexcisie uit. Ook maakt de gynaecoloog de colposcopie-
en tijdens het vervolgtraject. Hoewel de respondenten door de verpleegkundige wer-
den voorgelicht, kregen respondenten ook de gelegenheid om de gynaecoloog vragen 
te stellen. Uit de vraaggesprekken met de respondenten bleek dat zij medisch speci-
alisten doorgaans zeer waarderen als informatiebron. Sommige respondenten zagen 
de specialist als primaire informatiebron voor vragen omtrent medisch-specialistische 
onderwerpen; zij bewaarden hun vragen het liefst tot aan het consult met hun specia-
list. Zij vonden dat het de taak van uitsluitend specialisten is om te oordelen over de ge-
zondheid van de respondent en keuzes te maken ten aanzien van een te volgen medisch 
pad, en niet een taak voor henzelf. Andere respondenten raadpleegden de gynaecoloog, 
omdat zij nog geen antwoord hadden gekregen of gevonden op hun vragen.
 In hoofdstuk 3, waarin de casus werd besproken, is beschreven welke infor-
matie patiënten van de cervixpolikliniek doorgaans krijgen van de gynaecoloog. Kort 
samengevat geeft de gynaecoloog patiënten eerst de kans om vragen te stellen, indien 
zij deze na afloop van het verpleegkundige voorlichtingsgesprek nog hebben. Vervol-
gens wordt de patiënt onderzocht of behandeld, en vertelt de gynaecoloog stapsgewijs 
wat hij/zij doet. De respondenten spraken de specialist 1) tijdens de colposcopie, 2) de 
uitslag – telefonisch als deze geen aanleiding gaf voor behandeling en vis-à-vis in het 
ziekenhuis wanneer de respondent wel behandeld moest worden – en eventuele behan-
deling en 3) de controles – hetzij bij een afwachtend beleid, hetzij na een behandeling. 
In totaal veertien respondenten zeiden vragen te hebben voorgelegd aan hun specialist. 
Hun vragen betroffen doorgaans de specifieke, persoonlijke situatie van de respondent, 
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zoals onrustige baarmoederhalscellen in combinatie met een zwangerschap. De vragen 
gingen veelal over de ernst en de mogelijkheid van genezing van de aandoening. Andere 
vragen gingen over de procedure: hoofdzakelijk mogelijke, alternatieve behandelopties 
en vragen over hoe een behandeltraject er in hun specifieke situatie uit zou zien. Ook 
over de mogelijke of reeds ervaren gevolgen en complicaties van een behandeling werd 
een aantal vragen gesteld. De specifieke passief en actief verworven informatie wordt 
beschreven in bijlage 7.5.

wat werd gewaardeerd

De meeste respondenten zeiden veel waarde te hechten aan de medisch specialist als 
informatiebron. Er werden meer positieve dan negatieve punten genoemd. De positieve 
punten luidden: 1) een specialist geeft de meest deskundige informatie, 2) op een spe-
cialist wordt vertrouwd, en 3) met een specialist is interactie mogelijk.

1. een medisch specialist is het meest deskundig 
Voor informatie over een medisch specialistisch onderwerp werd de specialist door-
gaans als meest belangrijke informatiebron gezien. De respondenten redeneerden dat 
de medisch specialist het meeste kennis over zo’n onderwerp heeft en dat het best kun-
nen uitleggen. Immers, die heeft “ervoor gestudeerd” [r24:438], “die kan dat het beste” 
[r34:848] en “het zijn specialisme is” [r30:84-87]. Voor specifieke informatie gingen 
respondenten dan ook het liefst te rade bij een specialist. Dat gold temeer voor een aan-
doening met potentieel ernstige gevolgen: “Dan wil ik ook wel echt weten hoe of wat. En 
dan haal ik het liever, of hoor ik het liever inderdaad van eh, van een arts zelf” [r29:448-
456]. Er waren ook respondenten die weliswaar andere bronnen raadpleegden met hun 
vragen omtrent gezondheid, ziekte en zorg, maar nooit uitsluitend zouden afgaan op die 
informatie: “Bovendien, ik vind dat artsen dat soort beslissingen moeten maken. Ik zou 
mijn vraag dus altijd aan een arts voorleggen” [r13:8-15].

2. op een medisch specialist wordt vertrouwd
Enkele  respondenten vertrouwden erop dat zij alle benodigde informatie van hun spe-
cialist zouden krijgen: “Ik neem aan dat de dokter mij wel vertelt wat er loos is. En 
dan, ja, dan zie ik het wel. Dus eh, nee heb ik niet gedaan. Ik ben niet gaan zoeken” 
[r36:1040-1051]. Andere respondenten gingen weliswaar zelf zoeken, maar lieten de 
informatie van de specialist zwaarder wegen: “Vertrouw op de autoriteit van iemand 
die daarvoor gestudeerd heeft” [r24:430-431]. Dat bleken respondenten ook te doen, 
zelfs als de voorlichting van de arts niet aansloot bij hun verwachtingen: “Je je je ver-
wacht, zeg maar, dat als je behandeld wordt, dat je kort daarna wel weer een controle 
krijgt of zo. Maar eh, dat dat was niet nodig. Dat hadden ze ook uitdrukkelijk erbij ge-
zegd. Daar ga ik dan maar vanuit,  dat dat dan eh dat dat oké is, dat het verder ook niet 
hoeft” [r21/3:194-208].



196

hoofdstuk 7

3. met de medisch-specialist is interactie mogelijk
Dat er de mogelijkheid is om ‘wedervragen te stellen’ [r23:284-285] en om verduidelij-
king te vragen, werd ook als een belangrijk pluspunt gezien van voorlichting door een 
zorgverlener “Dat is ook interactief, dat is altijd prettig” [r34:851-852]. 

wat werd minder gewaardeerd

Hoewel de specialist als informatiebron doorgaans zeer gewaardeerd werd door de 
respondenten, werden er ook enkele minder positieve waarderingen aan de specialist 
toegekend, namelijk 1) een specialist heeft geen uitnodigende houding, 2) een specialist 
communiceert minder affectief, 3) een specialist neemt geen tijd voor voorlichting, en 
4) een specialist is buiten het spreekuur minder toegankelijk.

1. een medisch specialist heeft geen uitnodigende houding
Enkele respondenten gaf te kennen dat zij de houding van sommige specialisten als 
niet prettig hadden ervaren, wat maakte dat de respondenten zich niet vrij voelden om 
hun vragen aan de specialist voor te leggen. Het volgende citaat illustreert dat: “Maar ik 
weet het niet hoor, die specialisten die hebben iets, deze ook, een beetje hooghartig. Ja, 
ik weet het niet. Ze zitten als een soort god. En als je vra- vragen stelt, dan dan eh, nou, 
dan wordt er zo’n beetje naar je gekeken van eh: ‘Nou’, weet je wel, ‘die mevrouw die 
eh, die wil ook wel veel weten’. Een beetje zo’n gevoel geeft ‘ie je” [r21:164-180]. Soms 
besloten respondenten zelfs helemaal geen vragen meer te stellen aan de specialist: 
“Soms zijn ze heel erg hoog-, ja weet je wel eh, hoe noem je dat, hooghartig. Dat je denkt 
dat ‘t ze totaal niet interesseert. Of dat je tegen de muur zit te praten, weet je. Dat ze je 
ook niet eens aankijken of zo of - Dan heb ik het ook wel heel gauw gehad hoor. Dan heb 
ik zoiets van: ‘Nou eh, weet je, dahaag’ ” [r36:1085-1104]. 

2. een medisch specialist communiceert minder affectief
Een aantal respondenten vond behalve de houding van een medisch specialist ook de 
manier van communiceren weinig empathisch. Sommigen hadden de indruk dat de spe-
cialisten niet aanvoelden hoe heftig de situatie voor hen was: “Dus ik was erg geschokt. 
(…) Omdat ik een DES-dochter ben, is het allemaal wat eh, wat ingewikkelder bij mij. 
(…) Toen zeiden ze: ‘Ja jee, dat wordt moeilijk. (…) Nou, dan moeten we ‘em maar gaan 
schillen’. En eh eh, ja, ik vond het allemaal zo met de botte bijl” [r20:32-62].

3. een medisch specialist neemt geen tijd voor voorlichting
Een aantal respondenten liet weten dat zij minder prettige ervaringen hadden met het 
raadplegen van een specialist. Zij vonden dat de arts uit zichzelf weinig informatie gaf 
en dat zij echt hun best moeten doen om informatie te krijgen, zoals blijkt uit de volgen-
de citaten:  “Soms zijn dokters niet zo eh praterig, dus dan moet je ‘t er echt uittrekken” 
[r36:1057-1059]. “Hij vertelde zo weinig mogelijk. (...) Ik kreeg geen direct antwoord. 
Gee- geen enkel direct antwoord. (...) Ik had liever gehad dat ‘ie uit zichzelf meer in-
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formatie gaf. Wij hebben alle informatie uit hem moeten trekken” [r20:208-329]. Ook 
voor het beantwoorden van vragen namen specialisten niet altijd de tijd: “Je moe, moest 
eigenlijk wel weer gewoon snel weer weg. En eh, ja, die hadden niet, die hadden wat 
minder zin in die vragen allemaal” [r24:1074-1079] en “Ik heb haast, snel. Weg d’r mee. 
Doe maar bij een verpleegkundige of zoek het zelf maar op” [r35:667-672]. Enkele res-
pondenten nuanceerden deze uitspraken door aan te vullen dat zij ook goede ervarin-
gen met andere specialisten hadden; zij kenden ook specialisten die wèl de tijd voor 
hen namen. 

4. een medisch-specialist is buiten spreekuur niet bereikbaar
Hoewel de informatie van de specialist enorm gewaardeerd werd, was de specialist niet 
altijd de meest belangrijke bron voor de respondenten. Dit was te wijten aan de beperk-
te bereikbaarheid van specialisten: “Dat ik niet het gevoel heb, dat je daarna nog even 
kan bellen of zo, met zo’n gynaecoloog van, later, van he, hoe dat gegaan is. En kan ik 
wat meer informatie krijgen of d’r op terug kan komen even als ik het gev- informatie 
gezonken is. Moet je gewoon anderhalve week wachten tot je dan de uitslag van zo’n 
colposcopie krijgt” [r24:1259-1270].

conclusie: dimensies van waardering

De gynaecoloog werd langs verschillende dimensies gewaardeerd. Er werd veel waar-
de gehecht aan de informatie die de gynaecoloog verschaft. Zo werd geredeneerd dat 
de gynaecoloog specialist is op zijn of haar vakgebied en daarom betrouwbare en de 
meest deskundige informatie kan verschaffen. Doorgaans werden de vragen van respon-
denten dan ook naar tevredenheid beantwoord. Dat er, net als met andere menselijke 
bronnen, interactie kan plaatsvinden met een gynaecoloog en er bijvoorbeeld direct om 
verduidelijking kan worden gevraagd, werd eveneens als pluspunt gezien. Een aantal 
respondenten zei daarentegen ervaring te hebben met een “arrogante” of “neerbuigen-
de” houding van specialisten, waardoor zij een afstand voelden tot de specialist en zich 
niet vrij voelden om vragen te stellen. Dat deze artsen doorgaans weinig tijd hebben 
voor voorlichting en moeilijk of niet bereikbaar zijn buiten het spreekuur, waren andere 
punten die genoemd werden door respondenten. Als de verschafte informatie niet tege-
moet kwam aan de informatiebehoeften van de respondenten, dan had dit vrijwel nooit 
te maken met de inhoud van de verschafte informatie maar juist met de manier waarop 
deze informatie was verschaft. Door een weinig empathische manier van communiceren 
konden respondenten zich onbegrepen of niet serieus genomen voelen. Deze waarde-
ringen worden schematisch weergegeven in tabel 7.5: dimensies van waardering ten 
aanzien van de medisch specialist.
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tabel 7.5: dimensies van waardering t.a.v. medisch specialist

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emo toeg
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe verw

waardering - + + + - - + -

7.3.6 medisch deskundige naasten

Negen respondenten vertelden dat zij één of meer zorgverleners in hun directe omge-
ving hebben die zij zeiden te raadplegen voor informatie over gezondheid, ziekte en 
zorg. Eén van de respondenten rapporteerde dat zij docenten van haar opleiding raad-
pleegt met vragen omtrent gezondheid, ziekte en zorg. Medisch deskundige naasten 
onder ouders, schoonfamilie of vrienden, bleken voor de betreffende respondenten een 
belangrijke informatiebron te zijn: “M’n vader is arts. Dus op zich is dat ook wel een 
belangrijke informatiebron” [r19:323-325]. Respondenten rapporteerden dat zij, in het 
geval van een gezondheidsklacht, dikwijls hun medisch deskundige naaste(n) raadple-
gen: “M’n ehm ja schoonzusje bijvoorbeeld is huisarts, dus die bellen we ook altijd dan 
even op, van: ‘Hé, herken jij dat?’, of eh: ‘Moet ik hier heel ongerust over zijn of valt 
dat wel mee?’ ” [r32:126-132]. Voor sommige respondenten is deze naaste zelfs hun 
primaire informatiebron: “Nee, ik denk dat ik in, in eerste instantie inderdaad eh, mijn 
ouders zijn ook arts, die eh raadpleeg” [r37:829-833].
 Ook met vragen omtrent de cervixproblematiek werden deze bronnen geraad-
pleegd. Vier respondenten waren specifiek in hun rapportage over de informatie die zij 
verworven hadden. De respondenten zeiden meer te willen weten over wat een afwij-
kende Pap-uitslag nu eigenlijk inhoudt en hoe ernstig het is. Ook wilden zij meer weten 
over de inrichting van het onderzoeks- en behandeltraject. Een respondent zei vragen 
te hebben voorgelegd aan een medisch deskundige naaste, die ze ook reeds aan haar 
behandelend arts had gesteld. Het antwoord van deze behandelend arts was dermate 
verontrustend en summier, dat zij deze informatie aan een andere medisch deskundige 
wilde voorleggen. Welke informatie de respondenten specifiek hebben verworven bij 
een medisch deskundige naaste is te vinden in bijlage 7.6. 

wat werd gewaardeerd

Dat respondenten hun medisch deskundige naasten zo belangrijk vinden en veelvuldig 
raadplegen, kwam doordat zij 1) medische deskundig zijn, 2) een vertrouwd persoon 
zijn, 3) affectieve informatiebehoeften aanvoelen, en 4) toegankelijk zijn.

1. een medisch deskundige naaste is deskundig
Als respondenten een huisarts, medisch specialist of ander type zorgverlener in hun 
directe omgeving hebben, achtten zij deze naaste deskundig genoeg om hen informatie 
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over medische onderwerpen te verschaffen: “Ik heb ook wel, zoals de vriend eh van 
mijn zus is ook arts. Dus soms vraag ik hem ook wel iets om gewoon iets- iets eh meer- 
nog informatie over eh, ja, wat ik wil weten of zo” [r25:468-474]. Ook met vragen die 
niet per se tot het specialisme van de naaste behoren, worden deze naasten geraad-
pleegd. Zo zei een studente fysiotherapie haar vragen omtrent gezondheid, ziekte en 
zorg dikwijls voor te leggen aan haar leraren op school: “Als ik iets ga opzoeken, kijk ik 
het lie- toch liever in mijn boeken en in de bibliotheek op school, eh eh en ook eh m’n le-
raren daar. (…) Als ik dan informatie [van internet] heb, dan neem ik die informatie mee 
naar m’n, of naar m’n huisarts of naar m’n eh leraren op school, van: ‘Ik heb dit gezien. 
Hoe, in hoeverre klopt dat?’ ” [r33:400-417].

2. een medisch deskundige naaste is vertrouwd persoon
Wat ook mee leek te wegen in de waardering voor de medisch deskundige naasten, was 
de vertrouwdheid van deze persoon. Als een medisch deskundige naaste iets vertelde, 
dan werd dit voor waar aangenomen: “Het zijn toch zelf, een arts tussen die het zelf had, 
dus weet je. Dus die, daar vertrouw ik wel echt op. En dan van die hoor je ook van: ‘Het 
is weggehaald en eh-‘. Weet je, dus ja, je weet: ‘Het is alleen maar heel goed dat het in de 
gaten wordt gehouden’ ” [r40:706-716].

3. een  medisch deskundige komt tegemoet aan affectieve behoeften
Een respondent vertelde dat zij gerustgesteld was geraakt dankzij de informatie die zij 
van haar zus, die huisarts is, over de ernst van een afwijkende Pap-uitslag had verteld: 
“Ik eh, heb eh, ergens halverwege heb ik mijn zus gebeld, die is huisarts. (…) Dus die 
heeft mij uiteindelijk gerustgesteld” [r37:250-260].

4. een medisch deskundige naaste is bereikbaar
Respondenten zeiden het als een geluk te ervaren dat zij medisch deskundigen in hun 
omgeving hebben die zij eenvoudig kunnen benaderen als zij vragen omtrent gezond-
heid, ziekte en zorg hebben. Dit gold juist ook omdat zij die andere medisch deskundi-
gen, hun eigen huisarts of medisch specialist, als minder bereikbaar ervaren buiten de 
spreekuren. Dit werd als volgt verwoord door een van de respondenten: “Een bevriende 
arts in een ander ziekenhuis, die heeft een hele goeie vriendin die gy- gynaecoloog is. 
En eh die eh, daar heb ik het 06-nummer van gekregen en haar op d’r vrije dag effe 
konden- kon ik haar effe bellen” (…) “Ja, ik heb echt geluk mee, ja. Ja, en dat was echt 
binnen- binnen een dag had ik eh, had ik me eigen gynaecoloog aan de lijn, zeg maar” 
[r24:1191-1252].

wat werd minder gewaardeerd

Hoewel de respondenten geen negatieve waarderingen als zodanig rapporteerden 
ten aanzien van hun medisch deskundige naasten als informatie, kon uit de vraagge-
sprekken een tweetal punten gedestilleerd worden die de medisch deskundige minder 
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geschikt maakte als informatiebron omtrent bepaalde medische onderwerpen. Deze 
punten luiden: de medisch deskundige naaste 1) is een te vertrouwd persoon voor de 
respondent, en 2) heeft gespecialiseerde kennis.

1. een medisch deskundige naaste is té vertrouwd
Een medisch deskundige naaste bleek niet voor alle onderwerpen geraadpleegd te wor-
den door de respondenten. Zo liet een van de respondenten weten, die haar ouders haar 
primaire informatiebronnen noemde, dat zij hen met vragen over ‘gevoelige’  onder-
werpen niet raadpleegde.: “In dit gedeelte denk ik: ‘Ja, ik wil mijn ouders daar niet eh 
mee belasten’. Dan bel- dan bel ik mijn zus. Of als het iets eh, wat is het, meer vrouwen-
ding is, dan bel ik inderdaad mijn zus. En ik heb nog vriendinnetjes die ik daarvoor zou 
be- zou kunnen bellen” [r37:839-850].

2. een medisch deskundige naaste heeft gespecialiseerde kennis
Voor enkele respondenten was hun medisch deskundige naaste een (gepensioneerde) 
medisch specialist. Dat zij gespecialiseerd zijn in een bepaald medisch specialisme, 
maakte hen volgens sommige respondenten niet geschikt om vragen te stellen die tot 
een ander medisch specialisme behoren: “Ehm, m’n vader is eh gepensioneerd arts. Dus 
eh, ik bel hem heel vaak voor dingen. Ik heb hem hier trouwens niet over gebeld, want 
hij was kno-arts. En ik, ja, het is niet echt zijn gebied” [r38:478-486]. Respondenten 
vulden zelf al in waarom hun naaste niet over bepaalde specialistische kennis beschik-
te: “Ik heb het ook aan mijn vader verteld – hij is neuroloog. En hij kon er wel iets over 
vertellen, maar het is toch meer een vrouwending” [r16:137-140].

conclusie: dimensies van waardering

Medisch deskundige naaste werden langs verschillende dimensies gewaardeerd. Zij 
bleken belangrijke informatiebronnen voor de respondenten omwille van hun ver-
trouwdheid met die personen. Respondenten voelden zich vrij allerhande vragen te 
stellen en vonden het prettig dat deze naasten aan hun affectieve behoeften konden be-
antwoorden. Daarnaast werden hun expertise op medisch vlak en hun toegankelijkheid 
en laagdrempeligheid gewaardeerd. Deze positieve punten hadden echter ook een keer-
zijde: juist die vertrouwdheid en gespecialiseerde deskundigheid  maakten dat zij hun 
medisch deskundige naasten niet geschikt achtten als informatiebron voor bepaalde 
onderwerpen. ‘Gevoelige’ onderwerpen of ‘vrouwendingen’ werden bijvoorbeeld liever 
niet met ouders besproken. Een schematische weergave van de waardering op de ge-
noemde dimensies is te vinden in tabel 7.6: dimensies van waardering ten aanzien van 
de medisch deskundige naaste.
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tabel 7.6: dimensies van waardering t.a.v. medisch deskundige naaste

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emo toeg
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe verw

waardering + - + + - + + +

7.3.7 ervaringsdeskundige naasten

De meerderheid van de respondenten zei zelf hun ervaringen met ervaringsdeskundi-
ge naasten gedeeld te hebben. Dat konden vriendinnen zijn, maar ook de buurvrouw, 
manager, collega, familielid of een kennis. Eenentwintig van hen lieten weten dat zij ook 
informatie hebben gekregen van die ervaringsdeskundigen. Vijf respondenten rappor-
teerden dat ze graag informatie zouden hebben ontvangen van ervaringsdeskundigen, 
maar dat zij in hun omgeving geen vrouwen kenden die ervaring had met een afwijken-
de Pap-uitslag. De ervaringsdeskundige naasten werden doorgaans gewaardeerd als in-
formatiebron, maar de waarde die de respondenten aan ervaringsverhalen toekenden, 
wisselde. 
 Dikwijls sprak de respondent met meerdere mensen over haar ervaringen. 
Respondenten wilden van ervaringsdeskundigen weten hoe zij het traject op de cervix-
polikliniek hadden ervaren en hoe de aandoening bij hen was verlopen. Door hun erva-
ringen konden ze respondenten van praktische tips voorzien en hen vertellen hoe het 
onderzoek of de behandeling aanvoelt. Een prettige bijkomstigheid was dat ervarings-
deskundigen konden meevoelen met de respondent. Ervaringsverhalen riepen ook een 
aantal nieuwe vragen op bij de respondenten. Respondenten wilden weten of de situ-
atie van de ervaringsdeskundige ook op hen van toepassing kunnen zijn. In bijlage 7.7 
staat vermeld welke informatie de respondenten bij ervaringsdeskundigen verkregen.

wat werd gewaardeerd

Doorgaans werden de ervaringsverhalen van hun naasten erg gewaardeerd door de 
respondenten. Aan die waardering leken de volgende vier overwegingen ten grondslag 
te liggen: een ervaringsdeskundige naaste 1) wordt vertrouwd, 2) kan praktische tips 
geven, 3) kan vertellen hoe het voelt, en 4) kan steun geven aan de respondent. 

1. een ervaringsdeskundige naaste  wordt vertrouwd
Een aantal respondenten vertrouwde zeer op de informatie van hun ervaringsdeskun-
dige naasten: “En - en dan vervolgens iemand w- w-  ja, wiens oordeel ik hoog heb zitten. 
Net zoals van - zoals bijvoorbeeld van zo’n huisarts. Dat van haar ook” [r24:627-630]. 
Zij leken er vanuit te gaan dat wat voor hun naaste ervaringsdeskundige gold, ook op 
hen van toepassing zou zijn: “En zij [zus] heeft het toev- toevallig een paar jaar geleden 
ook gehad. Dus vandaar dat ik ook wist van: Oh, dan komt dat ook wel goed. Dan is dat 
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– is het heel makkelijk te behandelen” [r37:439-445]. Andersom gold ook dat respon-
denten dachten dat hun ervaringen leidend waren voor de stappen die hun naasten on-
dernomen ten aanzien van de cervixproblematiek: “Niemand van mijn vrienden is nog 
eh daar geweest. En ik denk dat ze dat allemaal nou gaan doen, nu ik dat heb gedaan” 
[r33:522-525]. Hoewel veel respondenten het prettig vonden om ervaringen te kunnen 
wisselen, wilden zij dat alleen doen met personen met wie zij vertrouwd zijn: “Kijk, het 
is maar een select groepje waar je dat mee eh, mee deelt. Voor de rest, ik ga niet met 
mijn hele medische dossier naar eh, weet je” [r30:663-668]. 

2. een ervaringsdeskundige kan praktische tips geven
Ervaringsdeskundigen hebben zelf ervaren hoe een onderzoek of behandeling verloopt. 
Door deze ervaringen kunnen zij praktische tips geven omtrent het traject op de cer-
vixpolikliniek: “Dus h- hoe zij dat meemaakt, hoe zij dat ervaren heeft, hoeveel tijd ze 
neemt - genomen heeft na zo’n operatie om te herstellen, hoe dat bij haar gegaan is. Nou 
ja, dat zijn dingen – ja, op dat advies ga ik dan heel erg af. Hoe zij dat heeft aangepakt. 
En dan, ja, ga - vraag ik haar ook advies over, nou ja, ik heb dan en dan een ingreep, 
hoe - hoe heb jij dat toen gedaan. Ja, dus daar eh, daar eh wisselen we, ja, nu nog steeds 
veel eh over uit” [r24:626-649]. Ook aanbevelingen over een bepaald ziekenhuis of een 
bepaalde arts werden uitgewisseld: “Nou, het was eigenlijk vanwege een tip van een 
vriendin. Die zei van eh: ‘Oh, ik heb ook zoiets gehad en ik was heel tevreden over het 
[ziekenhuis]” [r15:58-62].

3. een ervaringsdeskundige kan vertellen hoe het voelt
Respondenten zeiden behoefte te hebben aan informatie over de meer subjectieve as-
pecten van het traject, zoals pijnbeleving en emotionele belasting. De volgende respon-
dent verwoordde dat illustratief: “Va- va-, voor hui-, vanuit haar, zeg maar, vond ik dat 
heel fijn, omdat je dan niet alleen maar leest w- w- welk stukje weggesneden gaat wor-
den en wat een CIN3 is, Maar dat je dan ook hoort, ja eh, dat je daarna een dagje op de 
bank moet zitten gewoon. En en dat je even iemand mee- met je mee moet, omdat je eh 
een beetje van slag bent. En dat je daarna d’r ook nog even over moet blijven praten, om-
dat het ingrijpender is dan je, dan alleen maar dat je lijf even een dagje moet herstellen, 
zeg maar. Dus je, ja, van haar hoor je de andere kant, ook de beleving en de emotionele 
kant, die, volgens mij, eigenlijk, als ik dat nu zo bekijk, zo de afgelopen maanden ook 
weer, die die belevingskant nog veel groter dan de medische kant, zeg maar” [r24:664-
691].

4. ervaringen kunnen steun geven
Een bijkomend  voordeel van een ervaringsdeskundige naaste is dat zij niet alleen in-
formatie kan verschaffen, maar dat hun verhalen ook steun kunnen geven: “Wel met 
familie, vrienden, fa- familie vrienden, ja ja. Ervarings eh verhalen. Dat troost dan ook 
een beetje, dat relativeert” [r20:541-549]. Door positieve verhalen of de manier waarop 
naasten met hun situatie zijn, konden respondenten zich gesteund voelen: “Mijn zus 
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die heeft hetzelfde gehad. (...) Die eh was ook vrij relaxt daarover. Ja, en ook omdat zij 
natuurlijk eh in de overtreffende trap zit, denk je van: ‘Ja, dan eh ga ik me ook niet echt 
heel veel zorgen maken natuurlijk’” [r25:353-377]. Ook konden ervaringsdeskundigen 
hun verhaal actief vertellen om naasten te steunen: “Ik was eh laatst met m’n man in 
gesprek, want die woont in Suriname. En ik ging mijn zoontje ophalen van school. Toe-
vallig was er een moeder daar. (…) Ze hoorde iets van kanker en zo. Dus ze is mee gaan 
luisteren. (…) En die heeft het ook gehad. (…) Dus dat voelde wel goed. En die vrouw 
ging me echt aanmoedigen. Dus dat het echt eh, ja gewoon iets kleins is. Ja, dus eh, ja. 
Dat vond ik wel fijn” [r17:o65]. 

wat werd minder gewaardeerd

Hoewel vrijwel alle respondenten het prettig vonden om ervaringen te kunnen uitwis-
selen met hun naasten, hechtten niet alle respondenten evenveel waarde aan de erva-
ringsverhalen die zij van hun naasten hoorden. Redenen hiervoor luidden: 1) een er-
varingsdeskundige naaste is te betrokken bij de respondent, 2) ervaringsverhalen zijn 
persoonlijk, en 3) ervaringsverhalen kunnen angstig maken.

1. een ervaringsdeskundige naaste is te betrokken bij de respondent
Niet alle respondenten vonden het prettig om ervaringen uit te wisselen met hun naas-
ten. De persoonlijke betrokkenheid van hun naasten maakte dat enkele respondenten 
ervoor kozen hun situatie voor zichzelf te houden: “Ik heb het er met niemand over 
gehad, behalve met mijn vriend. Want ik weet dat vriendinnen dan gaan vragen naar de 
uitslag. En hoe is het (…) Ik weet dat ik er zelf al meer dan voldoende mee bezig ben en 
ik wil er ook niet de hele tijd mee bezig zijn. Dus ik wil ook niet elk avond gebeld worden 
door vriendinnen” [r39:868-882].

2. een ervaring is persoonlijk
Hoewel sommige respondenten op basis van de ervaringsverhalen hun mening vorm-
den over hoe het hen waarschijnlijk zou vergaan, relativeerden andere respondenten 
deze informatie. Zij waren van mening dat de ervaringen van anderen zeer persoonlijk 
waren en niets zeiden over hun eigen situatie. Dat gold bijvoorbeeld voor het verloop 
van het traject: “Ja, ik had wel een eh ex-schoonzusje, die had toevallig ook hetzelfde als 
ik. (…) Ja, dan heb je ’t er wel over ja. Ja, ja goed. Ik bedoel ehm, de één komt dit eruit en 
bij de ander dat. Dus ja, dat kan je toch echt nooit goed vergelijken met elkaar en daar 
ga ik dan ook maar niet van uit” [r36:1386-1404]. En het gold ook voor de beleving van 
het traject: “Iedereen kent wel iemand die ‘t gehad heeft. En de ene zegt: ‘Oh, het stelde 
helemaal niks voor’. En de ander zegt van: ‘Nou, ik heb twee weken lang ontzettend 
gebloed en pijn’. Ik denk: ‘Ja, nou ja. ‘t ‘t ’t zal bij de ene ook’. Ligt er natuurlijk ook he-
lemaal maar aan hoeveel ze weghalen.  En eh, kijk, als dat eh eh heel veel is, dan zal je 
waarschijnlijk ook veel meer last hebben. Ja, en en daarnaast is dat persoonlijk, denk ik 
ook, of je last hebt of niet” [r34:945-967]. 
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3. ervaringen kunnen angstig maken
Veel respondenten zeiden gerustgesteld te zijn door de ervaringsverhalen van hun 
naasten. Het omgekeerde kon ook gebeuren. Zo liet een respondent weten dat zij juist 
verontrust was geraakt door het ervaringsverhaal van een collega: “Ik heb bij vriendin-
nen naar hun ervaringen gevraagd. En ik heb aan een collega verteld dat ik voor onder-
zoek naar de cervixpolikliniek moet. Die collega vertelde een horror-verhaal. Dat had ik 
liever niet willen weten” [r05:65-69].

conclusie: dimensies van waardering

Ook ervaringsverhalen van naasten werden langs verschillende dimensies gewaar-
deerd. Positieve ervaringsverhalen beantwoordden aan de affectieve informatiebehoef-
ten van de respondenten. Zij maakten zich minder zorgen om de ernst van de aandoe-
ning en vonden het prettig om te weten dat zij bepaald niet de enige waren met een 
afwijkende Pap-uitslag. Vertrouwdheid met de ervaringsdeskundige gold voor enkele 
respondenten als voorwaarde voor het delen van ervaringen. Vertrouwdheid en mee-
voelen met de respondent konden echter ook redenen zijn om juist geen ervaringen uit 
te willen wisselen; in dat geval wilde de respondent niet steeds geconfronteerd worden 
met haar situatie. De waarde die aan de ervaringsverhalen werd gehecht, verschilde. 
Zo leken enkele respondenten er vanuit te gaan dat als het bij de ervaringsdeskundige 
meeviel, dat bij hen ook het geval zou zijn. Anderen waren zich juist zeer bewust van 
het persoonlijke karakter van de ervaringsverhalen. Of informatie vanuit het perspec-
tief van een ervaringsdeskundige als relevant voor hun eigen situatie werd beschouwd, 
wisselde dus per respondent. Een schematische weergave van de waardering op de ge-
noemde dimensies is te vinden in tabel 7.7: dimensies van waardering ten aanzien van 
de ervaringsdeskundige naaste.

tabel 7.7: dimensies van waardering t.a.v. ervaringsdeskundige naaste

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emo toeg rele
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe verw pers

waardering + - + + + -

7.3.8 online lotgenotenforum

Ervaringsverhalen zijn niet alleen te vinden bij ervaringsdeskundige naasten; ook op 
talloze medische lotgenotenforums delen vrouwen hun verhalen omtrent een afwij-
kende Pap-uitslag. Het merendeel van de respondenten liet weten dat zij lotgenotenfo-
rums niet gebruikten als informatiebron. Drie respondenten lieten weten bewust naar 
informatie op deze forums te hebben gezocht. Vele anderen werden ongewenst gecon-
fronteerd met informatie in lotgenotenforums terwijl zij op internet zochten. Over het 
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algemeen waren de respondenten minder positief over die verhalen dan over de erva-
ringsverhalen van hun naasten.
 De drie respondenten gingen actief in medische lotgenotenforums op zoek 
naar informatie over de mogelijke gevolgen van een afwijkende Pap-uitslag en over de 
pijnbeleving rondom het traject. Eén van de respondenten liet weten dat zij op voor-
hand wist dat zij hier verontrust van zou raken, maar zij bleef deze forums toch lezen. 
De andere twee vrouwen vonden in de forums wat zij zochten. Een aantal responden-
ten die niet bewust naar informatie op een forum zochten, maar wel op een lotgeno-
tenforum terecht waren gekomen, was bijgebleven dat zij daar hadden gelezen dat in 
bepaalde gevallen van baarmoederhalsdysplasie de baarmoeder moet worden verwij-
derd. Zij raakten hierdoor verontrust en vroegen zichzelf af hoe groot de kans was dat 
die scenario’s ook op hen van toepassing konden zijn. In bijlage 7.8 wordt beschreven 
welke informatie de respondenten verwierven op lotgenotenforums.

wat werd gewaardeerd

De drie respondenten die bewust op internetforums naar informatie hebben gezocht, 
hadden daar elk hun eigen reden voor. Die redenen luidden: 1) een lotgenoot kent de 
pijnbeleving, 2) ervaringen dragen bij aan een completer beeld, 3) ervaringen zijn rich-
tinggevend, en 4) een lotgenoot weet de weg naar relevante informatie.

1. een lotgenoot kent de pijnbeleving
Net als bij ervaringsdeskundige naasten werd informatie over de pijnbeleving omtrent 
een onderzoek of behandeling op prijs gesteld. Dergelijke informatie is doorgaans niet 
te vinden in folders of websites van zorginstanties. Een respondent liet weten specifiek 
op internetforums te zoeken naar zulke informatie: “Je leest wel hoe mensen het erva-
ren als ze een behandeling hebben gehad of zo. Of ze veel pijn daarna hadden of zo, of, 
dat staat eigenlijk op geen één officiële website. Staat wel wat de behandeling inhoudt. 
Maar d’r staat niet van eh, nou: ‘Daarna heb je wel erg buikpijn’, of zo. Da, dat staat er 
niet op en dat lees je op die, op die forums, zeg maar, wel meer of zo” [r34:253-265].

2. ervaringen dragen bij aan een completer beeld
Vrijwel alle respondenten rapporteerden dat zij ervaringsverhalen op internet zoveel 
mogelijk mijden. Toch werd ook door een enkele respondent genoemd dat zij deze erva-
ringsverhalen juist wel tot zich nam, ook al zijn deze verhalen doorgaans niet plezierig 
om te lezen: “Er zijn wel verhalen en toch ook wel gevolgen die je leest, dat je denkt: Zo, 
dat hoop ik toch niet zeg. (…)  ik denk wel dat het goed is dat dat soort informatie er is, 
want je moet wel een totaalbeeld krijgen” [r19:397-421].

3. ervaringen zijn richtinggevend 
Eén respondent waardeerde het dat zij op internet ervaringen kon lezen van mensen 
die dezelfde klachten hebben als zij: “Qua klachten ben ik meer met internet. Dus dan 
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ga ik meer vergelijken met mensen die hetzelfde probleem hebben of – of hetzelfde ge-
zondheid eh eh gezondheidsprobleem. Ka- kanker. Dus dan ga ik meer richting internet” 
[r18:358-367].

4. een lotgenoot weet de weg naar relevante informatie
Eén van de respondenten liet weten dat zij de informatie uit forums gebruikt als een op-
stapje naar verdere informatie. Zij verwoordde dat als volgt: “Dan geven die dames daar 
zelf ook bijvoorbeeld sites aan, van: ‘Wil je eh eh weten hoe een operatie te werk gaat 
of wat dan ook’, of wat je maar v-. Dan klik ik dat wel effe aan, dan kijk ik daar weer effe 
verder. (...) En zo kom ik steeds weer ehm een stapje verder als het ware” [r18:416-432].

wat werd minder gewaardeerd

Vrijwel alle respondenten stonden negatief tegenover lotgenotenforums als informatie-
bron. De genoemde negatieve waarderingen van internetfora als informatiebron kun-
nen samengevat worden als ervaringsverhalen 1) geven geen representatieve afspie-
geling, 2) kunnen verzonnen of gedramatiseerd zijn, en 3) kunnen mogelijk onnodig 
angst oproepen. Deze punten zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Respondenten hebben 
het idee dat met name de slechtste ervaringen en uitkomsten, soms zwaar aangedikt, 
op internet worden gezet. De informatie geeft volgens hen dan ook een vertekend beeld 
van hoe gezondheidskwesties in het algemeen of de cervixproblematiek in het bijzon-
der doorgaans verlopen bij patiënten. Juist doordat het met name verhalen over slechte 
ervaringen zijn, konden de respondenten angstig worden na het lezen van ervarings-
verhalen op fora. 

1. een ervaringsverhaal geeft geen representatieve indruk
Aan ervaringsverhalen van naasten werd door een groep respondenten veel waarde 
gehecht; bij ervaringsverhalen op internet gebeurt dat vrijwel niet. Zo vergeleek een 
respondent internetfora met hotelbeoordelingen: “De één kan een hotel bagger vinden, 
terwijl de ander het een tien geeft” [r05:46-47]. Het gevolg daarvan was dat dergelijke 
verhalen door de meeste respondenten met een korreltje zout worden genomen: “Ik 
kwam wel op fora, maar dat neem ik wel minder serieus, ja. Omdat dat allemaal hele 
persoonlijke ervaringen zijn waar de emoties van die personen heel erg een rol in zul-
len spelen” [r15:244-254]. Respondenten hadden de indruk dat patiënten doorgaans 
alleen hun ervaringen op het internet posten als zij iets negatiefs of ingrijpends hebben 
meegemaakt: “Toch over het algemeen eh, hebben mensen toch eerder de neiging om 
via internet dingen kenbaar te maken als ze niet, als ze niet tevreden zijn of in hele 
vervelende situaties zitten. En daar moet je voor oppassen, dat je je niet gek laat maken 
door dat soort verhalen. Dus het is, zeg maar, het is eh vaak dan niet neutraal genoeg” 
[r21:444-451]. Daarbij komt dat respondenten zich niet altijd kunnen identificeren met 
de lotgenoten die hun ervaringen op internetforums plaatsen. Ook voor wat betreft de 
personen die hun ervaringen op internet plaatsen, denken respondenten dat zij geen 
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representatieve afspiegeling zijn: “Nou, dan kom je op van die blogs en dat zijn meestal 
niet de mensen van wie je het wil horen. Want dat zijn, denk ik, toch hele andere types, 
dan. Ik zit zelf niet op blogs namelijk” [r40:259-266]. 

2. een ervaringsverhaal kan verzonnen of gedramatiseerd zijn
Behalve dat respondenten het idee hadden dat ervaringen vrijwel alleen worden ge-
post als deze negatief of ingrijpend waren, hadden zij ook de indruk dat deze negatieve 
ervaringen vaak flink dramatisch werden aangezet: “Ja, ik kwam op van die fora’s met 
allemaal van die ontzettende hysterische verhalen van vrouwen die, ook met een veel 
mildere uitslag, veel heftigere verhalen erbij aan het verzinnen waren. En ja, elkaar echt 
een beetje, volgens mij, een beetje gek aan het kletsen waren. Toen dacht ik: ‘Ja, dat is 
echt ook helemaal niet goed eh om dat te lezen. Een beetje reëel blijven’” [r24:301-316]. 
Die twijfels ten aanzien van de geloofwaardigheid van ervaringsverhalen werd versterkt 
doordat er niet wordt gecontroleerd op de inhoudelijke juistheid: “Op van die blogs (…)  
Dan denk ik: Ja, weet je. Daar heb ik niks aan, want daar zit geen moderator achter die 
het scant of het wel, weet je, of - of het waar is wat iemand zegt” [r40:745-759]. 

3. een ervaringsverhaal kan onnodig angst opwekken
Veel respondenten zeiden medische internetforums zoveel mogelijk te mijden, omdat 
zij ervoor vreesden angstig te raken van de verhalen die zij daar mogelijk zouden lezen: 
“Ik laat me niet eh niet gek maken. Ja, de mens lijdt meer van het lijden dat hij v- dat 
eh hij vreest hè, dat eh ja – En daarom die fora, dat eh, dat moet ik niet” [r20:742-753]. 
Er waren ook respondenten die onbedoeld op forums terechtkwamen en verontrust 
raakten door de verhalen die ze daar lazen: “Want ik ik ik was eigenlijk helemaal eh (…)  
Want je ziet allerlei dingen dat je denkt eh: ‘Heb ik eh, hoe lang heb ik nog te leven?’ 
Weet je wel? En ehm, dus m’n hui, ik heb gelijk m’n huisarts gebeld” [r30:52-64]. En 
er was ook een respondent die van tevoren al wist dat zij verontrust zoud raken van 
ervaringsverhalen, maar toch naar deze informatie op zoek ging: “Ik ga steeds verder 
verder verder kijken. Maar soms komen er gewoon echt dingen waarv,  waarvan je echt, 
waarvan je schrikt, weet je. En dan ga je dus ideeën krijgen van: ‘Heb ik dat ook of staat 
mij dat ook te wachten’, of wat dan ook. Omdat ze soms natuurlijk echt heel uitgebreide 
informatie geven. En dan denk ik: ‘Oh nee, het zal toch niet’, of wat dan ook” [r18:621-
638]. 

conclusie: dimensies van waardering

Drie respondenten zeiden bewust naar bepaalde informatie te hebben gezocht in fo-
rums, omdat zij die elders niet konden vinden, omdat de ervaringsverhalen een com-
pleter beeld opleverden dan het beeld dat enkel met de formele informatie wordt ver-
kregen en omdat de ervaringsverhalen herkenbaar konden zijn voor de respondent 
en informatief waren voor wat zij onder de leden zou kunnen hebben. Maar het gros 
van de respondenten liet internetforums liever links liggen als informatiebron, omdat 
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zij informatie vanuit een persoonlijk perspectief als niet relevant ervoeren. Ook werd 
onbetrouwbaarheid dikwijls als reden genoemd. Daarnaast werden lotgenotenforums 
dikwijls vanuit affectieve overwegingen niet geraadpleegd: respondenten waren bang 
om verontrust te raken door de informatie die ze daar zouden aantreffen. Een schema-
tische weergave van de waardering op de genoemde dimensies is te vinden in tabel 7.8: 
dimensies van waardering ten aanzien van een online lotgenotenforum.

tabel 7.8: dimensies van waardering t.a.v. online lotgenotenforum

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emo toeg rele
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe verw pers

waardering + - - - + - + -

7.3.9 websites

Uit hoofdstuk 5 bleek werd reeds beschreven dat de meerderheid van de respondenten 
het belangrijk tot zeer belangrijk vond om medische informatie te kunnen raadplegen 
op internet. Er waren ongeveer evenveel respondenten die dat altijd of vaak zeiden te 
doen bij een nieuw gezondheidsprobleem, als respondenten die dat soms of zelden zei-
den te doen. Ook omtrent een afwijkende Pap-uitslag bleken er zowel respondenten te 
zijn die naar informatie over dit onderwerp hadden gezocht op internet, als respon-
denten die dat niet hadden gedaan. Tijdens de vraaggesprekken met de respondenten 
werd uitgebreid gerapporteerd over de waardering die respondenten voor het internet 
hadden. De meningen van de respondenten lagen sterk uiteen: van meest objectief tot 
onbetrouwbaar, en van toegankelijk tot onoverzichtelijk. 
 De meerderheid van de respondenten zei op internet te hebben gezocht naar 
informatie omtrent een afwijkende Pap-uitslag en het onderzoeks- en behandeltraject 
ervan. Het internet werd relatief vaak geraadpleegd voor vragen omtrent het Humaan 
Papillomavirus. De betreffende respondenten zeiden dat zij met name naar informatie 
over de overdracht, de ernst en het mogelijke herstel van het virus op zoek waren ge-
weest. Ook met vragen omtrent de ernst van een afwijkende Pap-uitslag raadpleegden 
zij dikwijls het internet. Ook deze vragen betroffen met name de ernst/het stadium 
van de aandoening: is het al baarmoederhalskanker? Verder gingen respondenten op 
internet op zoek naar (aanvullende) informatie over het onderzoek en de behandeling. 
Behalve naar algemene informatie over de procedures zochten zij naar informatie over 
alternatieve behandelingen, over de mogelijke gevolgen van een behandeling en speci-
fieke informatie ten aanzien van hun persoonlijke situatie. Feitelijke informatie over de 
aandoening en het traject werd eenvoudig gevonden en voldoende informerend geacht. 
Een antwoord op meer specifieke vragen werd moeilijk of niet gevonden. Een specifi-
catie van de informatie die de respondenten op internet hebben aangetroffen wordt 
vermeld in bijlage 7.9.
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wat werd gewaardeerd

De respondenten noemden verschillende redenen om het internet te waarderen als in-
formatiebron. Internet is 1) zeer omvangrijk, 2) betrouwbaar, 3) toegankelijk, 4) ano-
niem, 5) onderling verbonden, en 6) actueel.

1. het internet is zeer omvangrijk
Het internet werd het meest gewaardeerd om de enorme hoeveelheid beschikbare in-
formatie: “Internet is echt nummer één. (…). Want op internet kan je natuurlijk zo ont-
zettend veel informatie vinden” [r32:367-378]. Een ander zei daarover: “D’r zijn best 
wel veel websites gewoon van eh, ja, echt instanties of zo die- waar je heel veel op kan 
vinden en wat- waar- wat gewoon wel goede uitleg heeft” [r34:199-203]. Volgens som-
mige respondenten beschikt het medium over het antwoord op alle vragen: “Alles wat 
je zoekt kan je vinden. En anders is er wel iets wat er op lijkt of wat dan ook. Dus eh, 
genoeg aan informatie op internet” [r18:463-470]. Respondenten noemen het medium 
“mijn grote encyclopedie” [r21:366], “mijn vraagbaak” [r21:405] en “een hele grote bi-
bliotheek” [r26:707]. 

2. het internet is betrouwbaar
Het internet werd door een aantal respondenten als betrouwbaar aangemerkt, bijvoor-
beeld omdat zij door de grote hoeveelheid beschikbare informatie zelf een inschatting 
kunnen maken van de betrouwbaarheid: “Internet, vind ik, dat is toch, ook al kom je 
heel veel subjectieve dingen tegen, is het toch het meest objectief, omdat je het kunt 
afwegen” [r19:339-345]. Ook zijn er volgens respondenten veel betrouwbare bronnen 
op het internet te vinden: “Nou, dan heb je echt, ja, van ziekenhuizen tot eh Wikipedia. 
En eh, ja, je komt op van alles en eh, je kan echt heel makkelijk informatie vinden. En 
ook best wel dat je het idee hebt van: ‘Nou, dat is wel gedegen informatie’, zal ik maar 
zeggen” [r34:1166-1175]. 

3. het internet is bereikbaar
Het internet werd ook gewaardeerd vanwege de toegankelijkheid ervan. Responden-
ten vonden het prettig dat zij op elk gewenste moment online informatie tot haar be-
schikking heeft: “Je kan natuurlijk gewoon Googlen wanneer dat jou uitkomt qua tijd” 
[r34:877-878]. 

4. zoeken internet kan anoniem
Toegankelijkheid werd ook gewaardeerd in relatie tot het raadplegen van informatie 
over gevoelige onderwerpen. Omdat zoeken op internet anoniem kan, hoeven respon-
denten geen schaamte te ervaren: “Maar ik denk dat het voor de meeste mensen wel 
heel toegankelijk is. Ook als je gewoon wat gevoeligere onderwerpen hebt, dat je denkt: 
‘Nou, dan kan ik wel op internet even kijken’” [r37:887-892].
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5. het internet is onderling verbonden web van informatie
Dat informatie op internet onderling met elkaar verbonden is door middel van links, 
werd ook door enkele respondenten gewaardeerd. Deze onderlinge verbondenheid 
maakt het voor respondenten eenvoudig om meer informatie te vinden omtrent een 
onderwerp dat zij interessant vinden (“[dan kun je] doorlezen bij wat je- wat je zelf 
interessant vindt” [r34:882-883]) of dat op een bepaald moment relevant voor hen is. 
Door het volgen van links verzamelen ze gaandeweg een hoop informatie over een be-
paald onderwerp: “En zo kom ik steeds weer een ehm, een stapje verder, als het ware” 
[r18:430-432].

6. het internet is actueel
Respondenten noemden ook de actualiteit van de informatie op het internet als plus-
punt, bijvoorbeeld in tegenstelling tot gedrukte media: “[Internet] is up-to-date en eh 
een medische encyclopedie die kan wel weer verouderd zijn, de onderzoeksmethoden” 
[r21:368-403]. 

wat werd minder gewaardeerd

Er werden minstens zoveel negatieve als positieve waarderingen van het internet ge-
noemd. Deze punten kunnen worden samengevat als: internet is 1) te omvangrijk, 2) 
te algemeen, 3) gekleurd of onbetrouwbaar, 4) niet altijd medisch deskundig, en 5) te-
genstrijdig. Opvallend is dat de negatieve en positieve punten sterk aan elkaar zijn ver-
bonden. Doordat er zoveel informatie te vinden is, die doorgaans zeer algemeen is, is 
het voor de respondent moeilijk te bepalen welke informatie relevant voor hen is. Res-
pondenten kunnen zich daardoor gemakkelijk, vaak onterecht, ziekten of aandoeningen 
toeëigenen, waardoor zij onnodig verontrust kunnen raken. 

1. internet is te omvangrijk
De enorme hoeveelheid beschikbare informatie op het internet werd niet alleen als 
voordeel genoemd, een aantal respondenten zag de hoeveelheid informatie ook als een 
nadeel. De hoeveelheid informatie was voor sommige respondenten moeilijk te over-
zien: “Misschien dat er ook gewoon zoveel informatie over is, dat je het ook niet kan ka-
naliseren” [r37:676-678]. Anderen vonden het lastig om relevante medische informatie 
boven tafel te krijgen: “Het gaat nergens naartoe, omdat je inderdaad zoveel input krijgt 
en je moet dan toch weer gaan filteren. En dat is dan, ja, het wordt alleen maar ondui-
delijker, bij wijze van spreken” [r23:119-125]. Een enkeling vond dat zelfs ondoenlijk: 
“Ja, ik kan soms ook zo verstrikt raken als je in eh eh, in het wilde weg maar in het rond 
gaat zoeken” [r38:424-434].
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2. internet is te algemeen
De algemeenheid van de informatie op internet werd veelvuldig ter sprake gebracht 
tijdens de vraaggesprekken. Dit werd als een groot nadeel gezien: “Eigenlijk op internet, 
als je niet precies weet wat je- wat je hebt of zoekt, dan lijken al die symptomen wel van 
toepassing enigszins. Dus dan, ja, kun je in principe van alles hebben” [r22:146-155]. 
Respondenten achtten zichzelf ook niet in staat om te bepalen welke informatie op hun 
specifieke situatie van toepassing is, wegens het ontbreken van medische kennis: “Dan 
trek je zelf de conclusie, terwijl je geen medische kennis hebt. Dus dat vind ik het- een 
beetje het gevaarlijke aan de informatiebron internet” [r37:871-886]. Door het inter-
net niet als bron voor medische informatie te gebruiken, wilden zij voorkomen dat zij 
zichzelf ziektes zouden gaan toeëigenen: “Bij alles komt eh - staat wel ergens kanker 
genoemd, dus word je ook helemaal gek gemaakt. Dus eh nee, ik gebruik het eigenlijk 
niet om eh medische informatie eruit te halen” [r40:503-508]. 

3. internet is gekleurd of onbetrouwbaar
Respondenten zeiden het moeilijk te vinden om in te schatten hoe betrouwbaar infor-
matie op internet eigenlijk is: “Het is gewoon niet altijd- het is bijna nooit betrouwbaar, 
dus eh. [Iedereen] die kan wat zetten (...) en dan ga je zelf zomaar eh bang maken, of 
eh, met valse informatie [r33:430-445]. Respondenten hadden de indruk dat door die 
belangenverstrengeling veel informatie op het web gekleurd is, en daardoor minder 
betrouwbaar: “Als je denkt dat je op een medische site komt, is het heel vaak een site 
van een verzekeringsmaatschappij om allerlei eh ziektes eh-“ [r25:324-326] en: “Omdat 
het meestal ook commerciële sites zijn natuurlijk, die geld verdienen met advertentie-
ruimte” [r40:396-400]. 

4. op internet is de medische deskundigheid onduidelijk
Respondenten twijfelden dan ook dikwijls aan de medische deskundigheid van de af-
zender: “Ik hoor het ‘t liefst van een dokter. Die heeft een diploma, terwijl iemand die 
dat gewoon op een website zet, ja, dat weet ik niet hoe eh hoeveel d’r, ja (…) hoe het 
klopt” [r38:194-212]. 

5. internet is tegenstrijdig
Ook de tegenstrijdigheid van informatie op internet werd genoemd als nadeel: “Als 
je heel veel onderzoek doet, staat ook op heel veel sites net alles weer iets anders” 
[r25:487-489]. Die tegenstrijdigheid kon tot gevolg hebben dat de respondent het ge-
voel had niet verder te komen met de informatie op internet: “En ja, de ene zegt dit en de 
ander zegt dat. En eh ja, dan moet je ook maar weer afwachten” [r23:132-138]. Een aan-
tal respondenten zei zich bewust te zijn van de mogelijke tegenstrijdigheid in de infor-
matie op internet en gingen daarop de volgende manier mee om: “Dat is misschien ook 
wel een reden dat ik meerdere websites bezoek. Want dan als er tegenstrijdige informa-
tie in zit, dan weet ik ook dat ik het met een korreltje zout moet nemen” [r38:180-193].
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dimensies van waardering

De respondenten waardeerden het internet langs een aantal verschillende dimensies, 
die vrijwel allemaal zowel positief als negatief werden ervaren. Ten eerste was dat de 
omvangrijkheid van de informatie; respondenten konden er alles vinden én raakten er-
door verstrikt, onder meer omdat er zoveel tegenstrijdige informatie op internet te vin-
den is. Door de grote hoeveelheid informatie vonden respondenten het ook moeilijk te 
bepalen wat op hen van toepassing was; vaak zeiden zij het internet pas te raadplegen 
als duidelijker was wat er aan de hand was, waardoor zij meer toegespitst konden zoe-
ken. Een andere dimensie was betrouwbaarheid. Enkele respondenten lieten weten het 
internet betrouwbaar te vinden, doordat ze informatie tegen elkaar af kunnen wegen en 
er veel autoriteiten op internet te vinden zijn. Anderen vonden het problematisch dat 
iedereen online kan plaatsen wat hij wenst – ook mensen die niet medisch deskundig 
zijn. Enkel positief ervaren werden de constante bereikbaarheid waardoor ze informatie 
konden zoeken op elk gewenste moment, de anonimiteit waarmee zij naar informatie 
over gevoelige onderwerpen konden zoeken, en de actualiteit van de informatie. Een 
schematische weergave van de waardering op de genoemde dimensies is te vinden in 
tabel 7.9: dimensies van waardering ten aanzien van websites.

tabel 7.9: dimensies van waardering t.a.v. websites

dimensie literatuur emot rele desk desk rele toeg toeg/rel emo toeg rele toeg
dimensie data nabij toes expe betr omva bere inte affe verw pers vind

waardering + + - + - + - + - + + - + -

7.4 conclusie

Gedurende het onderzoeks- en behandeltraject van een afwijkende Pap-uitslag hebben 
de respondenten informatie verworven bij verschillende informatiebronnen. De res-
pondenten hadden uiteenlopende overwegingen om een bepaalde informatiebron al 
dan niet te raadplegen met vragen omtrent gezondheid, ziekte en zorg in het algemeen 
of een afwijkende Pap-uitslag in het specifiek. Hieruit bleek dat de respondenten de 
informatiebronnen langs een aantal dimensies waardeerden. De informatiebronnen 
werden langs verschillende dimensies gewaardeerd. In tabel 7.10: ‘dimensies van waar-
dering uit de literatuur’ zijn de inductieve waarderingen uit het onderhavige onderzoek 
samengevoegd tot de waarderingen die bekend zijn uit de literatuur, te weten: 1) medi-
sche deskundigheid, 2) persoonlijke relevantie, 3) anonimiteit, 4) toegankelijkheid en 
5) emotionele steun (Ruppel & Rains, 2012; Nagler, Romantan, Kelly, Stevens, Gray, Hull, 
Ramirez & Hornik, 2010).
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tabel 7.10: dimensies van waardering uit de literatuur

dimensie emotionele 
steun

relevantie deskundigheid toegankelijk-
heid

huisarts + + - + - + -
poliklniekassistent + + - + -
folder + - + +
verpleegkundige + + + - + -
medisch specialist - + - + + -
medisch-deskundige naaste + - + + - +
ervaringsdeskundige naaste + - +
online lotgenotenforums - + - -
websites + + - + - + -

Uit de tabel is af te leiden dat de genoemde informatiebronnen vrijwel allemaal op elke 
dimensie zowel positief als negatief gewaardeerd werden. Zo ervoer de ene respondent 
haar huisarts als bereikbaar en een ander juist niet, en werd het internet door sommi-
gen als betrouwbaar geacht en door anderen als zeer onbetrouwbaar. De waardering 
van een bepaalde informatiebron was dus zeer persoonlijk. Een positieve waardering 
op een dimensie kon ook zowel vóór gebruik van een informatiebron pleiten als erte-
gen, zoals de mate van nabijheid. Als een respondent zich vertrouwd voelde bij een in-
formatiebron kon zij zich vrij voelen vragen te stellen, maar het kon ook betekenen dat 
de respondent dan juist liever een andere informatiebron raadpleegde. Vragen over het 
seksueel overdraagbare HPV-virus werden door een respondent bijvoorbeeld niet voor-
gelegd aan een medisch deskundige naaste, maar daarvoor bezocht zij het internet. Een 
betrokken houding van zorgverleners werd verwacht door respondenten. De huisarts 
en verpleegkundige hadden dat doorgaans wel volgens respondenten, maar de medisch 
specialist vaak niet. Laatstgenoemde bron vonden respondenten wel weer de aangewe-
zen persoon voor de meest medisch deskundige, specifieke, betrouwbare informatie.

bepaalde behoeften, bepaalde bronnen
De informatiebronnen en de verschafte informatie werden dus verschillend gewaar-
deerd door de respondenten. Daarnaast waren er de voorkeuren van de respondent ten 
aanzien van de informatie. Zo konden zij op zoek zijn naar objectieve informatie over 
het behandeltraject en/of naar affectieve informatie ten aanzien van de ernst van de af-
wijkende Pap-uitslag. De keuze om een bepaalde informatiebron al dan niet te raadple-
gen was dan ook tweeledig en hing samen met 1) de verwachtingen over de informatie 
die zij bij een bepaalde bron dacht te kunnen vinden, en 2) het type informatiebehoef-
ten die zij wilden wegnemen. 
 Afhankelijk van deze wensen en voorkeuren raadpleegden zij één of meer 
bepaalde bronnen. Voor specifieke, persoonlijke informatie gingen respondenten bij-
voorbeeld te rade bij een zorgverlener vanwege de deskundigheid en betrouwbaarheid 
van die bron. Dat zorgverleners beperkt toegankelijk zijn, werd als een gemis ervaren. 
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Respondenten die een zorgverlener in hun omgeving hadden, gingen dan ook dikwijls 
te rade bij deze bron. Voor objectieve informatie omtrent een afwijkende Pap-uitslag en 
het onderzoeks- en behandeltraject was de voorlichtingsfolder een gewaardeerde bron, 
eveneens vanwege de betrouwbaarheid ervan. Veel respondenten wilden meer weten 
over de afwijkende Pap-uitslag of het traject, dan hen was verteld door de huisarts of 
beschreven stond in de folder. Voor aanvullende informatie raadpleegden zij het inter-
net, omdat zij van mening waren dat hier vrijwel alles te vinden was. Ook met vragen 
die gevoeliger lagen bij de respondenten, bijvoorbeeld vragen over het seksueel over-
draagbare Humaan Papillomavirus, gingen zij dikwijls te rade bij het internet. De moei-
lijk te controleren betrouwbaarheid van de informatie en relevantie voor de respondent 
maakten echter dat deze informatie doorgaans als aanvullend werd beschouwd. De 
meeste respondenten zeiden hun mening nooit uitsluitend te vormen op basis van deze 
informatie. Voorts hadden respondenten behoefte aan meer subjectieve informatie om-
trent een afwijkende Pap-uitslag en het traject. Daarvoor raadpleegden zij hun erva-
ringsdeskundige naasten. Ervaringsverhalen op internet werden door de meerderheid 
niet gewaardeerd, omdat zij ervan uit gingen dat dergelijke verhalen alleen op internet 
verschenen als er iets niet goed gegaan was tijdens het traject en bovendien hadden zij 
de indruk dat de ervaringen dikwijls gedramatiseerd werden. Hoewel de respondenten 
dezelfde mening hadden over de verhalen, was de overweging om deze informatie niet 
te raadplegen verschillend: de ene groep las geen fora omdat ze bang waren zichzelf 
iets toe te eigenen, de andere groep meed deze verhalen omdat ze ervaringsverhalen 
niet betrouwbaar achtten. Hoewel respondenten doorgaans zeiden te handelen naar 
hun overtuigingen over een bron, kwam het ook voor dat zij, ondanks een negatieve 
opvatting, toch een bepaalde informatiebron hadden geraadpleegd. Zo werd het inter-
net ondanks een negatieve beoordeling toch geraadpleegd door een respondent die 
vermoedde dat haar partner was vreemdgegaan en zij via hem geïnfecteerd was met 
het HPV-virus en door een respondent die behoefte had aan een grote controle op en 
participatie aan het onderzoeks- en behandeltraject. Wellicht maken respondenten een 
uitzondering als informatie als zeer noodzakelijk geacht.  
 Hoewel bepaalde vragen vaak aan een bepaalde informatiebron werd voorge-
legd, kwam het ook voor dat respondenten dezelfde vraag voorlegden aan verschillen-
de informatiebronnen. Niet alleen wanneer zij bij een betreffende informatiebron geen 
antwoord hadden gevonden op hun vraag, ook wanneer het antwoord wel gevonden 
was, kon een andere informatiebron geraadpleegd worden om het antwoord op de 
vraag te zoeken: “Mijn huisarts heeft best wel duidelijk uitgelegd. (…) Ja, best een com-
pleet verhaal. (…) Ja, en die [folder] heb ik helemaal gelezen. (…) Ik wil van tevoren alles 
wel – Want dat zoek ik van tevoren dus ook wel op, hoor. Ook op internet bijvoorbeeld, 
dat soort dingetjes. Of ik, mensen, m’n ehm, m’n ehm, ja, schoonzusje bijvoorbeeld is 
huisarts, dus die bellen we ook altijd dan even op, van: ‘He, herken jij dat of eh moet ik 
hier heel ongerust over zijn of valt dat wel mee?’ ” [r32:61-141]. 
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7.5 discussie
De respondenten maakten gebruik van verschillende typen informatiebronnen: inter-
persoonlijke en gemedieerde bronnen (Xiao et al., 2014), formele en informele bronnen 
(Rains, 2007), medisch deskundige en lekenbronnen (Rutten et al., 2005), traditionele 
bronnen en nieuwe media (Nagler et al., 2010). Welke bron of bronnen zij raadpleeg-
den hing samen met de overtuigingen die zij hadden over de bron en de informatiebe-
hoeften die zij wensten te vervullen, zoals ook uit de literatuur bekend is (Dobransky 
& Hargittai, 2012; Lambert & Loiselle, 2007; Gray et al., 2005; Johnson & Meischke, 
1993). Voor gevoelige informatie over het HPV-virus werd veelal het anonieme internet 
geraadpleegd, voor specifieke, betrouwbare informatie de medisch deskundige gynae-
coloog en voor het vervullen van affectieve behoeften hun empathische ervaringsdes-
kundige naasten. Bronnen werden ook wel als alternatief voor elkaar gebruikt. Zo ging 
een respondent die geen voorlichtingsfolder had ontvangen op internet zoeken naar 
informatie over de colposcopie – de folder en het internet voorzagen in dat geval in 
eenzelfde behoefte (Cho, De Zúñiga, Rojas & Shah, 2003).  
 Door de inductieve analyse kon de rijkheid aan gehanteerde dimensies worden 
getoond. Deze rijkheid aan dimensies werden gespiegeld aan de vijf genoemde motie-
ven uit de literatuur: medische deskundigheid, relevantie, anonimiteit, toegankelijk-
heid en emotionele steun (Ruppel & Rains, 2012; Nagler et al., 2010). In dit onderzoek 
werden onder de noemer ‘medische deskundigheid’ expertise en betrouwbaarheid ge-
schaard. Onder de noemer ‘toegankelijkheid’ de vindbaarheid van informatie, interac-
tie in de zin dat respondenten direct antwoord op een vraag kregen, bereikbaarheid 
en het gemak waarmee informatie kon worden verwerkt. Onder ‘relevantie’ werd de 
mate van toegespitstheid op de persoonlijke situatie gevat, het perspectief van waar-
uit de informatie wordt gegeven en de omvang van de informatie die respondenten bij 
de bron kunnen vinden. De uit de literatuur bekende motieven ‘emotionele steun’ en 
‘anonimiteit’ werden in dit onderzoek samengenomen als ‘affectieve behoeften’. Anoni-
miteit werd namelijk geïnterpreteerd als afstand tot de informatiebron. De respondent 
heeft geen persoonlijke band met het internet, waardoor zij zich niet schaamde om de 
bron te raadplegen voor informatie over gevoelige kwesties. Vanwege de nabijheid tot 
medisch-deskundige naasten raadpleegden respondenten hen juist niet met dergelijke 
vragen. In dergelijke gevallen werd een informatiebron gekozen of juist gemeden vanuit 
een affectieve overweging. 
 Zoals reeds door de ‘channel complementary theory’ (Dutta-Bergman, 2004) 
werd verondersteld, raadpleegden de respondenten met informatiebehoeften door-
gaans meer dan één bron. Dat deden zij niet alleen wanneer zij geen antwoord hadden 
kunnen vinden bij een eerder geraadpleegde bron, maar ook om bijvoorbeeld zoveel 
mogelijk informatie te verzamelen vanuit verschillende perspectieven en om eerder 
verkregen informatie te verifiëren.
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reflectie op methode
De data in dit hoofdstuk zijn verzameld door middel van semi-gestructureerde vraag-
gesprekken met patiënten. Met deze methode is gepoogd om het spectrum aan geraad-
pleegde informatiebronnen en de daarbij behorende overwegingen in kaart te brengen. 
Als gevolg van deze methode en de relatief kleine steekproef kunnen er geen uitspra-
ken gedaan worden over de meest gebruikelijke zoekstrategie bij de diverse informa-
tiebronnen of over de meest voorkomende overwegingen om een bron al dan niet te 
gebruiken. Dat zou met een vervolgonderzoek verder bestudeerd kunnen worden. 
 Voorts reflecteren de vraaggesprekken wat de respondenten zich herinnerden 
van de manier waarop zij bronnen geraadpleegd hebben. De respondenten zullen niet 
exact voor ogen hebben gehad welke bronnen zij met welke vragen en waarom precies 
geraadpleegd hebben. De bevindingen geven dan ook geen volledig beeld van het zoek-
proces naar informatie. Wel vertellen de data wat de overwegingen zijn van responden-
ten om bepaalde bronnen met bepaalde vragen te raadplegen. Juist die overwegingen 
geven aanwijzingen voor het optimaliseren van de voorlichting aan patiënten: welke 
informatie en welk type informatie zouden via welke kanalen ontsloten kunnen wor-
den? De aanwijzingen die in dit hoofdstuk zijn verkregen, worden in het afsluitende 
hoofdstuk van dit proefschrift besproken.

volgende stappen 
In het vorige hoofdstuk werd betoogd dat de informatiebehoeften van respondenten 
doorgaans werden ingegeven door een bepaalde situatie waar de respondent in zit, in 
combinatie met de mate van negatieve emoties die de respondent daarbij ervaart. Uit dit 
hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat in veel gevallen aan de informatiebehoeften 
van de respondenten was voldaan als de informatie uit een betreffende bron deze onze-
kerheid of ongerustheid had weggenomen. Respondenten lijken weloverwogen een in-
formatiebron te selecteren voor bepaalde vragen. Hoewel respondenten doorgaans een 
antwoord op hun vragen konden vinden, en de onzekerheid grotendeels werd wegge-
nomen, bleef bij een deel van de respondenten de ongerustheid bestaan. Dit lag echter 
niet zozeer aan de informatie, maar eerder aan het type respondent. Zoals in hoofdstuk 
6 ook al kort ter sprake kwam, waren sommige respondenten van nature erg angstig 
of juist heel nuchter, waardoor datgene wat zij ergens hoorden of lazen, volgens eigen 
zeggen nauwelijks invloed had op de mate waarin zij een bepaalde emotie beleefden. 
Daardoor kon geen enkele informatiebron hun behoefte aan geruststelling wegnemen. 
 Van de beschikbare informatiebronnen werd de voorlichtingsfolder door vrij-
wel alle respondenten geraadpleegd. De bron die daarna het meest werd geraadpleegd 
was het internet. De meerderheid van de respondenten zei op internet te hebben ge-
zocht naar informatie omtrent een afwijkende Pap-uitslag en het onderzoeks- en be-
handeltraject ervan. Respondenten hadden de indruk dat zij bij deze informatiebron 
het antwoord op vrijwel al hun vragen zouden kunnen vinden, vanwege de omvang-
rijkheid van het medium. Ook de toegankelijkheid ervan maakte dat het een veelvuldig 
geraadpleegde bron was. De manier waarop de respondenten het internet gebruikten 
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bij het beantwoorden van hun vragen omtrent een afwijkende Pap-uitslag en het on-
derzoek en de behandeling ervan, wordt in het volgende hoofdstuk uitgediept. Hierin 
wordt onderzocht welke online zoekstrategieën vanuit welke overwegingen door de 
respondenten werden gehanteerd, en wordt een vergelijking gemaakt tussen het ge-
rapporteerde online zoekgedrag, zoals gerapporteerd in de vraaggesprekken, en het ge-
observeerde zoekgedrag, zoals geverbaliseerd door de respondenten en geobserveerd 
door de onderzoeker tijdens online zoeksessies.
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In het vorige hoofdstuk is beschreven welke informatiebronnen respondenten zeiden te 
gebruiken bij het beantwoorden van hun vragen en welke overwegingen zij daarbij had-
den. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op één van die informatiebronnen: het internet. 
Veel respondenten zeiden het internet te gebruiken voor informatie over gezondheid, 
ziekte en zorg. Zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven, werden in de vraagge-
sprekken acht dimensies gevonden waarlangs de respondenten het internet zeiden te 
waarderen. De inductief gevonden dimensies werden gespiegeld aan de dimensies uit 
de literatuur en naar aanleiding daarvan teruggebracht tot de dimensies: toegankelijk-
heid, relevantie, deskundigheid en tegemoetkoming aan affectieve behoeften. Blijken 
deze dimensies inderdaad richtinggevend wanneer de respondenten gaan zoeken op 
internet? In dit hoofdstuk worden de online zoekstrategieën met de daarbij behorende 
overwegingen van de respondenten besproken. 

8.1 resumé literatuur
Veel Nederlandse zorggebruikers maken gebruik van het internet: tweederde van hen 
zocht er in het afgelopen jaar naar informatie over ziekte of behandeling (Krijgsman 
et al., 2015). Doorgaans starten zorggebruikers hun zoektocht op internet met een 
zoekopdracht in een zoekmachine (McDaid & Park, 2010). Kalbach (2006) stelt naar 
analogie van Kulthau’s ‘information search process’ (1993) dat zoeken middels een 
zoekmachine door verschillende stadia gaat. Nadat de zoektocht geïnitieerd is door 1) 
het herkennen van een informatiebehoefte, moet de zorggebruiker 2) een zoekmachine 
geselecteren en 3) een zoekopdracht formuleren. Zorggebruikers zijn er over het alge-
meen niet goed in om een effectieve zoekopdracht te formuleren, vanwege een gebrek 
aan medische kennis en een vocabulaire kloof met de zorgverlener (Pang et al., 2015; 
Puspitasari et al., 2015; Zeng & Tse, 2006). Daarna moet de zorggebruiker de versche-
nen zoekresultaten 4) differentieren en 5) selecteren (Kalbach, 2006), wat eveneens 
bemoeilijkt wordt door een gebrek medische achtergrondkennis en beoordelingsvaar-
digheden (Pang et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Keselman et al., 2008b). Hoewel 
zorggebruikers vaak zeggen dat betrouwbaarheid een belangrijk criterium is, blijken 
zij volgens verschillende onderzoeken nauwelijks te letten op de betrouwbaarheid van 
de afzender of op betrouwbaarheidskeurmerken (Marton, 2015; Eysenbach & Köhler, 
2002; Fox & Raine, 2002). 
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 Er zijn diverse pogingen ondernomen om de stappen te beschrijven die zorg-
gebruikers nemen om bij de gewenste informatie te komen. Deze patronen in het online 
zoekgedrag worden getypeerd aan de hand van verschillende kenmerken van het zoek-
gedrag, waaronder het type en het aantal zoekopdrachten per onderwerp en in het to-
taal (Perez, Paterniti, Wilson, Bell, Chan, Villareal, Nguyen & Kravitz, 2015; Puspitasari 
et al., 2015; Keselman et al., 2008b), het aantal websites dat wordt bezocht per zoekop-
dracht en in het totaal (Pang et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Lambert et al., 2009a, 
2009b; White & Roth, 2009; Marchionini, 2006), de tijdsduur van de zoektocht (Muse, 
McManus, Leung, Meghrebilan & Williams, 2012; Lagoe & Atkin, 2015), het leesgedrag 
(Pang et al., 2015), het type informatie dat wordt geraadpleegd of gemeden (Lambert 
& Loiselle, 2007) en het type zoekeenheden (Perez et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; 
Keselman et al., 2008b). In dit onderzoek ligt de nadruk op de overwegingen die de 
respondenten hebben voor hun handelen op internet en de gevolgen die dit heeft op de 
zoekstrategieën van de respondenten.

8.2 resumé methode
De data die in dit hoofdstuk worden besproken zijn afkomstig uit zowel de vraagge-
sprekken als uit de observaties. De gebruikte methoden voor het verwerken en analyse-
ren van deze data werden uitgebreid besproken in hoofdstuk 5. In deze paragraaf volgt 
een kort resumé van de relevante onderdelen van de methode.

dataverwerving
Het online zoekgedrag is in kaart gebracht met zowel vraaggesprekken als observaties. 
Met 36 van de 40 respondenten – de vier pilot-respondenten uitgesloten – zijn vraagge-
sprekken gehouden waarin onder meer hun online zoekgedrag aan de orde kwam. De 
gehanteerde zoekstrategieën van 21 respondenten zijn geobserveerd en geregistreerd 
terwijl zij op internet zochten naar informatie die op een betreffend moment in het be-
handeltraject relevant voor hen was. Respondenten werd gevraagd op zoek te gaan naar 
informatie die zij op dat moment in het traject belangrijk of relevant achtten. Hun onli-
ne zoekgedrag werd in kaart gebracht aan de hand van de hardopdenkmethode. Deze 
methode wordt met name gebruikt bij onderzoek naar de gebruikersvriendelijkheid of 
‘usability’ van websites (Van den Haak, 2008). Er zijn diverse vormen van hardopden-
ken, waaronder simultaan hardopdenken, retrospectief hardopdenken en constructie-
ve interactie (Van den Haak, 2008). In het onderhavige onderzoek werd de simultaan 
hardopdenkenmethode gebruikt. Terwijl zij naar informatie zochten, verbaliseerden zij 
welke keuzes zij maakten en welke overwegingen zij daarbij hadden, en werd van het 
scherm een video-opname gemaakt. Als respondenten weinig zeiden tijdens het online 
zoeken, werden zij aangemoedigd om hun keuzes of overwegingen te verbaliseren. Ook 
als de verbalisaties weinig informatief bleven, werd hen gevraagd om bijvoorbeeld een 
bepaalde keuze toe te lichten. 
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dataverwerking
Van het geobserveerde online zoekgedrag werden alle online handelingen genoteerd 
die de respondent verrichtte, zoals het invoeren van een bepaalde zoekopdracht, het 
klikken op een bepaald zoekresultaat, het aantal webpagina’s dat de respondent be-
zocht op een website en wanneer de website weer werd dichtgeklikt. 
 De vraaggesprekken over het informatiegedrag en de verbalisaties gemaakt 
tijdens de online zoeksessies leverden een inzicht in de handelingen van de responden-
ten en de overwegingen die zij daarbij hadden. De gesprekken en verbalisaties werden 
getranscribeerd door de onderzoeker. Beide soorten transcripten werden op dezelfde 
manier verwerkt. Allereerst werden ze opgedeeld in informatie-eenheden. Vervolgens 
werd per fragment bepaald welk onderwerp of onderwerpen dat tekstfragment betrof. 
Na het bepalen van deze hoofdcategorieën werd gedetailleerder bepaald waar het frag-
ment over ging, bijvoorbeeld starten met zoeken, selecteren van een website of vinden 
van een antwoord op hun vraag. Dikwijls noemden respondenten overwegingen die zij 
hadden bij een bepaalde handeling. Deze overwegingen werden genoteerd als ‘arg’ (ar-
gument) bij een bepaalde handeling; zij werden tijdens het coderen dus niet op onder-
werp gecategoriseerd. Alle (sub)categorieën kregen vervolgens een code toegewezen, 
wat in een codeboek werd vastgelegd (zie bijlage 5.6). Aan de hand van dit codeboek 
werden alle tekstfragmenten en handelingen opnieuw gecodeerd. Twee onderzoeksas-
sistenten deden hetzelfde. Bij de bespreking van de overwegingen zal worden vermeld 
uit welk type datade betreffende resultaten afkomstig zijn: verkregen uit het vraagge-
sprek dan wel verkregen uit de verbalisatie tijdens de observatie.
 Het beschrijven en coderen van de observaties en verbalisaties resulteerde in 
een geordend overzicht van de gedragingen, uitkomsten en de daarbij behorende over-
wegingen van de respondenten tijdens het zoeken naar informatie op het internet. 

analyse
Aan de hand van de beschrijving van de gedragingen en uitkomsten van het geobser-
veerde zoekgedrag konden onder meer de gemiddelde tijd om tot een keuze voor een 
zoekresultaat te komen en het gemiddelde aantal bezochte websites worden berekend. 
Daarnaast leverde het observeren van het zoekgedrag een lijst op van gebruikte zoek-
opdrachten en geraadpleegde websites. Deze zoekopdrachten en websites werden ge-
typeerd.
 Zoals beschreven leverden de transcripten van de vraaggesprekken en verba-
lisaties een inzicht in de online gedragingen en de daarbij behorende overwegingen. 
De overwegingen die bij de reeds gecategoriseerde gedragingen hoorden werden op 
een zelfde manier als in het vorige hoofdstuk geanalyseerd (zie ook voorbeeld 8.1): per 
subcategorie werd onderzocht in welke opzichten de bijbehorende overwegingen en 
argumenten op elkaar leken of juist verschilden. Dit resulteerde in een overzicht van 
bepaalde typen overwegingen die bij bepaalde handelingen werden genoemd. De vol-
gende stap was onderzoeken of bepaalde typen overwegingen ook bij andere hande-
lingen werden genoemd, ofwel of respondenten bepaalde dimensies van waardering 
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hanteerden bij het maken van bepaalde keuzes  en/of uitvoeren van handelingen. Dat 
bleek inderdaad het geval. 
 Na deze bottom-up analyse van de data, werden de data top-down benaderd. 
Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de dimensies van waardering geschaard konden 
worden onder de noemers toegankelijkheid, betrouwbaarheid, relevantie en affectieve 
behoeften. Deze vierdeling is in dit hoofdstuk gebruikt om de bevindingen op systema-
tische wijze te presenteren. Onder ‘toegankelijkheid’ werden de dimensies geschaard 
die een bijdrage leveren aan de vindbaarheid van de informatie en aan de begrijpe-
lijkheid van de informatie, oftewel aan de vorm van de informatie. Dit zijn doorgaans 
kenmerken van gebruikersvriendelijkheid. De dimensies die bijdragen aan de inhoud 
van de informatie worden geschaard onder ‘relevantie’ en onder ‘betrouwbaarheid’. En 
tot slot de dimensies die over de toon en formulering gaan onder tegemoetkomen aan 
‘affectieve behoeften’. Op deze manier werd er een ordening aangebracht in de data en 
konden er spectra aan gedragingen en overwegingen gepresenteerd worden. 

voorbeeld 8.1: categorisering en analyse data

1. keuze zoekresultaat
1.1 toegankelijkheid
1.1.1 [omschrijving type overweging a] > [dimensie x]
1.1.1.1 r21 [argument x] 
1.1.1.2 r22 [argument y]
1.1.1.3 r23 [argument z]
1.1.2 [omschrijving type overweging b] > [dimensie y]
1.1.2.1 r24 [argument a]
1.1.2.2 r25 [argument b]
1.2 betrouwbaarheid
1.2.1 [omschrijving type overweging c] > [dimensie y]
1.2.1.1 r15 [argument c] 
1.2.1.2 r16 [argument d]
1.2.2 [omschrijving type overweging d] > [dimensie z]
1.2.2.1 r30 [argument e]

1.2.2.2 r31 [argument f]

8.3 resultaten

Het online zoekproces naar medische informatie werd bevraagd tijdens vraaggesprek-
ken en geobserveerd terwijl de respondenten op internet zochten. Tevens verbaliseer-
den de respondenten hun keuzes en overwegingen tijdens het zoeken op internet. Op 
deze manier werd een indruk verkregen van de strategieën die de vrouwen hanteerden 
bij het zoeken naar medische informatie op het internet. Dit zoekproces wordt chro-
nologisch beschreven: vanaf het formuleren van een zoekopdracht tot aan het zoeken 
naar informatie op een website. De bevindingen van de vraaggesprekken en observaties 
inclusief verbalisaties worden tesamen besproken. Als een bepaalde bevinding enkel 
uit een vraaggesprek of enkel uit een observatie kwam, zal dat worden vermeld. Bij de 
bevindingen worden ter illustratie citaten (uit de vraaggesprekken en/of uit de obser-
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vaties) gebruikt. Aan de referentie van de citaten is te zien of deze afkomstig waren uit 
een vraaggesprek (de regelnummers worden voorafgegaan door een ‘v’) dan wel uit een 
observatie (de regelnummers worden voorafgegaan door een ‘o’).

8.3.1 starten met zoeken 

Als respondenten op internet zoeken naar medische informatie, dan bleken zij door-
gaans te starten met zoeken door naar Google te surfen en daar een zoekopdracht te 
formuleren. Het starten met zoeken en het formuleren van een zoekopdracht wordt 
verder uitgediept in deze paragraaf.

8.3.1.1 startpunt

Zowel uit de vraaggesprekken als uit de observaties bleek dat een zoekopdracht invoe-
ren in Google de meest gangbare start van de zoektocht naar medische informatie was. 
Een dergelijke zoekterm betrof een onderwerp, bijvoorbeeld ‘pap3’ of ‘colposcopie’. Bij 
het invoeren van de zoekopdracht werd doorgaans niet aangestuurd op een specifieke 
of bepaald type afzender: “Ja, ik ben gewoon inderdaad, ehm eh ja, via Google. Volgens 
mij gaat alles via Google en dan kijken mensen helemaal niet vi- eh naar de eh website 
van [naam ziekenhuis] daarover” [r16:v75-80]. Eén respondent liet weten wel speci-
fiek gezocht te hebben naar informatie van het ziekenhuis: “Ik had gewoon colposcopie 
inderdaad gegoogled. (…) En nou, druk ik gewoon ‘colposcopie [naam ziekenhuis]’. En 
dan eh, directe link” [r27:v365-379]. 
 Tijdens de vraaggesprekken zeiden enkele respondenten dat zij niet via Goog-
le naar informatie zochten, maar dat zij informatie zochten op een specifieke website: 
“Met vragen over mijn gezondheid ga ik vaak naar sites als gezondheidsplein of sites 
van ziekenhuizen” [r09:v19-24]. Uit de observaties bleek dat twee respondenten op 
enig moment tijdens de observatie rechtstreeks naar de website van een ziekenhuis 
gingen: “En dan had ik hier gekeken. Dus bij Alant Vrouw (…) Die had ik van iemand an-
ders gekregen” [r17:o26-33]. Eén respondent startte haar zoektocht in Wikipedia. Geen 
van de respondenten startte haar zoektocht bij een gezondheidswebsite. Maar zoals 
gemeld werd bij het gros van de zoekopdrachten niet aangestuurd op een bepaalde of 
een bepaald type afzender.

8.3.1.2 zoekopdracht formuleren

Bij aanvang van het zoeken hadden sommige respondenten heel specifiek in gedachten 
wat zij wilden weten, zoals de volgende respondent: “Ik ga kijken naar, ik weet niet of 
er informatie over is, hoe het gaat als je moet stoppen met bloedverdunners en toch een 
ingreep moet ondergaan. Want dat is wat mij nu het meeste bezighoudt” [r20:o03-04]. 
Gebruikelijker was dat respondenten in het algemeen meer wilde weten over bijvoor-
beeld de afwijkende Pap-uitslag, het HPV virus of een colposcopie: “Het eerste wat ik 



226

hoofdstuk 8

ga doen, is eh, ik ga naar Google. En dan doe ik eerst een algemene zoekopdracht. Ik 
doe dan dus bijvoorbeeld ‘uitstrijkje’, om te kijken wat eh, wat ik allemaal d’r over kan 
vinden” [r03:o01-07]. 

gehanteerde zoektermen
Veel respondenten zeiden te zoeken op de steekwoorden die zij hadden gelezen in de 
verwijsbrief, de afspraakbevestiging of folder: “Toen ging ik wel even kijken in die brief. 
(…) En toen ging ik op internet zoeken wat HPV was en dysplasie” [r25:v66-72]. Omdat 
de folder het gehele behandeltraject beschrijft, werd ook bij aanvang van het traject 
reeds gezocht op termen als ‘CIN-uitslag’ en ‘conisatie’: “Dan kom je achter de CIN-uit-
slagen en de lissectie en de conisatie. En, nou ja, dan kom je dus allemaal dat soort 
woorden tegen. En daar ga je dan weer verder op zoeken” [r24:v264-270]. 
 Zowel uit de vraaggesprekken als de observaties bleek dat respondenten 
hoofdzakelijk zochten op (een combinatie van) concrete termen. De 21 respondenten 
formuleerden samen 34 unieke zoekopdrachten. In het totaal werden er tijdens de ob-
servaties 51 zoekopdrachten gegeven, variërend van één tot zeven zoekopdrachten 
per respondent – waarbij één of twee zoekopdrachten het meest gebruikelijk was. De 
gehanteerde zoektermen per respondent zijn vermeld in bijlage 8.1. De termen zijn 
vermeld zoals ze door de respondenten geformuleerd werden, inclusief spelfouten. De 
zoekopdrachten bleken in een aantal categorieën verdeeld te kunnen worden. Uit de 
observaties bleek dat de respondenten doorgaans zochten op een diagnose (algemeen, 
zoals baarmoederhalskanker, of specifiek, zoals pap3b), op het vervolgonderzoek – de 
colposcopie -  of op een combinatie van beide. Daar werd geregeld een specificatie aan 
toegevoegd, bijvoorbeeld ‘schimmelinfectie’ of ‘oorzaak’, waardoor het onderwerp van 
de informatie die werd gezocht meer toegespitst werd. Aan de zoektermen zijn codes 
gegeven, zodat zij in categorieën konden worden ingedeeld. Tabel 8.1 geeft een over-
zicht van de gebruikte zoektermen en de categorieën waarbinnen de termen vallen. 

tabel 8.1: gebruikte zoektermen (n = 21)

afkorting omschrijving categorie n zoekterm n

DA algemene diagnose 10 baarmoederhalskanker 5
Hpv 1
hpv virus 3
Pap 1

DA-S algemene diagnose, specificatie 1 hpv virus symptomen 1
DS specifieke diagnose 6 pap [1, 2, 3, 3a] 6
DS-S specifieke diagnose, specificatie 1 oorzaak voorstadium baarmoeder-

halskanker
1

DS+DA specifieke diagnose + algemene diagnose 3 hpv virus pap3a 1
pap 2 schimmelinfectie 1
Pap3a virus 1
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(vervolg tabel 8.1)

DA+OB algemene diagnose +  
onderzoek/behandeling

2 uitstrijkje baarmoederhalskanker 2

DS+OB specifieke diagnose +  
onderzoek/behandeling

5 afwijkend uitstrijkje pap 3 1

pap 2 uitstrijkje 1
Pap3a behandeling 1
uitstrijkje pap 3 1
vervolgonderzoek pap2 1

DS-S+OB specifieke diagnose, specificatie +  
oz/behandeling

3 negatief uitslag uitstrijkje gevolgen 1

uitstrijkje negatief geslag gevolg 1
voorstadium afwijkend uistrijkje 1

OB onderzoek/behandeling 10 biopsie baarmoederhals 1
Colcoscopie 1
Colposcopie 6
Endoscopie 1
Uitstrijkje 1

OB-S onderzoek/behandeling, specificatie 6 biopt bij bloedverdunners 1
bloedverdunners stoppen 1
colposcopie pijnlijk 1
colposcopie zwanger 1
uitstrijkje gevolgen 1
uitstrijkje leeftijd 1

OB-S+OB-S oz/behandeling +  
oz/behandeling, specificatie

1 operatie stilzetten bloedverdunners 
risicogroepen

1

OV overig 1 Wikipedia 1
ZI zorginstelling 2 alant vrouwen 1

Olvg 1

Zoals uit tabel 8.1 blijkt, waren de meest gebruikte zoektermen ‘Pap #’, ‘colposcopie’ en 
‘HPV virus’, al dan niet in combinatie met een andere zoekterm. De respondenten die de 
term ‘Pap’ gebruikten, deden dat, op één uitzondering na, altijd met een specifieke aan-
duiding erbij, zoals ‘Pap 2’. De zoekopdracht met daarin de specifieke Pap-uitslag was 
vaak de eerst gebruikte zoekopdracht: “Ik ga dan eerst invoeren wat mijn uitslag was. 
Dat zou ik dan, als eerste doe ik dat. Dat is pap 3a. Enter” [r24:o01-02]. Vaak werd deze 
zoekopdracht opgevolgd door de zoekopdracht ‘colposcopie’. Niet alleen respondenten 
die in het algemeen meer wilden weten over bijvoorbeeld de uitslag of het onderzoek 
gebruikten algemene zoekopdrachten – ook respondenten die wel op zoek waren naar 
specifieke informatie deden dat. Zo ging een respondent die informatie wilde omtrent 
opnieuw een afwijkend uitstrijkje na een behandeling, op zoek naar informatie met de 
zoekopdrachten ‘HPV virus pap3a’ en ‘colposcopie’. En een respondent die wilde weten 
of zij nog kinderen kon krijgen als zij behandeld moest worden, hanteerde de zoekop-
dracht ‘afwijkend uitstrijkje’. Hoewel respondenten over het algemeen een voorkeur 
hadden voor informatie van een ziekenhuis of zorginstelling, namen zij vrijwel nooit 
de naam van een zorginstelling op in hun zoekopdracht: “Ik zou wel echt kijken naar, 
oké wat, is het echt een onderzoek van eh een ziekenhuis of eh. (…) Maar ik google dus 
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niet op een spe, ik ik, eigenlijk zou ik gewoon bij [naam ziekenhuis] bijvoorbeeld op die 
website moeten kijken” [r40:530-545]. 

gebruikmaken van suggesties
Het kwam geregeld voor dat respondenten een term typten in Google en vervolgens 
bekeken welke zoeksuggesties Google gaf. Zij deden dat bijvoorbeeld om op ideeën te 
komen: “Ik kijk ook als ik wat intik op Google, wat er nog meer, waar vaak op gezocht 
wordt, zeg maar. (…) Waar ik misschien zelf nog niet eens over nadenk. Nou, dan zie je 
dus bijvoorbeeld hier ‘schimmelinfectie met pap 2’. En dan denk ik: ‘Kan het verband 
houden met elkaar?’ Ook wel eens last van” [r05:o136-139]. Hoewel er dikwijls naar de 
suggesties werd gekeken, werd er niet altijd een keuze gemaakt voor één van de opties. 
Respondenten konden bijvoorbeeld het idee hebben dat de voorgestelde zoekterm(en) 
ongewenste zoekresultaten zou(den) opleveren: “Nou, dan zie je al staan eerst ‘colpo-
scopie’ en dan ‘colposcopie pijnlijk’. Daar moet je ook niet eh- En dan kom je weer op al 
die forums terecht” [r24:o46]. Ook kon het bekijken van de zoekopties al direct onge-
wenste informatie opleveren voor de respondent: “Colposcopie. Even kijken wat die op 
internet aangeeft. Oeh. ‘Colposcopie pijnlijk’. Nee dat, zie, dat zijn dus allemaal dingen 
die ik niet wil weten” [r18:o43-45]. Uiteindelijk werd bij bijna een kwart (12 van de 51) 
van de ingevoerde zoekopdrachten gebruik gemaakt van een suggestie die door Google 
werd gedaan.

8.3.1.3 samenvatting: starten met zoeken

Vrijwel alle respondenten startten hun zoektocht naar informatie met het formuleren 
van een zoekopdracht in Google. Het meest werd gezocht op de specifieke Pap-uitslag, 
het colposcopische onderzoek en het HPV-virus. De zoekopdracht waren doorgaans al-
gemeen van aard: meestal bestond de opdracht uit één of twee objectieve termen. Bij 
een kwart van de zoekopdrachten werd gebruik gemaakt van de opties die door Google 
werden aangereikt. 

8.3.2 zoekresultaat selecteren

Na het invoeren van een zoekopdracht verschenen de zoekresultaten, waaruit de res-
pondenten een keuze moesten maken. Voor het selecteren van een zoekresultaat bleken 
de respondenten verschillende strategieën te hanteren. De verschillende wijzen van se-
lecteren en de gehanteerde beoordelingspunten worden in deze paragraaf beschreven.

8.3.2.1 zoekresultaten bekijken

Een deel van de respondenten nam even de tijd om alle zichtbare zoekresultaten op de 
verschenen pagina te bekijken: “Nou en dan zie ik verschillende sites en ik zie ook wat 
plaatjes. Eh vrouwenarts.nl, Wikipedia” [r19:o08]. Het bekijken van de zoekresultaten 
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bleef doorgaans beperkt tot de eerste tien of elf zoekresultaten, ofwel de eerste pagina 
met zoekresultaten. Een aantal van hen nam zich op dat moment al voor om bepaalde 
websites te gaan bezoeken: “Ik zie hier een Wikipedia. Daar ben ik gek op, Wikipedia, 
dus daar ga ik even kijken. Nou, daaronder zie ik KWF kankerbestrijding. En daar ga ik 
ook zeker even kijken” [r16:o48-49], of juist welke websites al direct afvielen: “Ik krijg 
nu een aantal zoekresultaten te zien. Die bestudeer ik. Nou, ik zie iets van RIVM staan, 
maar dat gaat vooral over bevolkingsonderzoek zelf. Dus daar gaat mijn interesse niet 
naar uit” [r04:o06]. Andere respondenten klikten vrijwel direct op het eerste zoekre-
sultaat. 
 Het kiezen voor een zoekresultaat kon, naar eigen zeggen, intuïtief gebeuren: 
“Ik weet heel goed eh te zoeken op internet. (…) Ik weet heel goed welke informatie, 
welke sites, zeg maar eh, oké zijn. Daar heb ik een soort gevoel voor gekregen, zeg maar” 
[r21:v370-376]. Andere respondenten deden dat op een meer analytische wijze: “Ik 
heb we- zelf wetenschappelijke opleiding. Dus je leert dan ook wel beter zoeken. (…) Je 
kan bronnen ook duiden, zeg maar. Dat heb je geleerd, van: ‘wat is een goeie bron en wat 
is -‘. Dus da-, eh, op die manier kijk je wel” [r24:v407-420]. 
 Tijdens de observaties is geregistreerd hoe lang het duurde voordat er op een 
zoekresultaat geklikt werd. Dit was gemiddeld 19 seconden, en varieerde van 2 secon-
den tot 2 minuten en 3 seconden. Daarbij moet aangemerkt worden dat tijdens het ma-
ken van een keuze voor een zoekresultaat de respondenten verbaliseerden waarom zij 
bepaalde keuzes maakten. Deze tijdsduur is dan ook niet noodzakelijk representatief 
voor de tijdsduur waarin zij in een ‘normale’ situatie voor een zoekresultaat zouden 
kiezen, deze zal waarschijnlijk wat korter zijn.

8.3.2.2 type zoekresultaten

De verschillende typen zoekopdrachten leverden uiteenlopende zoekresultaten op. De 
zoekresultaten zijn in een aantal categorieën geplaatst, gebaseerd op de afzender van 
de inhoud van de website. Er wordt hier expliciet over de afzender van de inhoud ge-
sproken, omdat de inhoud door een andere partij aan de website geleverd kan zijn dan 
de beheerder of eigenaar van de website. Zo is bijvoorbeeld de tekst op de website van 
een maatschappij van gynaecologen afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Ob-
stetrie en Gynaecologie. En forumsposts zijn afkomstig van lotgenoten, terwijl de web-
site is beheer is van bijvoorbeeld een medische uitgeverij. De zoekresultaten verwezen 
naar websites van 1) zorginstellingen of –verleners, zoals een ziekenhuis [zrg], 2) fond-
sen, zoals het KWF [pf], 3) uitgeverijen, zoals Medical Media B.V. [uit], 4) farmaceuti-
sche industrie, zoals GlaxoSmithKline [far], 5) beroepsgroepen van medici, zoals het 
NHG [vg], 6) wiki’s, zoals Wikipedia [wi], of 7) ervaringsdeskundigen en/of lotgenoten, 
zoals Medischforum.nl [erv]. Eén zoekopdracht, ‘colposcopie’, leverde ook afbeeldingen 
op. De afbeeldingen zijn niet meegenomen bij de beschrijving van de zoekresultaten. 
Enerzijds omdat ze slechts bij één zoekopdracht verschenen, en anderzijds omdat bij 
een afbeelding niet direct te zien is wat de afzender ervan is. 
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 In de tabellen 8.2, 8.3 en 8.4 worden data getoond over de gehantereerde zoek-
opdrachten en de verschenen en gekozen zoekopdrachten. In het hierna volgende over-
zicht wordt een legenda voor de tabellen gegeven.

legenda tabellen 8.2, 8.3 en 8.4 : 

verticaal - DA: algemene diagnose; DA-S: algemene diagnose, specificatie; DS: specifieke diagnose; 
DS-S: specifieke diagnose, specificatie: DS+DA: specifieke diagnose + algemene diagnose; DA+OB: al-
gemene diagnose + onderzoek/behandeling; DS+OB: specifieke diagnose + onderzoek/behandeling; 
DS-S+OB: specifieke diagnose, specificatie + oz/behandeling; OB: onderzoek/behandeling; OB-S: on-
derzoek/behandeling, specificatie; OB+OB-S: oz/behandeling + oz/behandeling, specificatie; OV: ove-
rig; ZI: zorginstelling
horizontaal - zrg: zorginstellingen of –verleners; [pf] patiëntenfondsen; uit: (medische) uitgeverijen; 
far: farmaceutische industrie; vg: beroepsgroepen van medici; wi: wiki’s; erv: ervaringsdeskundigen 
en/of lotgenoten.

In tabel 8.2 wordt beschreven wat voor typen zoekresultaten een bepaalde categorie 
zoekopdrachten opleverde. Per zoekopdracht zijn de aantallen zoekresultaten eerst ge-
standaardiseerd naar het aantal zoekresultaten in een categorie per 10 zoekresultaten. 
Dat is gedaan omdat het aantal zoekresultaten dat te zien was op het scherm varieerde 
van 4 tot 49 resultaten, met een gemiddeld aantal van 10,14 verschenen zoekresultaten 
per zoekopdracht. De verhouding tussen de categorieën zoekresultaten is immers van 
belang en niet zozeer het werkelijke aantal zoekresultaten dat verscheen. Vervolgens 
zijn deze aantallen bij elkaar opgeteld per categorie zoekterm. In de tweede kolom staat 
het gemiddelde percentage in de betreffende categorie zoekresultaten (bijvoorbeeld 
‘zrg’), van alle zoekopdrachten die binnen de betreffende categorie zoekopdrachten 
vallen (bijvoorbeeld ‘DA’). Ter illustratie: bij zoekopdrachten die bestonden uit een al-
gemene diagnose (DA, bijv. baarmoederhalskanker) was gemiddeld 26% van de zoek-
resultaten afkomstig van een zorginstelling of –verlener. 

tabel 8.2: zoekresultaten per categorie zoekopdracht (n = 21)
zrg pf uit far vg wi erv ov

n % n % n % n % n % N % n % n %

DA 24 26 19 21 11 12 16 17 - - 10 10 4 5 8 9
DA-S 3 30 1 10 3 30 1 10 - - 1 10 1 10 - -
DS 4 7 - - 1 2 - - - - 3 6 42 70 8 14
DS-S 7 31 7 31 - - - - - - - - 8 37 - -
DS+DA 6 21 - - . 1 - - 3 11 1 3 17 60 1 4

DA+OB 5 25 - - 7 35 5 25 - - - - 1 5 2 10
DS-S+OB 1 5 - - 4 20 - - 9 45 - - 5 25 1 5
DS+OB 12 23 - - 4 9 4 7 5 10 1 1 20 40 5 10

OB 34 43 2 3 17 21 3 4 4 5 6 8 10 13 2 3
OB-S 30 49 1 2 9 15 - - - - - - 17 29 3 5
OB-
S+OB-S

3 25 - - - - - - 8 75 - - - - - -

OV - - - - - - - - - - 10 100 - - - -
ZI 13 67 - - 3 13 - - - - - - - - 3 13

totaal 139 29 30 6 59 13 30 6 21 4 32 7 127 27 34 7
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Uit tabel 8.2 valt af te leiden dat de verhouding zoekresultaten dat naar een online fo-
rum leidde (kolom ‘erv’) duidelijk hoger is bij zoektermen waarin de specifieke diag-
nose wordt genoemd (bijvoorbeeld pap3b) dan bij andere zoektermen. De verhouding 
zoekresultaten afkomstig van een zorginstelling is het hoogst bij zoektermen waarin 
het onderzoek (colposcopie) het enige onderwerp van de zoekterm is, al dan niet in 
combinatie met een specificatie (bijvoorbeeld ‘zwanger’ of ‘gevolgen’). Websites van 
patiëntenfondsen, zoals het KWF, verschijnen vrijwel alleen bij de zoekterm ‘baarmoe-
derhalskanker’ (een algemene diagnose). Iets dergelijks geldt voor de websites van 
farmaceutische bedrijven; zij verschijnen vrijwel alleen bij de zoektermen waarin de 
algemene diagnose HPV of baarmoederhalskanker voorkomt. Verder valt op dat infor-
matie van (en voor) medische beroepsgroepen vrijwel niet verschijnt, behalve bij de 
zoektermcategorieën DS-S+OB en OB-S+OB-S. Dit waren lange zoekopdrachten die me-
disch jargon bevatten als ‘uitslag negatief’ en ‘risicogroepen’. 

gekozen zoekresultaten
Uit de verschenen zoekresultaten werd (doorgaans) een (of meer) zoekresultaat gese-
lecteerd. In tabel 8.3 wordt per categorie zoekopdracht beschreven hoe vaak er voor 
een zoekresultaat in een bepaalde categorie werd gekozen. Daarnaast staat telkens het 
percentage van de gekozen zoekresultaten in de categorie ten opzichte van het geheel 
van de gekozen zoekresultaten van dat type zoekopdracht. De gegevens in deze tabel 
zijn niet gestandaardiseerd; het percentage gekozen zoekresultaten in een bepaalde ca-
tegorie zou immers hetzelfde blijven.

tabel 8.3: keuzes per type zoekopdracht (n = 21)
tot zrg pf uit far vg wi erv ov geen

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

DA 13 6 46 2 15 2 15 - - - - 1 8 - - - - 2 15
DA-S 1 1 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
DS 13 4 - - 1 - - - - 1 3 1 3
DS-S 1 - - 1 100 - - - - - - - - - - - - - -
DS+DA 4 2 50 - - - - - - - - - - 2 50 - - - -

DA+OB 3 - - - - 1 33 2 67 - - - - - - - - - -
DS-
S+OB 5 1 20 - - 2 40 - - - - - - 1 20 - - 1 20

DS+OB 9 3 33 - - - - 1 11 1 11 - - 4 44 - - - -

OB 11* 6 60 - - - - - - - - 2 20 1 10 - - 1 10
OB-S 7 1 14 - - 1 14 - - - - - - 2 29 - - 3 43
OB-S + 
OB-S 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 100

OV 1 - - - - - - - - - - 1 100 - - - - - -
ZI 2 2 100 - - - - - - - - - - - - - - - -

totaal 71 11 16
60 26 43 3 5 7 12 3 5 1 2 5 8 13 22 1 2

*	+	1	afbeelding	(niet	als	aparte	categorie	genoteerd,	omdat	afbeeldingen	bij	één	type	zoekopdracht	verschenen)
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Zoals uit tabel 8.3 blijkt, is er via de 51 zoekopdrachten 71 keer een keuze gemaakt om 
a) een bepaald zoekresultaat te selecteren, of b) geen van de geraadpleegde zoekresul-
taten te kiezen. Het aantal keuzes dat werd gemaakt, is groter dan het aantal zoekop-
drachten (51) dat is geformuleerd. Dat komt doordat sommige respondenten enkele 
zoekresultaten bij een zoekopdracht meer dan één keer bekeken. Een respondent be-
keek bijvoorbeeld de zoekresultaten van ‘colposcopie’ (opdracht 1a), bezocht een web-
site, keerde terug naar dezelfde zoekresultaten en bekeek deze opnieuw (opdracht 1b) 
en bezocht een andere website. Het (meer keren) opnieuw bekijken van de zoekresul-
taten gebeurde bij 19 van de 51 zoekopdrachten. Het aantal keer dat een respondent 
terug ging naar de zoekresultaten van een zelfde zoekopdracht lag tussen de één en vijf 
keer. 

geen keuze voor zoekresultaat
Het kwam 24 keer voor dat een respondent geen keuze maakte voor een zoekresul-
taat na het raadplegen van de zoekresultaten. Dat was meestal (13 keer) als de respon-
dent de zoekresultaten al meer dan één keer had geraadpleegd en dus al één of meer 
zoekresultaten had bezocht van de betreffende zoekopdracht. In een dergelijke situatie 
vermoedden de respondenten doorgaans dat zij geen nieuwe informatie meer zouden 
tegenkomen tussen de zoekresultaten van de betreffende zoekopdracht of dat zij in-
middels voldoende informatie hadden verzameld over het onderwerp: “Ik zie dat ik een 
aantal al- van die links, die zijn al gelijk donker, omdat ik er al op geklikt heb. Dus ik 
denk dat ik dan, ja, eigenlijk best veel heb gevonden met gynaecologie.nl en ehm nvog.
nl. Dat zijn medische websites waar je echt wat aan hebt” [r03:o132]. 
 Ongeveer één op de zes keer (11 maal) werd ervoor gekozen om geen van de 
geraadpleegde zoekresultaten te kiezen. Hier waren verschillende redenen voor. Zo had 
één van de respondenten een specifieke vraag in gedachten: “Wat er gebeurt als ik met 
het stoppen van bloedverdunners toch geopereerd zou moeten worden en wat het ri-
sico is”  [r20_o03]. Zij gebruikte vier verschillende zoekopdrachten om deze  vraag be-
antwoord te krijgen. Bij drie van deze zoekopdrachten leidde zij uit de beschrijving van 
de zoekresultaten af dat zij op de verschenen websites het antwoord niet zou vinden. 
Zelf concludeert zij dat ze “een te moeilijke vraag” heeft [r20_o39]. Twee respondenten 
besloten niet te kiezen uit de zoekresultaten, omdat er teveel verwijzingen naar forums 
tussen de zoekresultaten stonden: “Dit zijn alleen maar ervaringsverhalen” [r31_o21]. 
En één respondent koos niet uit de zoekresultaten, omdat zij toch liever voor een optio-
nele zoekopdracht van Google wilde kiezen: “Ik ga even terug want ik vind het altijd wel 
handig om te zien welke opties ie dan geeft” [r16_o03]. Twee maal leverde een zoekop-
dracht geen resultaten op dankzij een foutieve spelling (beide zoekopdrachten gefor-
muleerd in de Bing-zoekbalk), eenmaal liep de computer vast en eenmaal ontdekte de 
respondent dat zij ‘colposcopie’ verkeerd had gespeld (colcoscopie). 
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zorginstellingen meest gekozen
Uit tabel 8.3 bleek dat de websites van zorginstellingen het vaakst werden gekozen door 
de respondenten, gevolgd door online lotgenotenforums en uitgeverijen. Het is interes-
sant om te kijken of deze verdeling ook terug te zien bij de verschenen zoekresultaten 
(tabel 8.2). Verschenen er verhoudingsgewijs ook meer zoekresultaten die verwezen 
naar respectievelijk zorginstellingen, online lotgenotenforums en uitgeverijen? In tabel 
8.4 wordt de verhouding tussen de verschenen zoekresultaten (v) en de geselecteerde 
zoekresultaten (k) weergegeven. Zo is in de tabel te zien dat de een zoekopdracht met 
daarin een algemene diagnose (DA, bijvoorbeeld ‘baarmoederhalskanker’) 26% van de 
verschenen zoekresultaten naar de website van een zorgverlener verwees en 21% naar 
de website van een patiëntenfonds. Voorts blijkt uit de tabel dat 46% van de keuzen 
voor een zoekresultaat na het gebruik van een zoekterm met een algemene diagnose op 
een zoekresultaat viel dat naar de website van een zorgverlener verwees en 15% van de 
keuzen viel op de website van een patiëntenfonds.

tabel 8.4: verhouding percentage verschenen (v) en geselecteerde (k) resultaten (n = 21)
zrg pf uit far vg wi erv ov

v k v k v k v k v k v k v k v k

DA 26 46 21 15 12 15 17 - - - 10 8 5 - 9 -
DA-S 30 100 10 - 30 - 10 - - - 10 - 10 - - -
DS 7 - - 2 - - - - 6 70 14
DS-S 31 - 31 100 - - - - - - - - 37 - - -
DS+DA 21 50 - - 1 - - - 11 - 3 - 60 50 4 -

DA+OB 25 - - - 35 33 25 67 - - - - 5 - 10 -
DS-S+OB 5 20 - - 20 40 - - 45 - - - 25 20 5 -
DS+OB 23 33 - - 9 - 7 11 10 11 1 - 40 44 10 -

OB 43 60 3 - 21 - 4 - 5 - 8 20 13 10 3 -
OB-S 49 14 2 - 15 14 - - - - - - 29 29 5 -
O B -
S+OB-S

25 - - - - - - - 75 - - - - - - -

OV - - - - - - - - - - 100 100 - - - -
ZI 67 100 - - 13 - - - - - - - - - 13 -

totaal 29 43 6 5 13 12 6 5 4 2 7 8 27 22 7 2

Omdat de aantallen gekozen zoekresultaten per categorie zoekopdracht vrij laag zijn 
(variërend van 1 tot 13 keuzes per type zoekopdracht, zie tabel 8.3) is het niet zinvol om 
te kijken naar de percentages gekozen zoekresultaten per afzonderlijke categorie. Uit 
tabel 8.4 valt af te lezen dat er bij de zestig keuzemomenten 29% van de zoekresultaten 
naar een zorginstelling leidde en dat 43% van de keuzes (26 keer) op een dergelijk 
zoekresultaat viel. Daar werd vaker voor gekozen dan op basis van de verhouding ver-
schenen zoekresultaten verwacht kon worden. Ruim één op de vijf keuzes viel op een 
lotgenotenforum, terwijl 27% van de zoekresultaten naar een dergelijk forum leidde. 
Daar werd in verhouding dus juist iets minder vaak voor gekozen dan verwacht kon 
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worden op basis van de verhouding verschenen zoekresultaten. Datzelfde gold voor de 
zoekresultaten in de categorie ‘overig’. Bij alle andere categorieën was de verhouding 
tussen verschenen zoekresultaten en gekozen zoekresultaten nagenoeg gelijk.

8.3.2.3 overwegingen bij het selecteren

Zoals eerder geschreven stuurden respondenten bij aanvang van de zoektocht zelden 
aan op een specifieke afzender. Over het algemeen gaven respondenten een zoekop-
dracht en keken ze vervolgens welk zoekresultaat hen toegankelijk, relevant of be-
trouwbaar leek. Tevens bepaalden zij voor welke zoekresultaten zij in elk geval niet zou-
den kiezen. Bij de selectie van zoekresultaten werd door respondenten op verschillende 
onderdelen van een zoekresultaat gelet: de positie op de pagina met zoekresultaten, de 
omschrijving en de afzender. Wat een zoekresultaat al dan niet toegankelijk, relevant 
en/of betrouwbaar maakte voor de respondenten, wordt hieronder beschreven.

toegankelijkheid
De toegankelijkheid van een zoekresultaat bleek voornamelijk te worden ingeschat aan 
de hand van 1) de positie van het zoekresultaat, en door 2) eerdere ervaringen met de 
website. 

1. positie van het zoekresultaat
Voor respondenten bleek het een belangrijk criterium dat een zoekresultaat op de eer-
ste pagina met zoekresultaten verscheen. Respondenten kozen dikwijls voor de resulta-
ten die bovenaan de opsomming van zoekresultaten stonden. Er werd 41 keer een keu-
ze gemaakt voor een zoekresultaat nadat de resultaten één keer waren bekeken. Van 
deze 41 keer stond het gekozen zoekresultaat 36 keer in de top 4 van de zoekresultaten, 
waarvan 11 keer op de eerste positie. Niet één keer werd gekozen voor een zoekresul-
taat dat op de volgende pagina met resultaten stond. Ook wanneer de zoekresultaten 
voor de tweede of derde keer waren bekeken werd in 70% van de gevallen gekozen 
voor een zoekresultaat dat te zien was op het eerste zichtbare scherm, dus zonder te 
hoeven scrollen (top 5). In totaal stonden twee van de zestig gekozen zoekresultaten 
niet op de eerste pagina met zoekresultaten (eenmaal op pagina 2 en eenmaal op pagi-
na 3). Dat respondenten dikwijls voor (één van de/het) eerste zoekresulta(a)t(en) kie-
zen, is onder andere te verklaren omdat zij deze zoekresultaten nu eenmaal als eerste 
tegenkomen: “Ik begin eigenlijk altijd een beetje bovenaan” [r19:o08]. Daarnaast waren 
zij het gewend om voor één van deze resultaten te kiezen: “Ehm, even kijken. Meestal is 
het ehm, zie ik gelijk al bij de eerste, ehm, dat is ehm, uit, uitslag die ik als eerste meestal 
aanvink” [r03:o08]. Een reden voor het kiezen voor hoog genoteerde zoekresultaten 
was gebaseerd op ervaringen: “Mijn ervaring is dat bij de eerste zoekresultaten altijd 
wel goede dingen staan” [r05:o25-27]. “Niet om een speciale reden” [r01:o48] en “puur 
toeval” [r02:o95] waren andere verklaringen.
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2. eerdere ervaringen met de toegankelijkheid van het zoekresultaat
Wikipedia werd een aantal keer genoemd als een toegankelijke bron. Aan de toeganke-
lijkheid van de bron werd op verschillende manieren uiting gegeven door de respon-
denten. Zo werden de diverse links naar externe websites als reden genoemd om voor 
Wikipedia te kiezen: “Dan heb je een Wikipedia, die ga ik aanklikken want daar kan 
je wel eens doorgelinkt worden naar goede websites. (…) Dan kom je niet op van die 
rommel terecht” [r24:o50-54]. Dat elk onderwerp een eigen pagina heeft op Wikipedia 
was eveneens een reden om op Wikipedia te klikken. Zo zei een respondent dat zij “dol” 
is op Wikipedia, omdat zij er altijd snel vindt wat zij zoekt. Ze hoeft er niet, zoals bij 
andere websites, eerst tien pagina’s door voordat zij bij de gewenste informatie komt 
[r2:o094]. Ook werd de grote hoeveelheid informatie op Wikipedia genoemd: “Wikipe-
dia ook altijd prima bron, omdat daar natuurlijk heel veel informatie wordt verzameld” 
[r19:o08]. Een grote hoeveelheid informatie geconcentreerd op één website werd va-
ker genoemd om te kiezen voor een bepaalde website: “’Negatieve uitslag uitstrijkje 
gevolgen’. Ehm ik, ik kom hier gelijk op gynaecologisch onderzoek. Dit is in elk geval 
een Belgische website, zie ik al gelijk. Ik merk dat die wel heel vaak heel veel informatie 
hebben eigenlijk” [r03:o036-040].

relevantie
Uit de vraaggesprekken en de observaties bleek dat de respondenten op basis van het 
zoekresultaat beoordeelden of de website waarnaar het resultaat leidde relevant voor 
hen was. De ingeschatte relevantie kon leidend zijn bij de keuze voor een zoekresultaat 
– belangrijker dan toegankelijkheid en betrouwbaarheid: “Ik moet me erop betrappen 
dat ik vaak gewoon naar de tekst kijk, terwijl het veel slimmer is om naar de maker van 
de tekst te kijken, om te zien of het van een ziekenhuis is of niet. (…) Maar ik laat me af-
leiden door wat er staat. Ik kijk niet echt zakelijk” [r20:o32-40]. Uit de vraaggesprekken 
kwamen drie beoordelingspunten naar voren, die later ook bij de observaties werden 
genoemd: 1) de mate van afspiegeling van de zoekopdracht, 2) de positie van het zoek-
resultaat, en 3) het type zoekresultaat. Daarnaast werden nog vier beoordelingspunten 
tijdens de observaties genoemd: 4) de nationaliteit van de afzender, 5) de tegemoet-
koming van omschrijving aan latente informatiebehoeften, 6) de wenselijkheid van de 
omschrijving, en 7) de eerdere ervaring(en) met de relevantie van de website.

1. de mate van afspiegeling van de zoekopdracht in het zoekresultaat
Het stukje tekst onder een zoekresultaat bleek belangrijk te zijn bij de keuze voor een 
website. Uit die paar regels tekst meenden respondenten te kunnen afleiden of het 
zoekresultaat relevant voor hen was: “Als ik iets opzoek dan kijk ik meestal naar van- 
lees ik effe de stukjes wat eronder staat, wat ze aangeven. En dan kijk ik, dit is ongeveer 
een beetje wat ik zoek” [r18:v478-484]. Voor de een was het zoekresultaat relevant als 
de zoekopdracht letterlijk in het zoekresultaat verscheen: “Ik eh, ik kies eentje uit. (…) 
Dan zie ik Pap 3a staan, en dan kies ik gewoon voor die” [r17:o70]. Een ander lette wat 
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meer in het algemeen op het onderwerp van het zoekresultaat: “Stel eh, dat er iets, een 
verhoging in de pap, en dat is het eerste kopje. Maar het tweede kopje gaat over baar-
moederhalskanker. Nee, ik zoek naar die verhoging in de pap, dus die klik ik dan aan” 
[r32:v253-276]. 

2. positie van het zoekresultaat
De positie van het zoekresultaat gold niet alleen als graadmeter voor de toegankelijk-
heid van een zoekresultaat, maar ook voor de relevantie ervan. De toegekende relevan-
tie kon gebaseerd zijn op ervaring: “Ja, wat ik zelf vind, is meestal zijn de eerste paar 
linkjes degene die mij voldoende informatie geven. En naarmate je iets meer naar bene-
den gaat of iets meer de volgende pagina’s, wordt het steeds minder relatief eh- relevant 
zijn, zeg maar” [r03:o059]). Het kon ook gebaseerd zijn op perceptie: “Ik lees wat erbij 
staat. Maar dat is meestal wel één uit de bovenste drie of vier. Want dat is natuurlijk, 
hoe vaker het woord HPV in de tekst komt - die staat, volgens mij, altijd automatisch 
bovenaan” [r25:o14]).

3. type zoekresultaat
Dikwijls zeiden respondenten dat zij probeerden in te sschatten of een zoekresultaat 
naar een forum leidde. Tijdens de vraaggesprekken zeiden vrijwel alle respondenten 
forums te mijden, zoals werd beschreven in hoofdstuk 7, bijvoorbeeld om te voorkomen 
dat zij “spookverhalen aangepraat” kregen [r40:v362] of “nare gedachtes” zouden krij-
gen [r18:v198]. Uit de observaties bleek eveneens dat forums vaak werden gemeden: 
“En dan zie ik de tweede bij Pap 3a, en dat is Medischforum.nl. Nou, forum ben ik niet 
kapot van, dus dan zou ik denken: ‘Mwah’. Daaronder staat Viva forum. Nou, weg ermee, 
daar kijk ik niet op. Eyeopener, Flaironline, Pap5, nou alsjeblieft niet. Ik zie dus eigenlijk 
alleen maar slechte informatie, als ik eerlijk ben. Ehm, nou die Pap 3a daar ben ik nu wel 
eh, dat is echt een slechte zoekactie geweest” [r24:o43]. Ook de manier waarop mensen 
onderling met elkaar omgaan op forums kon een reden zijn om geen forum te willen be-
zoeken: “Ik hou niet van die sites. (…) Soms lees je dan van die negatieve dinges. Of waar 
vrouwen eh andere vrouwen afkraken. Dat je overdrijft en dat soort dinges. Dus dan heb 
ik zoiets van: ‘Die lees ik niet dan’. Liever zoek ik het zelf waar ik echt goeie informatie 
kan vinden” [r17:o63]. 

Overigens leidde ruim één op de vijf geselecteerde zoekresultaten naar een forum. 
Dit aandeel forums bij de geselecteerde zoekresultaten werd hoofdzakelijk teweeg ge-
bracht door drie respondenten. Van de dertien keer dat er voor een online lotgenoten-
forum werd gekozen, namen zij er tien voor hun rekening. Ook deze respondenten rap-
porteerden dat zij ervaringsverhalen op forums of blogs doorgaans zeiden te mijden. 
Toch klikten zij op dit type zoekresultaten als bijvoorbeeld hun interesse was gewekt: 
“Persoonlijk mijd ik allerlei blogs en dat soort dingen. Want eh, ja, daar lees ik eh-  dan 
zie ik al heel snel van eh: ‘Ik maak me zorgen’ en eh dit en dat. Eh ja, dat geeft me eigen-
lijk geen informatie. Laat ik het zo zeggen. (…) Als ik zie dat er, zeg maar, persoonlijke, 
dus eh - Hè, Liselotje zegt wat ze ervan vindt, dan vind ik het niet heel interessant om, 
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hè, verder te kijken. Soms kijk ik wel even natuurlijk [klikt op zoekresultaat van een lot-
genotenforum]” [r05:o30-44].

4. nationaliteit van de afzender
Het land van herkomst van de informatie werd ook genoemd als selectiecriterium: “Een 
Belgische website klik ik niet aan. Onderzoeken kunnen daar op een andere manier 
verlopen dan in Nederland. Er is een cultuurverschil met Nederland - dingen worden 
anders gebracht. Maar als het om diagnostische informatie of zo gaat, dan zou ik wel 
buitenlandse websites bekijken, ook als die Engelstalig zijn” [r5:v38-44]. Tijdens de ob-
servatie bleek dat zij dergelijke websites inderdaad niet bezocht: “Een Belgische site. 
Nou eh, het zal wel aan mij liggen, maar daar klik ik niet op” [r05:o120].

5. tegemoetkoming aan latente informatiebehoeften
Respondenten zeiden de omschrijving bij een zoekresultaat te lezen om in te schatten of 
zij de informatie op de website aan hun informatiebehoeften zou beantwoorden: “Nou 
en hier staat vrouwenarts.nl. Er staat ook al in de intro iets over het onderzoek, dus dan 
denk ik: ‘Nou goed, dat is wel goed om te weten’” [r19:o09]. Een aantal keer liet een 
respondent weten voor een zoekresultaat te hebben gekozen, dat niet direct aansloot 
op hun zoekvraag. In een dergelijke situatie stuitte de respondent op informatie die de 
aandacht trok en tegemoet kwam aan latente informatiebehoeften: “Er staat ook iets 
over preventie, zie ik hier staan. Dan denk: ‘Oh, nou oké. Dat kan belangrijk zijn’. Hè, wat 
ik misschien kan doen om, ja, om het te voorkomen, zeg maar. Maar dat dat ook niet iets 
is waar ik zelf naar zoek of over nadenk. Maar wat ik wel tegenkom, waarvan ik denk: 
‘Oh, even kijken’” [r05:o78]. Zeker als iets werd omschreven dat als dringend werd er-
varen, was dat een reden om voor het zoekresultaat te kiezen: “Dan zie ik hier staan 
over HPV, tweede link, en dan staat er: ‘De eerste oorzaak baarmoederhalskanker’. Nou, 
ik weet het nu wel. Maar als ik dat voor het eerst zou zien, dan zou ik heel erg schrikken” 
[r29:o06-09]. 

6. eerdere ervaringen met de relevantie van een website
Tussen de zoekresultaten kwamen de respondenten dikwijls bekende afzenders tegen. 
De relevantie van een bekende website of afzender werd dan ook ingeschat op basis 
van de eerdere ervaringen met deze bron. Wikipedia is een voorbeeld van een website 
die bekend was voor respondenten. Respondenten die eerder een antwoord hadden 
gevonden op deze website, konden besluiten deze website ook voor hun vraag rondom 
een afwijkend uitstrijkje te bezoeken: “Nou, ik begin op Wikipedia. Dat vind ik gewoon 
een hele prettige site waar ik tot nu toe steeds heb kunnen vinden wat ik graag wil eh- 
wil weten” [r02:o01]. Enkele respondenten noemde startpagina’s als pagina die zij juist 
niet zouden kiezen: “Baarmoederhalskanker punt startpagina. Ook niks” [r24:o12]. De 
ervaring leerde dat zij daar geen relevante informatie zouden treffen: “Bij zo’n startpa-
gina, dan weet ik dat je alleen maar weer een heleboel krijgt, dus die zou ik waarschijn-
lijk overslaan” [r35:o05].  
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7. titel van de website wekt een negatieve verwachting
De naam van de website bleek belangrijk bij het inschatten van de statuur van de af-
zender. De naam bleek ook verwachtingen bij de respondent op te kunnen roepen, bij-
voorbeeld over wat er van de respondent verwacht werd op de website: “Baarmoeder-
halskanker Online, dan denk ik: ‘Oh my God, dan moet ik gelijk weer wat’ [r35:o05]. De 
betreffende respondent had bij ‘online’ de associatie met een interactief platform waar 
van haar ook een bijdrage werd verwacht.

betrouwbaarheid
Uit de verbalisaties bleek dat een aantal respondenten een inschatting maakte van de 
betrouwbaarheid van de website bij het kiezen voor een zoekresultaat. Ten aanzien van 
de betrouwbaarheid werden vier beoordelingspunten uit de vraaggesprekken gedestil-
leerd, die eveneens bij de observaties van toepassing bleken: 1) de eerdere ervaringen 
met de betrouwbaarheid van de website, 2) de medische statuur van de afzender, 3) het 
type zoekresultaat, en 4) het type informatie. Daarnaast werden tijdens de observaties 
nog drie punten genoemd waarop de betrouwbaarheid van een zoekresultaat beoor-
deeld werd: 5) de positie van het zoekresultaat, en 6) de (on)afhankelijkheid van de 
website. Overigens verschilde het per zoekvraag of de betrouwbaarheid van een web-
site van doorslaggevende waarde was bij het selecteren van een zoekresultaat: “Bij het 
ene [vermoeidheidsklachten] liep ik vast en dan ga ik zelf lopen zoeken en dan kijk ik 
niet heel nauw naar wat voor website. En het andere [een afwijkend uitstrijkje], als ik 
daar inderdaad internet voor zou gebruiken, dan zou ik heel specifiek kijken van: waar 
komt het vandaan, deze informatie” [r29:v510-522]. 

1. eerdere ervaringen met de betrouwbaarheid van de website
Eerdere ervaringen met een website bleken van invloed te zijn op het al dan niet kiezen 
voor een bepaald zoekresultaat. Ook ten aanzien van betrouwbaarheid, werd Wikipedia 
genoemd. De meningen over de betrouwbaarheid van deze website liepen uiteen, om-
dat iedereen er informatie kan plaatsen. Voor sommige respondenten had dat geen con-
sequenties voor de betrouwbaarheid: “Van Wikipedia heb ik het idee dat dat wel hele 
betrouwbare informatie is, ook al wordt het door de mensen zelf allemaal erin gezet. Ik 
vind het altijd wel heel gedegen to the point informatie” [r16:o053]. Andere responden-
ten vonden dat gegeven wel problematisch: “[Wikipedia] zet ik ook altijd vraagtekens 
bij, omdat je weet dat ‘t een encyclopedie is door meerdere mensen gemaakt. Dat is niet 
helemaal eh zuiver. Dus eh, ja, ik zet daar altijd wel vraagtekens bij” [r25:v451-457]. 
Verder werden Gezondheidsplein, en de websites van het NVOG en het RIVM genoemd 
als bekende, betrouwbare websites.

2. medische statuur van de afzender
De meeste respondenten rapporteerden tijdens de vraaggesprekken informatie van een 
zorginstelling te prefereren: “Je kijkt dan, ja, naar de bron. Dus eh, is het een eh bijvoor-
beeld inderdaad, komt het van een ziekenhuis of eh van een eh een huisartsengroep. 
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Of een eh, nou ja, soort gynaecologie eh achtige brancheorganisatie. Of, nou ja, ik noem 
maar iets. Of een onderzoeksinstituut of zo. Ja, dat is toch- dat zijn toch de plekken waar 
je naartoe gaat” [r19:v368-386]. Een reden daarvoor was de autoriteit van zorgverle-
ners: “Officiële websites ben ik toen nog naar op zoek gegaan. (…) Dat van medici, zeg 
maar. (…) Zeg maar waar een autoriteit achter zit. Waar je vertrouwen hebt dat ‘t, dat 
een arts dat geschreven hebt. En dat je ook kijkt: wie heeft het geschreven. En dat je 
weet dat dat iemand is, zeg maar, die daar wat over mag zeggen. En niet één of andere 
huisvrouw die dan andere mensen advies aan het geven is” [r24:v344-372]. Informatie 
van een ziekenhuis vonden respondenten dan ook “vertrouwd” [r5:v26] en zij hechtten 
“meer belang” [r25:v438] aan informatie van een ziekenhuis. 
 Als respondenten geen bekende afzenders tussen de zoekresultaten zagen 
staan, schatten zij de statuur van de afzender in aan de hand van de klank van de naam 
van de afzender. De meest bezochte website is vrouwenarts.nl; een website van een 
maatschap van gynaecologen uit Friesland. Vermoedelijk kent geen van de responden-
ten deze maatschap, aangezien de respondenten allemaal uit de Randstad woonachtig 
zijn. Er werd diverse keren opgemerkt dat de naam Vrouwenarts.nl goed klinkt en dat 
zij door deze naam zij de indruk hadden dat ze te maken hadden met een betrouwba-
re partij: “Vrouwenarts.nl, dat klinkt ook al wel alsof het van een officiëlere instantie 
is” [r16:o015]. Ook voor andere, voor de respondent onbekende websites/afzenders, 
werd gekozen op basis van hoe de titel van het zoekresultaat of de url ‘klonk’. Zo klon-
ken RIVM.nl [r16:o38], de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie 
[r16:o25], gynaecologie.nl [r03:o49] en Baarmoederhalskanker diagnose [r23:o02] als 
‘betrouwbaar’ en  gezondheid.nl als ‘medisch’: Oké, gezondheid.nl. Dat klinkt ook als 
een medische pagina. Dus die zal ik ook eens even gaan kijken” [r03:o146-150]. 
 Omgekeerd was het ontbreken van statuur een reden om niet op een zoekre-
sultaat te klikken: “Nou, nu zie ik de eerste al staan [http://members.home.nl/larsbos-
boom/diagnose.htm]. Die klik ik niet aan. Want eh, ik kijk dan naar wie dan de informa-
tie, ja, of ik dat zou vertrouwen. En Lars Bosboom slash diagnose, daar zou ik denken: 
‘Nou, ik weet niet wie Lars is, maar die laat ik even zitten’” [r24:o04]. Dat kon ook gel-
den voor zorginstellingen; zo hadden streekziekenhuizen voor één van de responden-
ten weinig zeggingskracht: “Als je iets aan wilt klikken, dan kom je in allemaal van die 
streekziekenhuizen die er dan wat informatie -” [r24:o47-49]. 
 Tot slot waren er ook enkele respondenten die minder waarde zeiden te hech-
ten aan de afzender: “Ik vind de afzender minder belangrijk. (...) Ik onthoud nooit van 
wie een website is, als ik op een site ben geweest” [r10:v81-98].

3. type zoekresultaat
Forums werden niet alleen gemeden omdat de respondenten hen niet relevant achtten, 
maar ook omdat respondenten de verstrekte informatie in de forums niet betrouwbaar 
vonden: “Op van die blogs, zeg maar, dan dan, weet je, dan is het meer dat ik - Dan denk 
ik: Ja, weet je. Daar heb ik niks aan, want daar zit geen moderator achter die het scant of 
het wel, weet je, of - of het waar is wat iemand zegt” [r40:v745-759]. 
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4. type informatie
Eén van de respondenten liet weten dat zij tussen de zoekresultaten op zoek ging naar 
wetenschappelijke informatie: “Ik ben op zoek gegaan naar, eh ja, wetenschappelijke 
informatie over in hoeverre dan dat dan kan leiden tot baarmoederhalskanker echt hè” 
[r24:v278-282].

5. positie van het zoekresultaat
De respondenten kozen vrijwel altijd voor een zoekresultaat uit de bovenste vijf zoek-
resultaten (zie voor een toelichting 8.3.2.2c: toegankelijkheid). Enkele respondenten 
gaven een verklaring waarom zij voor één van de bovenste zoekresultaten kozen. Zij 
hadden de indruk dat de ‘beste’ zoekresultaten doorgaans bovenaan stonden, omdat 
de ervaring hen had geleerd: “Ja, de eerste ziet er qua uiterlijk toch weer het- het meest 
objectief uit”  [r05:o170-173]. 

6. (on)afhankelijkheid	van	de	website
De gesponsorde zoekresultaten - de links die in een gekleurd blok verschijnen, boven 
de zoekresultaten -  werden doorgaans bewust dan wel onbewust genegeerd door de 
respondenten; niet één respondent maakte de keuze voor een gesponsorde link. Zoals 
hierboven werd beschreven, werd er 11 keer voor een zoekresultaat op de eerste posi-
tie gekozen. Echter, worden de gesponsorde links niet meegerekend, dan werd 22 keer 
gekozen voor een zoekresultaat dat op de eerste positie stond. Enkele respondenten 
rapporteerden dat zij zich er bewust van waren dat de bovenste links dikwijls gespon-
sord zijn: “Heel vaak een, waar veel reclame op zit, die site wordt natuurlijk ook altijd 
naar boven geleid. Maar je kiest wel automatisch vaak, ja, één,  twee of drie” [r25:o14]. 
Dat deze zoekresultaten gesponsord zijn, was een reden om ze niet te selecteren: “Maar 
dat [gesponsorde links] zijn volgens mij die, die in dat kadertje zitten. En door dat sys-
teem ben ik geneigd die over te slaan. Ja. Ik denk altijd: ‘Da’s reclame’. Dat hoeft het niet 
te zijn, maar ik heb daar altijd m’n twijfels over. Dus eerlijk gezegd neem ik die dus haast 
al niet” [r35:o08-09].

affectieve behoeften
Een enkele keer werd gekozen voor een zoekresultaat vanwege de wenselijkheid van de 
omschrijving: ”Eens kijken op de site gynaecologie punt nl. En dat is omdat het begin- 
omdat het- bij Google zie je zo van: ‘Het ontstaan van baarmoederhalskanker gaat heel 
langzaam’. En dan denk ik: ‘Oh, dat is eh fijn om te lezen’” [r15:o79]. Diezelfde respon-
dent besloot eerder de website van het Kankerfonds juist niet te bezoeken omdat zij 
daar mogelijk verontrustende informatie zou vinden: “Dan toets ik nog even baarmoe-
derhalskanker in. Ga ik niet bij het KWF kijken in eerste instantie, dat lijkt me dat er 
dan een beetje teveel informatie misschien is. Nou, is ook een beetje op niks gebaseerd 
eigenlijk” [r15:o74-75]. Datzelfde gold voor een respondent die een steunhart had en 
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op de wachtlijst stond voor een harttransplantatie: “Het LUMC heeft voor patiënten een 
aparte site en ik heb daar nog nooit op gekeken. (…) Teveel aan informatie wil ik ook 
niet hebben. (…) Bijvoorbeeld als je leest over - Ik weet dat er een heel sterk verhoogd 
risico voor huidkanker is na de transplantatie, door die medicatie. En ik zou me ook 
kunnen laten geruststellen door goed te zoeken, maar ik wil er eigenlijk helemaal niks 
van weten” [r20:o38].

8.3.2.4 samenvatting: zoekresultaat kiezen

Vrijwel alle respondenten zeiden hun zoektocht op internet te starten met een zoek-
opdracht in Google. Dat was ook terug te zien bij de observaties. Er werd hoofdzakelijk 
gezocht op de diagnose (een bepaalde Pap-uitslag dan wel het Humaan Papillomavirus) 
en het colposcopische onderzoek. Hoewel uit de vraaggesprekken bleek dat responden-
ten vrij specifieke vragen hadden, waren de zoektermen zeer algemeen van aard – met 
uitzondering van het zoeken op de eigen, specifieke Pap-uitslag. Navraag leerde ook dat 
respondenten vaak niet met een specifieke vraag op internet gingen zoeken; zij zeiden 
dikwijls ‘meer te willen weten over’ de uitslag of het onderzoek. Er werd een aanzienlijk 
aantal keer gekozen voor een optionele zoekopdracht, geformuleerd door Google: dit 
zijn zoekopdrachten die veelvuldig zijn gebruikt door eerdere internetgebruikers. 
 Hoewel respondenten tijdens de vraaggesprekken lieten weten dat betrouw-
baarheid van de bron een belangrijk criterium was, navigeerden zij niet rechtstreeks 
naar informatie van bijvoorbeeld een ziekenhuis of andere zorginstelling door de naam 
van een dergelijke organisatie op te nemen in de zoekopdracht. Na het verschijnen van 
de zoekresultaten klikte een deel van de respondenten vrijwel direct een van de boven-
ste links aan. Anderen namen (even) de tijd om de bovenaan staande zoekresultaten te 
bekijken alvorens zij een keuze maakten. Van alle gekozen zoekresultaten leidde iets 
minder dan de helft naar een zorginstelling, terwijl zij minder dan een derde uitmaak-
ten van het totaal aantal zoekresultaten. Een zoekopdracht met daarin de naam van 
het onderzoek, colposcopie, leverde procentueel het grootste aantal verwijzingen naar 
zorginstellingen op, een zoekopdracht met daarin de specifieke diagnose (bijvoorbeeld 
pap3a) leverde procentueel juist veel verwijzingen op naar lotgenotenforums.
 Zowel de observaties als de vraaggesprekken gaven inzicht in de beoordelings-
punten die de respondenten (zeiden te) hanteren bij het selecteren van medische infor-
matie op internet. De observaties geven additionele informatie over het zoekgedrag van 
de respondenten bovenop de informatie uit de vraaggesprekken. Met andere woorden: 
de respondenten verbaliseerden tijdens het daadwerkelijk zoeken naar medische in-
formatie meer beoordelingspunten bij het selecteren van een zoekresultaat, dan dat 
zij noemden tijdens de vraaggesprekken. De beoordelingscriteria die de respondenten 
tijdens de vraaggesprekken noemden, waren: de afzender (statuur, nationaliteit), het 
type website (informatieve websites, geen forums), de positie van het zoekresultaat,  
eerdere ervaringen met een website, de weerspiegeling van de informatiebehoefte in de 
beschrijving van het zoekresultaat, het type informatie (wetenschappelijk) en de moda-
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liteit van de informatie (doorgaans een voorkeur voor tekst). Uit de observaties bleek 
daarnaast dat respondenten ook zoekresultaten kozen op basis van de tegemoetkoming 
aan latente informatiebehoeften, de wenselijkheid van de beschrijving van het zoekre-
sultaat en de (on)afhankelijkheid van de website. Deze opsommingen tonen dat respon-
denten tijdens de vraaggesprekken rationele beoordelingspunten zeiden te hanteren, 
terwijl uit de observaties blijkt dat er tevens op intuïtieve wijze voor zoekresultaten 
werd gekozen. Zo werd tijdens de vraaggesprekken voornamelijk gesproken over het 
belang van de betrouwbaarheid van de bron. Uit de observaties bleek dat de toeganke-
lijkheid, met name de positie van het zoekresultaat, en de al dan niet latente relevantie 
van de informatie in de beschrijving van het zoekresultaat minstens zo belangrijk te 
zijn: men liet zich dus zowel sturen door de ordening als door de inhoud van het zoek-
resultaat.

8.3.3 informatie raadplegen

Nadat de respondenten op een zoekresultaat hadden geklikt, kwamen zij terecht op een 
bepaalde website. In paragraaf 8.3.2.2 werd reeds beschreven voor welk type zoekre-
sultaten de respondenten kozen. In deze paragraaf worden de gekozen zoekresultaten 
verder geconcretiseerd. Besproken wordt welke websites verder geraadpleegd werden 
(of juist direct weer dicht geklikt werden), en welke beoordelingspunten de responden-
ten bij het maken van hun keuzes hanteerden.

8.3.3.1 surfgedrag op websites

In de vorige sectie van dit hoofdstuk, paragraaf 8.3.2, werd beschreven voor welk type 
zoekresultaten de respondenten kozen. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen een 
negental categorieën, ingedeeld op afzender, te weten: zorginstelling/-verlener; onder-
zoek/overheid; commerciële organisatie; wiki; lotgenoten; fondsen; beroepsgroep; en 
overig. Daarnaast werd nog de  categorie ‘afbeelding’ onderscheiden. In tabel 8.5: ‘gese-
lecteerde zoekresultaten’ wordt geconcretiseerd voor welke websites de respondenten 
tijdens de observaties kozen. In de eerste kolom [keus] staat beschreven hoe vaak er 
voor een bepaalde website werd gekozen, in de tweede kolom [res] hoeveel responden-
ten voor de website kozen, in de derde kolom [pag] hoeveel unieke webpagina’s van de 
website werden bezocht en in de laatste kolom [view] hoeveel webpagina’s er in het 
totaal op de website werden bezocht.
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8.5 geselecteerde zoekresultaten (n = 21)

url keus res pag view eigenaar/host

zorginstelling/-verlener 28 18 25 41
- vrouwenarts.nl 13 12 3 13 maatschappen gynaecologie te Heereveen - 

Drachten
- rivm.nl 5 5 8 10 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
- olvg.nl 3 3 6 10 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
- nvog.nl 2 2 2 2 NL’se Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
- alantvrouw.nl 1 1 2 2 Alant Vrouw, med. centrum gespec. in bekken-

bodem
- amc.uva.nl 1 1 1 1 Academisch Medisch Centrum Amsterdam
- hpvthuistest.nl/ 1 1 1 1 VU medisch centrum
- members.home.nl/lars-
bosboom

1 1 1 1 1e jaars-studenten biomedische wetenschappen 

- lumc.nl 1 1 1 1 Leids Universitair Medisch Centrum

Patiëntenfonds 3 3 5 5
- kwfkankerbestrijding.nl 3 3 5 5 Stichting KWF Kankerbestrijding

(medische) uitgeverij 7 5 6 7
- gynaecologie.nl 3 3 2 3 MediStart BV
- encyclo.nl 1 1 1 1 Slot Webcommerce bv.
- gezondheid.be 1 1 1 1 Gezondheid NV
- gezondheid.nl 1 1 1 1 Gezondheid NV
- ziekenhuis.nl 1 1 1 1 Medical Media, internetconcepten voor de zorg

Farmaceut 3 3 11 12
- baarmoederhalskanker
online.nl

2 2 10 11 GlaxoSmithKline

- hpvtest.nl 1 1 1 1 QIAGEN, producent van de digene HPV Test

Beroepsgroep 1 1 1 1
- nhg.artsennet.nl 1 1 1 1 Vereniging Nederlands Huisartsen Genootschap

Wiki 5 5 6 8
- nl.wikipedia.org 5 5 6 8 Vereniging Wikimedia, content door privé per-

sonen

Ervaringsdeskundige 13 6 12 13
- medischforum.nl 6 4 5 6 privé personen (ervaringsdeskundigen, lotge-

noten)
- dokter.nl 1 1 1 1 Dokter.nl B.V., intermediair cliënt/aanbieder zorg
- forums.obgyn.net 2 2 2 2 privé personen (ervaringsdeskundigen, lotge-

noten)
- forum.viva.nl 1 1 1 1 Viva
-hormonaledisbal.forum-
2go.nl

1 1 1 1 privé personen (ervaringsdeskundigen, lotge-
noten)

- gezondheidsplein.nl 1 1 1 1 Medical Media BV
- patiëntenplein.nl 1 1 1 1 Medistart

Afbeelding 1 1 1 1
- obgyncraiova.xhost.ro 1 1 1 1 student geneeskunde, Craiova (Roemenië)

Zoals blijkt uit tabel 8.5 werden er in totaal 27 unieke websites bezocht door de res-
pondenten. De website vrouwenarts.nl van de maatschappen Gynaecologie te Heeren-
veen en Drachten was de meest bezochte website. In totaal werd er dertien keer voor 
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een zoekresultaat van deze afzender gekozen, door twaalf bronnen. De meest bezochte 
pagina, door zes respondenten bekeken, was de pagina met informatie over een afwij-
kend uitstrijkje, eveneens op de website vrouwenarts.nl. Daarna was Medischforum.
nl de meest bezochte website: deze werd zes keer bezocht door vier respondenten. De 
website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en Wikipedia werden 
door vijf respondenten bezocht. Van de tien websites die door meer dan één respondent 
zijn bezocht, zijn er drie afkomstig van zorginstellingen/-verleners, twee websites zijn 
lotgenotenforums, eveneens twee websites zijn afkomstig van een commerciële instel-
ling, één is een onderzoeksinstelling en één is een fonds.

aantal webpagina’s
Doorgaans bezochten de respondenten één pagina op een website – de pagina waar 
zij via het zoekresultaat op terechtgekomen waren – en keerden daarna terug naar de 
zoekresultaten. Een enkele keer werden via het menu of via een link meer pagina’s op 
een website bezocht. Van de zestig keer dat de respondenten via een zoekresultaat op 
een bepaalde website waren beland, werd er tien keer meer dan één pagina op de be-
treffende website bezocht – variërend van twee tot tien pagina’s. Geen van de respon-
denten ging via een link op een website naar een andere website. Het geijkte surfgedrag 
was dan ook klikken op een zoekresultaat, de webpagina bekijken en weer terug naar 
de zoekresultaten. 
 Het aantal bezochte websites per respondent lag tussen de één en tien. Meest-
al werden er één of twee websites bezocht tijdens de observatie. Vier respondenten 
bezochten drie websites en vier respondenten bezochten vier websites of meer. Ge-
middeld bekeken de respondenten vier webpagina’s tijdens hun observatie. Het online 
zoekgedrag liep dus uiteen van het raadplegen van meerdere webpagina’s op één web-
site tot aan het bezoeken van veel verschillende websites waarbij steeds één webpagina 
werd bekeken. Er was dan ook geen sprake van een algemeen zoekpatroon. Of er ver-
schillende zoekpatronen waargenomen konden worden, zal nader onderzocht worden 
in hoofdstuk 9.

leesgedrag op webpagina’s
Als een respondent via een zoekresultaat op een webpagina was gekomen, dan werd 
er doorgaans op die pagina naar informatie gezocht. Uitzondering hierop vormden de 
lotgenotenforums. Dertien keer werd er op een zoekresultaat geklikt dat naar een fo-
rum leidde. In de meeste gevallen verlieten de respondenten deze webpagina als zij 
herkenden dat het een lotgenotenforum betrof, zonder informatie gelezen te hebben. 
Twee van de dertien keer bleef de respondent langer dan een minuut op een dergelijke 
pagina. Alle overige keren duurde het bezoek aan een forum minder dan een halve mi-
nuut; gemiddeld veertien seconden. 
 Het surfgedrag op andere webpagina’s verschilde meer per respondent. De ge-
middelde tijd om een webpagina was iets meer dan een minuut, en varieerde van vijf 
seconden tot zes en een halve minuut. Er waren enkele respondenten die langer dan ge-
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middeld op de webpagina bleven, omdat zij de pagina in zijn geheel wilden gaan doorle-
zen: “Ja ik vind dus de de - inhoudelijk de tekst vind ik gewoon heel erg belangrijk dus ik 
heb wel de neiging om dat helemaal het hele verhaal door te lezen” [r21:o34]. Er waren 
enkele respondenten die kort op de pagina bleven, omdat zij de webpagina in hun ‘favo-
rieten’ zouden bewaren of zouden printen. In dergelijke gevallen was het gedrag tijdens 
de observaties dus anders dan het gedrag dat zij ‘natuurlijk’ zouden vertonen achter 
hun eigen computer: “Hier zie je dan dus ook aan de inhoudsopgave dat er een heleboel 
relevante onderwerpen behandeld worden. (…) Die zou ik ook inderdaad afdrukken en 
dan eh- om te gaan lezen” [r03:o79-80]. En een deel van de respondenten zei de pagina 
‘te scannen’ op informatie die zij ‘interessant’ of ‘belangrijk’ vonden: “Ik kijk even - scan 
toch weer even de tekst naar dingen waarvan ik denk:  ‘Die zijn interessant’. Ik ga dat 
niet helemaal zitten doorspitten” [r05:o177-178].

beantwoording aan informatiebehoeften
Zoals eerder beschreven hadden respondenten bij aanvang van hun zoektocht geen 
specifieke vragen in gedachten die zij beantwoord wilden krijgen. Veelal werd er ge-
verbaliseerd dat zij bijvoorbeeld ‘meer’ wilden weten over een afwijkend uitstrijkje of 
over een colposcopie. Respondenten lieten zich daarbij leiden door de informatie die 
zich gaandeweg aandiende. Tijdens het zoeken werd dan bepaald wat mogelijk relevant 
voor hen kon zijn, waarover in de volgende paragraaf, 8.3.3.2, meer. 

8.3.3.2 overwegingen bij het raadplegen

Bij het openen van een website werd niet alleen onderzocht of er relevante informatie 
te vinden was, maar ook of de website toegankelijk en/of betrouwbaar was. Dit werd 
bepaald aan de hand van de inhoud, vormgeving en structuur van de website. Wat de 
informatie op een website toegankelijk, relevant en betrouwbaar maakte voor de res-
pondenten, wordt hierna besproken.

toegankelijkheid
Zowel tijdens de vraaggesprekken als tijdens de observaties merkten de respondenten 
op dat zij bepaalde ideeën hebben ten aanzien van de toegankelijkheid van een website. 
Kenmerken aan de hand waarvan de respondenten een inschatting maakten van de toe-
gankelijkheid, genoemd tijdens de vraaggesprekken en observaties, luidden: 1) de om-
vang van de informatie, 2) de overzichtelijkheid van de website, 3) de modaliteit van de 
informatie, en 4) het functioneel ontwerp van de website. Daarnaast werden uitsluitend 
tijdens de observaties nog de volgende kenmerken genoemd: 5) het taalgebruik op de 
website, 6) de doorzoekbaarheid van de informatie, en 7) de laadtijd van de website.

1. omvang van de informatie
Bij het openen van de website werd gelet op de hoeveelheid informatie op de website. 
Daar werd over opgemerkt dat een website met veel informatie te verkiezen was boven 
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een website met een beperkte hoeveelheid informatie: “Of er ehm, in ieder geval vol-
doende informatie op staat. Dat er ehm, bij een bepaald kopje niet twee zinnetjes staan, 
maar dat er ruim wordt verteld en duidelijk wordt verteld. Dat ik het ook snap, zeg 
maar, ehm wat iets zou betekenen” [r32:v490-498]. Wat ‘voldoende informatie’ is, was 
verschillend per respondent en per informatiebehoefte. Zo vond bijvoorbeeld de ene 
respondent dat een webpagina op de website van Vrouwenarts.nl “wel heel uitgebreid” 
[r05:o17-19], een ander vond de informatie “wel kort” en ging vervolgens “toch wel 
weer verder zoeken” [r16:o25]. En de één had voorkeur voor een beknopte tekst: “Als ze 
uitgebreid zouden zijn, dan zou ik al snel de draad kwijtraken” [r01:o50], en een ander 
wilde juist het liefst zo veel mogelijk relevante informatie op een website: “Hier zie je 
dan dus ook aan de inhoudsopgave dat er een heleboel relevante onderwerpen behan-
deld worden. Dus dat- dit is ook een website waar ik wel heel veel aan heb. (…) Dan hoef 
je verder niet zelf op zoek te gaan naar informatie” [r03:o92;157]. Door de bank geno-
men waardeerden respondenten websites waar diverse aanverwante, relevante onder-
werpen werden besproken, maar waar de teksten per onderwerp ofwel beknopt waren.

2. overzichtelijkheid van de website
Nadat er voor een zoekresultaat was gekozen, werd bij het openen van de website gelet 
op de vormgeving ervan. Eén van de genoemde voorwaarden om de website daadwerke-
lijk te raadplegen en niet direct terug te keren naar de zoekresultaten was dat de vorm-
geving overzichtelijk was, zodat de respondent eenvoudig de gewenste informatie tot 
zich kon nemen. De esthetiek werd minder belangrijk geacht dan de overzichtelijkheid: 
“De opmaak hoeft niet per se mooi of gelikt te zijn, als het maar een beetje overzichtelijk 
is” [r5:v27-28]. Daarnaast werd tijdens een observatie een opmerking gemaakt over 
de lettergrootte: “Zijn wel hele kleine lettertjes. Ik kan het net lezen” [r15:o38-42]. De 
toegankelijkheid van de website werd hierdoor verminderd.

3. (multi)modaliteit van de informatie
Zoals al bleek uit de keuze voor een bepaald zoekresultaat, zeiden de meeste respon-
denten de voorkeur te geven aan tekstuele informatie boven beeldmateriaal. De moda-
liteit van de informatie werd ook genoemd bij de overwegingen om bepaalde informatie 
op een website al dan niet te raadplegen. Zo werd door een respondent gezegd dat zij 
de voorkeur had voor tekstuele informatie, omdat zij dit type informatie toegankelijker 
vond dat beeldmateriaal: “Ik heb niks met plaatjes en filmpjes heel soms. Dan denk ik: 
‘Nou, misschien is het toch wel interessant wat diegene zei’. En dan eh, dan luister je wel. 
En eh, maar niet vaak. Ik lees het liever, dat vind ik sneller” [r29:v572-580]. 
 Hoewel respondenten doorgaans de voorkeur zeiden te geven aan tekstuele 
informatie, werd beeldmateriaal door een aantal respondenten wel genoemd als een 
waardevolle toevoeging op de teksten: “Ik ben dan eigenlijk op zoek naar tekst of uitleg. 
En als daarbij gebruik gemaakt wordt van plaatjes, is dat altijd wel prettig. (…) Dat zegt 
wel iets meer dan dat je het alleen maar leest” [r34:v918-929]. Dat beeldmateriaal kon 
bijdragen aan een beter begrip van bijvoorbeeld de diagnose of handelingen, kon als 
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positief effect hebben dat een respondent minder negatieve emoties ervoer na het zien 
van de beelden: “Je kan veel makkelijker iets voorstellen, als je het gewoon ziet. (…) 
Zeker als bijvoorbeeld eh dat met een animatie laten zien, hoe het binnen allemaal, zeg 
maar, gedaan wordt of zo. Als je daar ook wat eh geruster over bent” [r33:v463-475].
Er moet hierbij wel aangetekend worden dat ook voor afbeeldingen gold dat niet alle 
afbeeldingen door alle respondenten werden gewaardeerd en dat niet alle responden-
ten afbeeldingen waardeerden. Zo werd de afbeelding van een lisexcisie (zie bjilage 8.3: 
afbeeldingen folder lisexcisie en uitstrijkje) zowel “verhelderend” [r15:o58] als “eng” 
[r06:v23] genoemd en vond een respondent een afbeelding op de website van Vrou-
wenarts (zie afbeelding 8.5), waarop de respondent “een kruis inkijkt, dat met een spe-
culum wordt opengehouden” “verschrikkelijk” en “echt helemaal niet iets waar je op zit 
te wachten” [r24:o20-27].

4. gelaagdheid van de website
Er werden enkele opmerkingen geplaatst over de gelaagdheid van de website. Zo liet 
een respondent weten dat zij de voorkeur gaf aan websites die de informatie op de 
site zelf plaatsen en niet in geüploade pdf’s: “Wat ik heel vervelend vind, zijn pdf’s op 
internet. Ik wil mijn informatie direct op het scherm hebben en ik heb geen zin om een 
pdf te downloaden. Dan moet ik teveel handelingen verrichten” [r10:v84-88]. Vanwege 
diezelfde reden – teveel handelingen moeten verrichten – werd de voorkeur gegeven 
aan een ‘platte’ structuur van de website: “Ik wil na drie keer klikken mijn informatie 
hebben. Ik heb geen zin om op websites naar informatie te zoeken. De informatie moet 
direct in het hoofdmenu zichtbaar zijn. Ik kijk alleen verder op een website als ik zeker 
weet dat daar de beste, betrouwbare informatie staat. Bijvoorbeeld toen met de Mexi-
caanse griep, dan weet ik dat het RIVM informatie heeft.  Dan zoek ik wel verder op een 
website” [r10:v89-96]. Een andere reden om een website af te keuren ten aanzien van 
het functionele ontwerp van de website was de inhoudsopgave op een website: “Boven-
dien miste ik een menu of navigatie” [r03:o154].

5. taalgebruik op de website
Tijdens de observaties rapporteerden respondenten over het taalgebruik op een web-
site, en dan met name het gebruik van medisch jargon. Eén van de respondenten noem-
de het ‘gooien met medische termen’ op een subpagina van Wikipedia een nadeel: “ 
‘Cilinderepitheel dat de binnenkant van het cervixkanaal bekleedt’. Nou eh, ik vind Wi-
kipedia, eh, soms een beetje teveel termen gebruikt. Misschien kan ik iets anders vin-
den” [r02:o49]. Andere respondenten merkten eveneens op dat zij jargon lazen, maar 
vonden dat niet problematisch: “Hier staan wel wat vaktermen en zo in. Maar ja, dat 
maakt me op zich niet zoveel uit” [r05:o57]. Het ontbreken van jargon kon een reden 
zijn om de website juist uitvoerig te raadplegen: “’In de cellen…’. Ja, dit is meer mijn taal. 
(…) Dit is een hele goeie, deze website. Dit is een hele duidelijk” [r02:o73;90].
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6. doorzoekbaarheid van de informatie
Hoewel dat niet altijd expliciet werd benoemd, bleek de structuur van de website ook 
belangrijk voor respondenten. Een aantal van hen zei dat zij bij het bezoeken van een 
website “even vluchtig lezen” [r03:047] of “scannen” [r05:085] wat voor informatie zij 
op de website kunnen vinden. Een heldere structuur met tussenkopjes bij afgebakende 
onderwerpen maakte een website ‘duidelijk’ [r03:o53-54]. Eén van de respondenten 
noemde specifiek dat de tussenkopjes op de website Gynaecologie.nl “het gemakkelijk 
maakte om informatie te vinden” [r01:o50].

7. laadtijd van de website
Tijdens de observaties werd een lange laadtijd genoemd als reden om terug te keren 
naar de zoekresultaten. Een lange laadtijd kon de indruk wekken dat de kwaliteit van de 
website te wensen over liet: “Nou, dat duurt te lang. Dus die site zal wel niet goed zijn, 
denk ik” [r05:o47-49]. En respondenten konden niet voldoende geduld hebben om op 
het laden van een website te wachten: “Nou, ik ga hier maar even weg, want dit duurt 
me te lang” [r16:o44].

relevantie
Informatie is relevant als zij tegemoetkomt aan de informatiebehoeften van een res-
pondent. Als vanzelfsprekend was een website relevant als 1) de vraag of vragen van de 
respondent werd(en) beantwoord. Daarnaast bleken respondenten de relevantie in te 
schatten aan de hand van enkele andere kenmerken van de informatie. De kenmerken 
die zowel tijdens de vraaggesprekken als tijdens de observaties werden genoemd, luid-
den: 2) de overeenkomst met de eigen situatie, en 3) het potentiële belang van de infor-
matie. Tijdens de observaties werd daarnaast nog een kenmerk genoemd: 4) adresse-
ring aan de doelgroep.

1. beantwoording van de vragen
Veel respondenten wilden weten wat hun specifieke Pap-uitslag betekende en/of wat 
een colposcopie inhield. Kort samengevat werden algemene vragen ten aanzien van de 
diagnose of het onderzoeks- en behandeltraject over het algemeen eenvoudig gevonden 
op de bezochte websites: “Over gewone vragen, bijvoorbeeld wat gebeurt er bij een 
colposcopie, hoe wordt een biopt gemaakt, dat kan ik allemaal vinden. Dat heb ik alle-
maal zien staan” [r20:v029]. Op specifieke vragen over zowel de diagnose als over het 
traject werd het antwoord dikwijls niet gevonden op de bezochte website, bijvoorbeeld: 
“Als die eh- die controles zijn gedaan, of ik dan werkelijk nog kinderen zou kunnen krij-
gen, als een deel van je baarmoeder wordt weggehaald. Maar dat heb ik niet gevonden” 
[r17:o50]. 

Voorts bleek dat respondenten dikwijls op nieuwe informatiebehoeften kwamen 
naar aanleiding van wat zij hadden gelezen. Zij bleken behoefte te hebben aan persoon-
lijke duiding van de informatie die zij tot zich hadden genomen: “Maar ik wil ook weten 
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wat dit allemaal voor mij betekent” [r03:o12]. Met name informatie over de overdracht 
van het Humaan Papillomavirus riep nieuwe vragen op bij respondenten: “En dan vraag 
ik me ook af hoe dat dan zit, als het wordt overgedragen door seks. (…)  Eh, of mijn 
vriend dan inmiddels ook niet dat virus heeft en in hoeverre hij dan ook behandeld 
moet worden, anders blijf je in een vicieuze cirkel zitten. Dan kan ik wel genezen van 
het HPV-virus, maar dan kan ik het net zo hard weer terugkrijgen” [r21:o15-24]. Res-
pondenten wilden naar aanleiding van de informatie die zij gelezen hadden over het 
virus ook weten wat voor type virus zij hadden: “‘Meer dan 75% van de gevallen van 
baarmoederhalskanker is veroorzaakt door de HPV typen 16 en 18’. Ja, dus je hebt dan 
typen 16 en 18, dan vraag ik me inderdaad af wat heb ik voor type. Kan ik ook anders 
vragen morgen aan de arts. Of ze dat weten” [r29:o18].

2. overeenkomst met eigen situatie
Respondenten bleken op internet te zoeken naar informatie die overeenkwam met hun 
eigen situatie. Zo zei één van de respondenten dat zij op forums op zoek ging naar per-
sonen die dezelfde gezondheidsklachten hadden als zij. De diagnose die bij de lotgenoot 
was gesteld of het gevolg van de klachten, brachten de betreffende respondent vervol-
gens op ideeën voor een nieuwe zoekopdracht: “Op internet kijk ik dan steeds van men-
sen- Ik kijk meer op forums van mensen die dezelfde klachten hebben, of wat dan ook. 
Nou ja, en dan ga ik inderdaad verder lezen” [r18:v100-106]. 

Andere respondenten gingen op informatieve websites op zoek naar informatie die 
overeenkwam met hun eigen situatie: “Ik ga lezen wat de symptomen zijn en dan ga ik 
kijken of ik die ook heb” [r23:o08]. Omgekeerd kon een website dicht geklikt worden 
als de respondent zich niet herkende in de informatie: “Ik heb eentje gevonden bij KWV 
kankerbestrijding. Dan moet ik even kijken hoor. Wat betekent HPV? (...) Oké, dus zo 
kun je het dan ook krijgen, hè? (…) Dit is niet echt wat ik zoek. Want hier eh, hier zie je 
niet dat het over die cellen gaat, wat bij mij is gevonden” [r17:o07-16].

3. potentieel belang van de informatie
Respondenten zeiden vaak ‘meer’ te willen weten over bijvoorbeeld een colposcopie. 
Wat zij dan precies wilden weten, lieten zij afhangen van wat zij over het onderwerp 
zouden lezen. De informatie die zij al zoekende tegenkwamen, gaf richting aan hun in-
formatiebehoeften. Zo liet één van de respondenten weten specifiek op medische ter-
men te letten, zoals ‘lisbiopsie’, en daar vervolgens verder over te zoeken: “Vaak ook 
wel termen die ik dan tegenkom als ik ga zoeken. Dat ik daar op let. (…) Termen die van 
belang kunnen zijn. Die eh, vind ik dan wel interessant” [r19:v279-301]. 
 Andere respondenten zeiden niet zozeer te letten op specifieke zaken, maar 
lieten zich meer in het algemeen leiden door wat zich aandiende: “Ook wel interes-
sant. Ook dingen waar ik niet eens over nagedacht had. Dus waar komt Pap nou eigen-
lijk vandaan. Had ik me misschien wel stiekem afgevraagd, maar nou ja” [r05:o17-19]. 
Daardoor kwamen respondenten ook geregeld op andere, gerelateerde onderwerpen 
uit: “Dus eerst heb ik naar baarmoederhalskanker gezocht. En toen kwam inderdaad 
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dat HPV virus d’r uit. En dacht ik: ‘Oh, als dat dan eh-‘. Ja, misschien dat ik ook wel, 
maar niet heel bewust, maar meer met doorklikken dan, dat je bij de soa’s terecht komt” 
[r37:v701-711]. 

4. adressering aan de doelgroep
Een enkele keer kwam een respondent terecht op informatie die in eerste instantie niet 
voor patiënten bedoeld is. Een respondent koos voor informatie van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap: “Dit is heel vakinhoudelijk, volgens mij”. (…) Nou, ik vind het 
niet echt een site, waarvan ik denk: ‘Eh, hier kom ik verder mee’ [r05:o81-88] (zie af-
beelding 8.3). Dit bleek de NHG-standaard ‘Preventie en vroegdiagnostiek van cervix-
carcinoom’; informatie die voor huisartsen is bedoeld.

betrouwbaarheid
Bij het openen en verkennen van een website, maakten respondenten een inschatting 
van de betrouwbaarheid ervan. Zij noemden een aantal kenmerken aan de hand waar-
van zij de betrouwbaarheid van de website probeerden in te schatten. Vier kenmerken 
kwamen zowel tijdens de vraaggesprekken als tijdens de observaties ter sprake: 1) de 
vormgeving van de website, 2) het taalgebruik op de website, 3) advertenties op de 
website, en 4) het corresponderen van de informatie op de website met eerder ver-
worven informatie. Daarnaast werden tijdens de observaties nog twee kenmerken ge-
noemd: 5) de betrouwbaarheid van de bron van de informatie op de website, en 6) het 
functioneel ontwerp van de website.

1. vormgeving van de website
Respondenten zeiden aan de hand van de vormgeving in te schatten of een website 
betrouwbaar is. Daarbij werden tijdens de vraaggesprekken geen concrete kenmerken 
genoemd: “Hoe een website eruit ziet. Of ja, of het een beetje een vertrouwde omgeving 
is. Ja, daar kijk je natuurlijk wel naar. Ja, daar denk je vaak niet over na, maar dat - dat 
gebeurt natuurlijk wel in je hersenen. (...) Waar waar kijk ik dan naar. Ehm nou, in ieder 
geval of het professionaliteit uitstraalt. Dat is natuurlijk wel belangrijk op een eh, of 
vind ik belangrijk, laat ik het zo zeggen, op een eh medische site” [r32:469-488]. 
 Tijdens de observaties werden de respondenten concreter: “Als het heel on-
overzichtelijk eruitziet, als er bijvoorbeeld allerlei verschillende lettertypen worden 
gebruikt, vette en cursieve en totaal andere lettertypen” [r21:o70]. De website Vrou-
wenarts.nl werd getypeerd als: “Lekker rustig. Niet te schreeuwerig. Niet al te veel 
kleuren” [r35:o27] (zie afbeelding 8.7) en de website Baarmoederhalskankeronline.
nl als: “verzorgd, zonder toeters en bellen, (…) een rustige uitstraling” (zie bijlage 8.4: 
afbeeldingen van website met positief gewaardeerde opmaak). Volgens de betreffende 
respondent leek de website: “wel een site van de overheid” [r04:o64]. 

Een website werd soms dicht geklikt als een respondent op basis van de vorm-
geving de indruk had dat zij te maken had met een onprofessionele afzender. Dat gold 
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voor patiëntenforum Obgyn.net. Deze website werd juist niet gewaardeerd vanwege 
“de stijl en uitstraling van de website” [r03:o128;154] (zie bijlage 8.5: afbeelding van 
website met negatief gewaardeerde opmaak). Zij vond de vormgeving onder meer on-
volledig vanwege het ontbreken van elementen als een menu.

2. taalgebruik op de website
Taalgebruik werd ook genoemd als graadmeter voor de betrouwbaarheid van een web-
site: “Ik denk wel dat dat [het kaf van het koren scheiden] niet zo moeilijk is in de prak-
tijk. Dus kijk, zodra je op een forum zit en je hebt een vrouw van eh in de dertig die eh 
in heel slecht Nederlands een vreselijk verhaal afsteekt, ja dan neem ik dat niet serieus. 
En dan ga ik gewoon verder zoeken naar wat eh, ja wat, echt wat meer infor- informa-
tievere eh tekst” [r19:v351-366]. Onverzorgd taalgebruik kon dus een onbetrouwbare 
indruk wekken. Het gebruik van ‘medische termen’ kon juist een ‘deskundige indruk’ 
maken, zoals de website Baarmoederhalskankeronline.nl [r04:o63] (zie bijlage 8.6: af-
beelding medisch taalgebruik). De website Gezondheid.nl (zie bijlage 8.7: betrouwbaar 
taalgebruik) werd eveneens als betrouwbaar aangemerkt, omdat de informatie op de 
website ‘als heel betrouwbaar’ ‘klonk’  [r03:o151].

3. advertenties op de website
Het aantal en type advertenties op de website werd eveneens genoemd als kenmerk 
waarop gelet werd bij het inschatten van de betrouwbaarheid van een website. Een 
groot aantal advertenties en/of irrelevante advertenties voor bijvoorbeeld seksueel ge-
tinte producten, was een reden om de respondent te doen besluiten de website niet te 
raadplegen: “Als ik op een website kom, kijk ik naar de hoeveelheid advertenties die er 
op de site staan. En als er bijvoorbeeld een reclame voor Viagra op de website staat, dan 
klik ik hem dicht” [r10:v76-80]. Het ontbreken van advertenties kon een respondent 
juist doen besluiten een website wel te raadplegen: “Er beweegt niks, er vallen geen 
tennisballen naar beneden d’r naast of zo. Geen reclame” [r35:o25].

4. overeenkomst met elders verworven informatie
Veel respondenten zeiden doorgaans meer dan één website te bezoeken als zij op zoek 
zijn naar informatie – ook als zij de gewenste informatie al op de eerst bezochte website 
hadden kunnen vinden. Een reden daarvoor was het verifiëren van de gevonden infor-
matie: “Ik ga wel nog even bij andere kijken of daar zo’n beetje hetzelfde op staat. Of 
er geen grote verschillen in zitten” [r34:v1260-1262]. Ook tijdens de observaties werd 
dikwijls door respondenten gezegd dat zij ‘normaal gesproken’ nog een aantal websites 
zouden bezoeken – daar was tijdens de observaties geen mogelijkheid voor gezien de 
beperkte tijd: “Ja, dan kijk ik, dan kijk ik toch even van: ‘Nou, wat staat eh, zie ik nog 
verschillen of zo’, van eh hè, dingen die elkaar tegenspreken of zo. En als dat zo is, dan 
verder zoeken” [r21:o43-47]. De betrouwbaarheid van de informatie werd niet beoor-
deeld door te vergelijken met informatie elders op het internet, maar ook met informa-
tie van de huisarts: “Dan lees ik gewoon wat er daar staat. En of het ook overeenkomt 
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met wat de huisarts me heeft gezegd” [r17:o63]. Of vergelijken met informatie uit de 
verwijsbrief: “En dan heb je nog een CIN uitslag. En dat eh dat staat volgens mij in die 
brief die ik heb. Dat zou ik er dan eigenlijk bij kunnen pakken (…) om het met elkaar te 
vergelijken” [r15:o51-52]. 

5. betrouwbaarheid van de bron van de informatie
Het online lotgenotenforum MedischForum.nl werd tijdens de observaties een aantal 
keer geselecteerd. Enkele respondenten kozen voor deze website, omdat het woord 
‘medisch’ hen de indruk gaf dat het om deskundige informatie ging. Op de website aan-
gekomen werd geconcludeerd dat het een lotgenotenforum betrof: “Nee, het is toch wel 
echt een forum, dus daar heb ik niks aan” [r16:o11]. Dat een lotgenotenforum als niet 
betrouwbaar werd geacht, wilde echter niet per definitie zeggen dat de informatie niet 
verder geraadpleegd werd: “Ook weer een forum. ’t Is wel een medisch forum. (…) Soms 
doe ik ook met control-f, zo zoeken op pap, wat ik er allemaal op kan vinden. Ja, maar 
forums zijn echt meestal wel, ja de-, wat mensen zelf ervaren hebben. Dat hoeft niet per 
se waar te zijn” [r03:o81-83].  

6. doorzoekbaarheid van de website
Ten slotte werd de gelaagdheid van een website genoemd als beoordelingspunt van be-
trouwbaarheid: “Als het een rommeltje is, dat je de weg helemaal niet kan vinden. Zeg 
maar, de professionele sites die hebben gewoon een goeie, die kan je heel goed – zeg 
maar door de website heen surfen he, is het allemaal heel logisch, om ook weer terug te 
komen bij waar je begonnen bent. Daaraan kan je al heel veel - ja daar is gewoon geld en 
aandacht aan geschonken. Nou ja, dan weet je in ieder geval wel dat je met een, met een 
instantie te maken hebt die - die daar professioneel mee bezig is. Daar gaat het eigenlijk 
om. Zodat je er wel vanuit mag gaan dat de informatie die je te zien krijgt te vertrouwen 
is” [r21:o70-71].

affectieve behoeften
Een aantal keer bleken respondenten verder te willen lezen of juist te willen stoppen 
met lezen als zij werden geconfronteerd met informatie die hen 1) verontrustte, dan 
wel 2) geruststelde.

1. verontrusting door de informatie
Er werd door respondenten dikwijls gerapporteerd dat zij een website hadden verlaten 
of waren gestopt met zoeken op internet omdat zij informatie hadden gelezen die hen 
verontrustte. Vaak betrof deze informatie ervaringsverhalen van lotgenoten: “Je komt 
dan wel veel op fora terecht. Maar dan moet ik wel zeggen dat dat wel - dat je daar heel 
snel weer vanaf wijkt, omdat dat vaak eh, ja, dat precies de verhalen zijn die je niet wil 
horen of eh heel dramatisch. En mensen die al meteen heel snel, ja, er heel zwaar aan 
tillen. Dat heb ik zelf dan niet zo” [r19:v147-161]. Maar niet voor alle respondenten was 
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het lezen van verontrustende informatie een reden om een website te verlaten: “Er zijn 
wel verhalen en toch ook wel gevolgen die je leest, dat je denkt: ‘Zo, dat hoop ik toch 
niet, zeg’. (...) Ik denk wel dat het goed is, dat dat soort informatie er is, want je moet wel 
een totaalbeeld krijgen” [r19:v397-421].

2. geruststelling door de informatie
Veel vrouwen zeiden er behoefte aan te hebben om gerustgesteld te worden over de 
ernst van een afwijkende Pap-uitslag en/of HPV. Informatie die als geruststellend werd 
beschouwd, werd dan ook gewaardeerd: “Nou, ik lees hier dat eh- dat de cellen die 
zijn weggehaald, dat die onderzocht zijn. Ehm. Nou, dat het wel gelukkig herhaaldelijk 
voorkomt dat het uitstrijkje afwijkend is en- en dat het niet automatisch betekent dat 
ik kanker heb. Dat geeft me wel een geruststellend gevoel” [r04:o23]. Andersom kon 
informatie die de respondent verontrustte juist aanleiding geven voor nieuwe informa-
tiebehoeften: “Ik had zelf pap3a/3b. Ehm nou, op zich wordt het wel omschreven als 
een matig ernstig en 3b zelfs als zeer ernstig. Wel wordt bij 3b gezegd dat het nog geen 
kankercellen zijn. (…)  toch baart het me wel een beetje zorgen dat er staat ‘zeer ernsti-
ge afwijking’. En ik zie hieronder een link staan naar ‘wat zijn afwijkende cellen’. Dus ik 
wil even daar kijken wat ze daarover zeggen [r04:o24-25]. 
 Niet alleen de feitelijke informatie kon geruststellen of juist verontrusten, ook 
de formulering van de informatie kon dit bewerkstelligen. Zo zei een respondent ‘heel 
erg te schrikken’ van informatie over de ernst van het Humaan Papillomavirus: “Omdat 
het er dan ook zo stellig staat, ja, het staat er heel stellig in: ‘Wat is HPV’. Eh, papilloma-
virus, ‘Dit virus veroorzaakt baarmoederhalskanker’, punt” [r29:o12-18]. Bij een an-
dere respondent ging de feitelijke beschrijving van de manier waarop het virus wordt 
overgedragen voorbij aan haar informatiebehoeften: “En dat staat er allemaal zo- ja zo 
feitelijk hè, terwijl ik het eigenlijk zo, ja. Zo van, jeetje wat is dat eigenlijk ja naar voor- 
voor vrouwen. En voor mezelf hè, dat het- dat het dan op zo’n manier- dat je dan zo’n 
probleem krijgt. Ja” [r15:o84-88].

8.3.3.3 samenvatting: informatie raadplegen

Na het kiezen voor een bepaald zoekresultaat, kwamen de respondenten op een web-
site. Dat de respondenten op het zoekresultaat van die specifieke website hadden ge-
klikt, wilde niet per definitie zeggen dat de website ook daadwerkelijk geraadpleegd 
werd. De website werd bij het openen en tijdens het bekijken ervan beoordeeld op toe-
gankelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en tegemoetkoming aan affectieve behoef-
ten. Zo werden online lotgenotenforums dikwijls vrijwel direct weer gesloten, als de 
respondent herkende dat de website een forum betrof. Er werden grofweg drie soorten 
leesgedrag op een webpagina gerapporteerd of waargenomen: 1) de hele pagina door-
lezen, 2) de pagina kort beoordelen en vervolgens printen of bewaren in de favorie-
ten zodat de informatie na het verzamelen van informatie gelezen kon worden, en 3) 
de informatie op de webpagina scannen op wat de respondent de moeite waard vond 
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om te lezen. Via interne links naar informatie elders op de website gaan, kwam niet 
vaak voor. Via externe links naar een andere website gaan, gebeurde helemaal niet. Het 
meest voorkomende zoekgedrag was de webpagina waarnaar het zoekresultaat leidde, 
scannen op interessante informatie en vervolgens terugkeren naar Google om een nieu-
we zoekopdracht te formuleren. 
 Uit de resultaten blijkt dat de toegankelijkheid, relevantie en betrouwbaarheid 
werden ingeschat aan de hand van een aantal beoordelingspunten. Net als bij het raad-
plegen van de zoekresultaten bleek bij het bepalen of de website inderdaad de moeite 
waard was om verder te raadplegen, dat de respondenten in werkelijkheid meer beoor-
delingspunten hanteerden dan zij rapporteerden tijdens de vraaggesprekken. Zo bleek 
uit de observaties dat het taalgebruik op de website, de structuur van de informatie 
en de laadtijd van de website kenmerken waren aan de hand waarvan respondenten 
een inschatting maakten van de toegankelijkheid, naast de tijdens de vraaggesprekken 
naar voren gekomen kenmerken omvang van de informatie, en de doorzoekbaarheid 
en overzichtelijkheid van de website. Bij het bepalen van de relevantie van een web-
site kwam tijdens de observaties naar voren dat ook de tegemoetkoming aan affectieve 
informatiebehoeften en adressering aan de doelgroep beoordelingspunten van belang 
waren, naast de beoordelingspunten die tijdens de vraaggesprekken naar voren wa-
ren gekomen, te weten: het tegemoetkomen aan de cognitieve informatiebehoeften, de 
wenselijkheid van de informatie, de overeenkomst met de eigen situatie en het poten-
tiele belang van de informatie. En voor wat betreft de betrouwbaarheid van de infor-
matie kan opgemerkt worden dat de betrouwbaarheid van de bron van de informatie 
op de website en de doorzoekbaarheid van de website punten van beoordeling waren, 
naast de eveneens in de vraaggesprekken genoemde punten vormgeving, taalgebruik, 
plaatsing van advertenties en het corresponderen van de informatie op de website met 
eerder verworven informatie.

8.4 conclusie
In dit hoofdstuk is het online zoekgedrag van de steekproef besproken. Zowel het feite-
lijke gedrag als de overwegingen die werden genoemd tijdens het zoeken en in de vraag-
gesprekken werden beschreven. Het gebruik van zowel rapportages als observaties was 
van toegevoegde waarde voor de rijkheid van de bevindingen. Voorts kon op basis van 
de bevindingen nog een aantal conclusies getrokken worden: de zoekopdrachten die de 
respondenten formuleerden bleken dikwijls niet naar de gewenste informatie te leiden; 
respondenten zeiden vaak niet naar specifieke informatie op zoek te gaan, maar bleken 
wel degelijk door bepaalde voorkeuren geleid te worden; en informatie vinden die zo-
wel toegankelijk, relevant als betrouwbaar is, bleek complex. 

data uit rapportage en observatie verschillen van elkaar
Om het zoekgedrag van de respondenten in kaart te brengen, zijn zowel vraaggesprek-
ken als observaties gehanteerd. Beide methoden gaven onder meer inzicht in de beoor-
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delingspunten die de respondenten zeiden of bleken te hanteren bij het selecteren van 
medische informatie op internet. Als deze studie zich tot één van beide methoden zou 
hebben beperkt, dan zouden er andere conclusies getrokken zijn over het type over-
wegingen dat de respondenten hanteerden bij het maken van hun keuzes. Zowel de 
observaties als de vraaggesprekken gaven inzicht in de beoordelingspunten, maar de 
respondenten verbaliseerden tijdens het daadwerkelijk zoeken naar medische informa-
tie meer beoordelingspunten bij het selecteren van een zoekresultaat, dan dat zij noem-
den tijdens de vraaggesprekken. Ook werden tijdens de vraaggesprekken hoofdzakelijk 
rationele beoordelingspunten genoemd, zoals de deskundigheid van de afzender en een 
toegankelijke structuur van de website. De meeste overwegingen bij het selecteren van 
een website betroffen de betrouwbaarheid van de bron. Zo meldden respondenten in de 
vraaggesprekken dat informatie van ziekenhuizen en zorgverleners de voorkeur had en 
dat ervaringsverhalen het liefst werden gemeden. Tijdens de observaties bleek echter 
dat respondenten de zoekresultaten en de websites ook beoordeelden aan de hand van 
meer subjectieve maatstaven, zoals de wenselijkheid van de informatie of de ‘klank’ van 
de naam van de afzender. Voorts bleek uit de observaties dat de toegankelijkheid, met 
name de positie van het zoekresultaat, en de relevantie belangrijk waren bij het maken 
van keuzes; betrouwbaarheid speelde een minder doorslaggevende rol te spelen dan 
de resultaten van de vraaggesprekken deden vermoeden. Ervaringsverhalen werden, in 
tegenstelling tot wat in de vraaggesprekken werd gemeld, wel degelijk gelezen.
 Het combineren van de twee methoden bleek daarom van meerwaarde: de wer-
kelijkheid van het zoeken naar online informatie was complexer dan de respondenten 
rapporteerden. Niet alleen kwamen er tijdens de observaties meer beoordelingspunten 
aan het licht dan tijdens de vraaggesprekken werden genoemd, ook bleek het zoeken 
soms anders te verlopen dan de respondenten rapporteerden. Zo liet de meerderheid 
van de respondenten tijdens de vraaggesprekken weten online discussieforums te mij-
den, omdat zij niet angstig wilden raken door nare ervaringen die ze daar mogelijk kon-
den lezen. Toch bleken respondenten dikwijls naar deze discussieforums te navigeren. 
Forums werden dus wel degelijk bezocht, mogelijk uit gebrek aan ervaringsinformatie 
van voorkeursbronnen als ziekenhuizen. Ook zou op basis van de vraaggesprekken ver-
wacht worden dat respondenten specifiek zoeken naar informatie van een zorginstel-
ling. Uit de observaties bleek echter dat vrijwel niemand direct naar de website van een 
ziekenhuis ging om informatie te zoeken of de naam van een ziekenhuis opnam in de 
zoekopdracht. Als er een ziekenhuis tussen de zoekresultaten stond, werd hier welis-
waar dikwijls voor gekozen, maar als er geen zorginstelling tussen de zoekresultaten 
was verschenen, kozen de respondenten voor een andere optie in plaats van opnieuw 
te zoeken naar informatie van een zorginstelling of zorgverlener. 

paradox tussen beoordelingscriteria
Het vinden van de gewenste informatie bleek in een aantal gevallen vrij complex te 
zijn. Respondenten waren dikwijls aan het laveren tussen betrouwbaarheid, relevan-
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tie, wenselijkheid en toegankelijkheid. Zo wilden respondenten bijvoorbeeld weten wat 
een bepaalde waarde in hun diagnose betekende. Een zoekopdracht met daarin een 
specifieke uitslag leidde grotendeels naar zoekresultaten van lotgenotenforums. Deze 
resultaten waren zeer toegankelijk, maar er werd getwijfeld aan de betrouwbaarheid en 
respondenten wilden vaak liever niet met dergelijke verhalen geconfronteerd worden 
omdat zij meenden dat ervaringsverhalen doorgaans negatieve ervaringen beschrij-
ven. Medisch jargon op een website liet een deskundige, betrouwbare indruk achter 
bij respondenten, maar teveel jargon raakte aan de toegankelijkheid van de informatie. 
Informatie van het instituties zoals het KWF werd als betrouwbaar gezien, maar niet 
alle respondenten wilden geconfronteerd worden met informatie over baarmoeder-
halskanker. Veel vrouwen associeerden een afwijkende Pap-uitslag met kanker, maar 
in het voorlichtingsmateriaal wordt benadrukt dat een afwijkende Pap-uitslag zelden 
tot baarmoederhalskanker leidt. Mogelijk wilden de vrouwen hieraan vasthouden en 
kozen zij er om die reden voor om niet de website van het KWF te bezoeken. Extra 
complicatie was dat de informatie niet alleen aan rationele maatstaven als medische 
deskundigheid van de bron, maar ook aan subjectieve maatstaven zoals tegemoetko-
ming aan affectieve behoeften moest voldoen – zoals in de vorige paragraaf werd be-
schreven. Over het algemeen werd betrouwbare, relevante achtergrondinformatie over 
onderzoek en behandeling of over het HPV-virus vrij eenvoudig gevonden. Zodra de 
informatiebehoeften echter specifieker of persoonlijker werden, was het moeilijker om 
informatie te vinden die aan alle criteria voldeed. 

Voor het beantwoorden van specifieke, persoonlijke informatiebehoeften is een 
hoog abstractieniveau nodig; men moet de juiste zoekopdracht weten te formuleren en 
over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om een inschatting te kunnen ma-
ken van de betrouwbaarheid en relevantie van de informatie die verschijnt na het geven 
van een zoekopdracht. Met name het bepalen welke informatie in een specifieke situatie 
relevant is en verschillende typen gewenste informatie combineren om tot een verhaal 
te komen dat op een bepaalde situatie van toepassing is, is moeilijk. De verwachting is 
dan ook dat respondenten met een hoog niveau van gezondheidsvaardigheden, zoals de 
respondenten uit de steekproef, daar beter toe in staat zijn dan respondenten met laag 
niveau van gezondheidsvaardigheden. Anders gezegd zal het beantwoorden van speci-
fieke, persoonlijke informatiebehoeften voor een minder gezondheidsvaardige steek-
proef vermoedelijk nog lastiger blijken. In het volgende hoofdstuk, over de patronen in 
het informatiegedrag, wordt daar aandacht aan besteed.

effectiviteit zoekopdrachten
De zoekopdrachten die de respondenten formuleerden waren niet allemaal effectief; de 
gewenste informatie werd er niet altijd mee gevonden. Veel zoekopdrachten waren vrij 
algemeen van aard en betroffen doorgaans een bepaalde diagnose of het onderzoek. Dit 
is bekend uit de literatuur: de meeste gezondheidsgerelateerde zoekopdrachten betref-
fen onderzoek en behandeling, symptomen en oorzaken; bestaan op sleutelwoorden en 
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bevatten ten minste één zelfstandig naamwoord (Jadhav, Andrews, Fiksdal, Kumbamu, 
McCormick, Misitano, Nelsen, Ryu, Sheth, Wu & Pathak, 2014). Als respondenten bij-
voorbeeld ‘meer’ wilden weten over het HPV-virus of over de colposcopie, dan voldeden 
dergelijke zoekopdrachten. Respondenten vonden vrij eenvoudig achtergrondinforma-
tie over deze onderwerpen met de gehanteerde zoektermen. Respondenten gebruikten 
echter ook vaak algemene zoekopdrachten als zij op zoek waren naar meer specifieke 
informatie. Dit leidde ertoe dat respondenten terechtkwamen op websites met slechts 
algemene informatie erop. Specifieke vragen bleven dan ook vaak onbeantwoord. 
Wellicht is de gezochte informatie niet beschikbaar, maar het is ook denkbaar dat de 
respondenten niet goed weten welke zoekopdrachten zij moeten gebruiken om bij de 
gewenste informatie te komen. Uit de literatuur is immers bekend dat zorggebruikers 
er over het algemeen niet goed in zijn om een effectieve zoekopdracht te formuleren, 
vanwege een gebrek aan medische kennis en een terminologische kloof met de zorgver-
lener (Pang et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Zeng & Tse, 2006).
 Een tweede struikelblok bleek het filteren van emoties uit de zoekopdrachten. 
In eerdere hoofdstukken bleek dat veel respondenten negatieve emoties ervoeren ten 
aanzien van de afwijkende Pap-uitslag. Deze emoties werden echter niet uitgedrukt tij-
dens hun online zoektocht naar informatie; in de zoekopdrachten werden geen termen 
gebruikt die op emoties duidden, zoals ‘bang’ of ‘ongerust’. Op deze manier kwamen 
respondenten terecht op algemene informatie van bijvoorbeeld een zorginstelling of 
een medische uitgeverij. Dat respondenten wel degelijk behoefte hadden aan informa-
tie die tegemoet kwam aan hun emoties, bleek uit de reacties op de verworven infor-
matie. Respondenten bleken bijvoorbeeld te schrikken van feitelijkheden die op een 
zakelijke manier waren geformuleerd. In een dergelijke situatie werd de kwaliteit van 
de communicatie beoordeeld op een impliciet gebleven criterium; zij namen immers 
geen emoties op in hun zoektermen. De geschiktheid van het zoekresultaat wordt dan 
beoordeeld aan de hand van de mate waarin de informatie tegemoet komt aan onuitge-
sproken behoeften en emoties. 
 Ook meer specifieke zoekopdrachten leverden niet altijd de gewenste resulta-
ten op. Het gebruik van zoekopdrachten die uit een aantal woorden bestonden, en daar-
mee vrij specifiek werden, resulteerde in een relatief groot aantal verwijzingen naar 
informatie voor medici of wetenschappers. Voorbeelden hiervan waren ‘negatief uitslag 
uitstrijkje gevolgen’ en ‘operatie stilzetten bloedverdunners risicogroepen’. Daarnaast 
werd er dikwijls een specifieke Pap-uitslag gebruikt in de zoekopdracht, hetgeen re-
sulteerde in relatief veel zoekresultaten die naar online lotgenotenforums leidden. Ten 
aanzien van met name de betrouwbaarheid van de informatie in deze forums hadden de 
respondenten veel bezwaren. Respondenten wilden wel informatie over hun persoon-
lijke situatie, maar niet van onverifieerbare, ondeskundige bronnen zoals lotgenoten. 
Toch werd geregeld op de link naar een forum geklikt. Wellicht weegt relevantie van een 
zoekresultaat zwaarder dan de betrouwbaarheid in een dergelijke situatie. Wanneer de 
respondent echter de webpagina als een forum herkende, werd deze meestal snel weer 
verlaten. Betrouwbaarheid bleef dus wel degelijk van belang. 
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 Geconcludeerd kan worden dat de respondenten er niet goed in slaagden effec-
tieve zoekopdrachten te formuleren wanneer zij op zoek waren naar specifieke infor-
matie. Zij formuleerden te algemene of juist te specifieke opdrachten. Daardoor werden 
zij veelal geleid naar informatie van bronnen die zij niet betrouwbaar achtten, zoals 
lotgenoten of die niet voor patiënten bedoeld is, zoals beroepsgroepinformatie. Wèl be-
trouwbare, deskundige medische informatie was echter geregeld niet toegankelijk voor 
de respondenten door de zoekopdrachten die werden gehanteerd. Dit wordt doorgaans 
toegeschreven aan een gebrek aan medische kennis en een vocabulaire kloof met de 
zorgverlener (Pang et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Zeng & Tse, 2006).

(on)gericht zoeken
In hoofdstuk 6 werden de informatiebehoeften van de respondenten besproken. Hier-
uit bleek dat respondenten zowel algemene als vrij specifieke vragen hadden. In dit 
hoofdstuk is gebleken dat respondenten doorgaans op internet zoeken zonder daarbij 
een specifieke vraag in gedachten te hebben. Over het algemeen wilden zij “meer we-
ten” over een bepaald onderwerp, maar dit onderwerp kon wel zeer specifiek zijn zoals 
een bepaalde Pap-uitslag of een bepaalde alternatieve behandeling. Bij het zoeken naar 
informatie lieten de respondenten zich leiden de zoeksuggesties die Google automa-
tisch produceert en de informatie die zij op websites lazen. De informatie die tijdens de 
zoektocht naar boven kwam, bepaalde specifieker naar welke informatie respondenten 
op zoek gingen tijdens het vervolg van het zoeken. Het is denkbaar dat respondenten 
door deze strategie op het verkeerde spoor terecht komen. Zo is een veelbesproken 
kwestie omtrent het Humaan Papillomavirus de vaccinatie van tienermeisjes. De opties 
die Google geeft bij zoekopdrachten over het virus, gaan veelal in de richting van deze 
vaccinatie. De vaccinatie is niet aan de orde bij vrouwen met een afwijkende Pap-uit-
slag; zij behoren dan ook niet tot de doelgroep van deze informatie, tenzij zij een jonge 
tienerdochter hebben. De vrouwen uit de steekproef waren met name op zoek naar 
informatie over het risico op baarmoederhalskanker. 
 Maar ook al zeiden respondenten dikwijls geen specifieke vragen te hebben 
bij aanvang van hun zoektocht, zij bleken wel degelijk ideeën te hebben over wat voor 
informatie zij al dan niet wilden vinden. Anders geformuleerd gingen respondenten 
meestal niet op zoek naar een antwoord op een inhoudelijke vraag, maar zij hanteerden 
wel degelijk randvoorwaarden die uitdrukking gaven aan specifieke informatiebehoef-
ten. Zoals in de vorige alinea ook al werd betoogd, bleken zij bijvoorbeeld op zoek te zijn 
naar informatie die hen geruststelde of die hun emoties erkende. Andersom gold ook 
dat respondenten niet voor zoekresultaten kozen waarvan zij dachten dat die zouden 
leiden naar informatie die zij niet wenselijk achtten. Dat kon bijvoorbeeld informatie 
van het KWF zijn over kanker. Maar doorgaans waren het ervaringsverhalen die als 
ongewenst werden beschouwd: de indruk bestond dat dit hoofdzakelijk ‘spookverha-
len’ waren. Zoals in de vorige paragraaf betoogd is, wilden respondenten wel degelijk 
informatie die tegemoet kwam aan de bestaande negatieve emoties – echter niet van 
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lotgenoten, maar van vertrouwde afzenders als zorginstellingen. Idealiter zouden zor-
ginstellingen dergelijke informatie dan ook opnemen, in de wetenschap dat patiënten 
behoefte hebben aan affectieve informatie, ook als zij dat niet expliciet kenbaar maken.

8.5 discussie
Overeenkomstig de literatuur bleken respondenten de betrouwbaarheid van de zoekre-
sultaten zelden in te schatten aan de hand van de afzender (Marton, 2015; Eysenbach & 
Köhler, 2002; Fox & Raine, 2002). Tijdens de vraaggesprekken lieten de respondenten 
vaak weten informatie van zorgverleners het meest betrouwbaar te vinden, maar hier 
gingen ze niet specifiek naar op zoek. Vaker werden heuristische criteria gebruikt om 
een inschatting te maken van de betrouwbaarheid, zoals hoe de naam van de website 
of de afzender ‘klinkt’, de uitstraling, doorzoekbaarheid en laadtijd van de website en 
het taalgebruik. Ook dat is een bevestiging van wat bekend is uit de literatuur (Marton, 
2015; Rowley, Johnson & Sbaffi, 2014). Voorts bleek uit dit onderzoek dat ook de ver-
onderstelde wenselijkheid of onwenselijkheid van de informatie een reden was om een 
website wel of juist niet te raadplegen.  
 Zoals in het resumé van de literatuur werd beschreven, zijn er verschillende 
pogingen ondernomen om patronen in het online zoekgedrag van zorggebruikers te be-
schrijven. Deze patronen worden getypeerd aan de hand van verschillende kenmerken 
van het zoekgedrag, waaronder het type en het aantal zoekopdrachten per onderwerp 
en in het totaal (Perez et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Keselman et al., 2008b), het 
aantal websites dat wordt bezocht per zoekopdracht en in het totaal (Pang et al., 2015; 
Puspitasari et al., 2015; Lambert et al., 2009a, 2009b; White & Roth, 2009; Marchionini, 
2006), de tijdsduur van de zoektocht (Lagoe & Atkin, 2015; Muse et al., 2012) en het 
leesgedrag (Pang et al., 2015). Aan de hand van dergelijke kenmerken wordt het zoek-
gedrag getypeerd. Het leesgedrag wordt bijvoorbeeld als grondig of als oppervlakkig 
getypeerd (Pang et al., 2015). En het aantal geformuleerde zoekopdrachten, het aan-
tal bezochte websites en –pagina’s en de tijdsduur van het zoekproces impliceren of 
het zoekgedrag exploratief of gericht is (White & Roth, 2009), veelomvattend of basaal 
(Pang et al., 2015), en breed of diep (Lambert et al., 2009a, 2009b). Bij de respondenten 
van het onderhavige onderzoek werden alle verschillende typen zoekgedrag waargeno-
men. Hoe deze zoektochten zich verhouden tot de informatiebehoeften van de respon-
denten en de keuzen voor informatiebronnen die zij maakten, wordt in het volgende 
hoofdstuk uitgewerkt.

beperkingen en meerwaarde van de methode
De opzet van het onderzoek was kwalitatief van aard, wat wil zeggen dat het online 
zoekgedrag van een relatief kleine groep respondenten gedetailleerd is bestudeerd. 
Doel hiervan was verkennen welke online zoekstrategieën zoal worden gehanteerd 
door vrouwen die na een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje op internet op zoek gaan 
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naar informatie. Aan de hand van deze methode kon het spectrum van overwegingen 
en gedragingen inzichtelijk gemaakt worden. Welke strategieën en overwegingen gang-
baar of juist verwaarloosbaar zijn, kan met deze bevindingen niet worden geconclu-
deerd. Door de beperkte omvang en de specifieke eigenschappen van de steekproef is 
de mate waarin de resultaten generaliseerbaar zijn naar andere situaties dan die golden 
tijdens het onderzoek vrij beperkt.
 De observaties zijn alle gedaan tijdens het onderzoeks- en behandeltraject van 
de respondenten uit de steekproef. De observaties werden bij de respondent thuis, dan 
wel in het ziekenhuis afgenomen – naar voorkeur van de respondent. Omdat de keuze 
aan de respondent werd gelaten, is het denkbaar dat de respondent voor de locatie koos 
waar zij zich het meest comfortabel voelde. Het is echter ook mogelijk dat zij voor de lo-
catie koos uit andere overwegingen, zoals gemak. Mogelijk heeft de mate van ontspan-
ning bij de respondent invloed op haar zoekgedrag, maar hier is niet naar gevraagd. 
 Er werd niet met scripts gewerkt en de respondenten werden niet gestuurd 
bij het zoeken naar informatie. Op die manier is getracht om de observaties zoveel mo-
gelijk te laten verlopen, zoals de respondent privé op zoek zou gaan naar informatie. 
Hoewel getracht is zo ver mogelijk van een laboratoriumopstelling te blijven, heeft een 
aantal zaken de manier waarop respondenten gingen zoeken naar informatie ongetwij-
feld in meer of mindere mate beïnvloed. Ten eerste werd de respondent gevraagd om 
tijdens het zoeken haar gedachten te verbaliseren. Uit onderzoek van Van den Haak, De 
Jong en Schellens (2009) naar drie varianten van de hardopdenk methode blijkt dat de 
drie varianten deels andersoortige data opleveren. In het onderhavige onderzoek werd 
gewerkt met de simultane hardopdenk methode. Wellicht had retrospectief hardopden-
ken of een constructieve interactie in de onderhavige studie eveneens deels andere data 
opgeleverd. Ten tweede was de onderzoeker in dezelfde ruimte aanwezig. In een thuis-
situatie, zonder meekijkende personen, biedt het internet de mogelijkheid om anoniem 
gevoelige onderwerpen te bespreken op een forum of om anoniem naar informatie te 
zoeken. Anonimiteit blijkt een belangrijke reden te zijn om op internet naar informatie 
te zoeken (Powell et al., 2011; Hinton, Kurinczuk & Ziebland, 2010; Gray et al., 2005; 
Cline & Haynes, 2001). Mogelijk voelde de respondent zich door de aanwezigheid van 
de onderzoeker geremd om uitgebreid naar gevoelige onderwerpen te zoeken. En ten 
derde werd de respondenten van tevoren verteld dat het zoeken na tien minuten afge-
broken zou worden. Deze tijdsbeperking werd gehanteerd omwille van de totale tijd 
van het onderzoek. De respondenten hadden immers ook al een vraaggesprek gevoerd 
en vragenlijsten ingevuld. 
 Wat opviel aan de data, is dat respondenten doorgaans kort op een webpagina 
bleven, gemiddeld een minuut. Vermoedelijk voelden respondenten zich door de tijds-
beperking geremd om de informatie op het scherm rustig te gaan lezen en wilden zij 
zoveel mogelijk tonen van wat zij ‘normaal gesproken’ achter hun scherm zouden doen. 
Dat blijkt bijvoorbeeld aan opmerkingen als: “Dan zou ik dit nu gaan lezen” of “Dan zou 
ik nog één of twee websites bezoeken om te checken of de informatie klopt”. In plaats 
van reproduceren wat zij in een thuissituatie daadwerkelijk zouden doen, vertelden zij 
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daar nu alleen over. De indruk bestaat dat de manier waarop er gezocht is illustratief 
is voor hoe de respondenten privé zouden zoeken naar informatie, maar dat deze stra-
tegie tijdens de observatie versneld werd afgespeeld. Maar door deze tijdsbeperking 
werd geen inzicht verkregen in bijvoorbeeld het begrip van de gevonden informatie of 
van de manier waarop een webpagina bekeken werd. Omdat het onderzoek behalve uit 
de observatie ook uit een vraaggesprek en het invullen van vragenlijsten bestond, was 
een langere observatie niet mogelijk. Maar in een vervolgonderzoek zouden respon-
denten uitsluiten geobserveerd kunnen worden om een nog gedetailleerde en natuur-
getrouwer beeld van het zoekgedrag te krijgen.
 Hoewel de steekproef beperkt was en de observaties niet volledig een werke-
lijke zoektocht nabootsten, was deze onderzoeksopzet van grote toegevoegde waarde. 
Het online zoekgedrag van echte patiënten tijdens het werkelijke onderzoekstraject 
werd in kaart gebracht. Dat wil zeggen dat de respondenten op zoek gingen naar infor-
matie die op dat moment relevant voor hen was en dat zij daadwerkelijk te kampen had-
den met de emoties die een afwijkende pap-uitslag met zich meebrachten. Doorgaans 
wordt onderzoek naar het zoekgedrag op internet gedaan in een laboratoriumopstel-
ling. Er wordt gebruik gemaakt van scripts, waarin deelnemers zich een bepaalde infor-
matie moeten inbeelden of op zoek moeten gaan naar informatie over een aangereikt 
onderwerp. De daadwerkelijke door diagnose en behandeling opgeroepen emoties zijn 
dan niet aanwezig en de directe relevantie van de informatie waarnaar gezocht moet 
worden ontbreekt eveneens.

van verticaal naar horizontaal
Ook uit de resultaten van dit hoofdstuk is weer gebleken dat respondenten zeer uiteen-
lopen in hun gedrag. Net zoals respondenten verschillende vragen hadden en uiteen-
lopende bronnen raadpleegden, zo ook hanteerden zij verschillende zoekstrategieën 
om de gewenste informatie te vinden. In de voorgaande hoofdstukken zijn deze bevin-
dingen ten aanzien van de informatiebehoeften, de geraadpleegde informatiebronnen 
en het online zoekgedrag steeds ‘verticaal’ beschreven, dat wil zeggen voor de groep 
respondenten als geheel, en apart voor elk aspect van het informatiegedrag. In het vol-
gende hoofdstuk volgt een ‘horizontale’ bespreking van de bevindingen. Het informa-
tiegedrag van de respondenten wordt in zijn geheel beschouwd. Hoewel gebleken is dat 
de respondenten verschillend zijn in hun informatiegedrag, waren er wel clusters te 
vormen van de respondenten en zo patronen te ontdekken in het gedrag dat zij vertoon-
den. Dit wordt in het volgende hoofdstuk beschreven.
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In de voorgaande hoofdstukken zijn de gezondheidsvaardigheden van de steekproef en 
drie fasen in het informatiegedrag van de steekproef beschreven. Er werd onderzocht 
welke informatiebehoeften zorggebruikers hadden, welke informatiebron of -bronnen 
zij raadpleegden, welke online zoekstrategieën zij hanteerden, en – belangrijker – welke 
motieven zij daarvoor hadden. Aan de hand van deze context kunnen voorspellingen 
worden gedaan over het informatiegedrag (Case, 2012; Talja, Keso & Pietiläinen, 1999; 
Foster, 2004). Zo zouden bepaalde informatiebehoeften leiden tot bepaalde patronen in 
het informatiegedrag (Alzougool, Chang & Gray, 2008). Daarom worden de resultaten 
samen genomen en gekanteld: het informatiegedrag op individueel niveau wordt be-
sproken. Zijn hier patronen in te ontdekken? Dat komt in dit hoofdstuk aan bod. In het 
volgende hoofdstuk, het concluderende slothoofdstuk, worden de waargenomen patro-
nen gespiegeld aan de literatuur.

9.1 van spectra naar patronen
In dit proefschrift zijn de gezondheidsvaardigheden en het informatiegedrag van zorg-
gebruikers in kaart gebracht, zodat aanwijzingen kunnen worden geformuleerd voor 
een meer optimale aansluiting tussen het online informatieaanbod enerzijds en de be-
hoeften en gedragingen van zorggebruikers anderzijds.
 Spectra. De gezondheidsvaardigheden en het informatiegedrag ten tijde van 
een onderzoeks- en behandeltraject van een groep zorggebruikers werden onderzocht 
door middel van vragenlijsten, vraaggesprekken en observaties. Via deze onderzoeks-
methoden werd inzicht verkregen in de gezondheidsvaardigheden van de steekproef en 
werd een grote hoeveelheid data verzameld over het informatiegedrag en de bijbeho-
rende motieven. De vragenlijsten over gezondheidsvaardigheden werden kwantitatief 
verwerkt, de data omtrent het informatiegedrag kwalitatief. Om deze kwalitatieve data 
inzichtelijk te maken, werden ze allereerst gecodeerd en vervolgens beschreven per 
onderzochte fase van het informatiegedrag: het ontstaan van informatiebehoeften, de 
keuze voor informatiebronnen en de online zoekstrategieën. Dit resulteerde in spectra 
aan gezondheidsvaardigheden (hoofdstuk 4), informatiebehoeften (hoofdstuk 6), ge-
bruik van informatiebronnen (hoofdstuk 7) en online zoekstrategieën (hoofdstuk 8). 
 Clusters. Om clusters van de drie onderzochte fasen van het informatiegedrag 
te kunnen maken, zijn de kwalitatieve data in zekere mate gestandaardiseerd. Het is ei-
gen aan kwalitatieve data dat ze sterk uiteenlopen, bijvoorbeeld doordat respondenten 
andere bewoordingen gebruiken om over hun behoeftes en ervaringen te spreken. Om 
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de data hanteerbaar en interpreteerbaar te maken werden er meer globale en ordenen-
de labels aan toegekend, die vervolgens werden gecodeerd. Dat leidde per respondent 
tot een aantal scores op elk van de drie onderzochte fasen van het informatiegedrag. 
Vervolgens is binnen elk van de drie fasen naar clusters van respondenten gezocht, dat 
wil zeggen respondenten die (grotendeels) hetzelfde scoorden binnen dat onderdeel. 
Concreter: 1) Bestonden er respondenten met hetzelfde type informatiebehoeften? 
2) Waren er respondenten die op ongeveer dezelfde manier informatiebronnen raad-
pleegden? 3) En waren er respondenten die grofweg dezelfde online zoekstrategieën 
hanteerden? Dit werd onderzocht door naar de overeenkomst op de scores te kijken. 
Voor wat betreft gezondheidsvaardigheden konden er geen clusters gemaakt worden; 
de respondenten konden niet gedifferentieerd worden aan de hand van de scores op de 
drie meetinstrumenten. De respondenten uit de steekproef bleken te beschikken over 
een redelijk hoog tot hoog niveau van gezondheidsvaardigheden – de vaardigheden die 
zorggebruikers nodig hebben om gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen en beoor-
delen (Nutbeam, 1998). De respondenten scoorden allen ‘adequaat’ op de s-TOFHLA en 
‘adequaat’ of ‘marginaal’ op de SBSQ en de eHEALS – ook respondenten met een laag 
opleidings- of beroepsniveau. Zoals werd betoogd in hoofdstuk 4, zijn deze bevindin-
gen vermoedelijk deels toe te schrijven aan de sociodemografische kenmerken van de 
steekproef, immers patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden zullen minder 
geneigd zijn om deel te nemen aan een onderzoek naar patiënteninformatie en hun 
zoekgedrag. Een andere mogelijke verklaring is een beperkte validiteit van de gebruikte 
meetinstrumenten. 
 Patronen. Voorts is onderzocht of er patronen te ontdekken waren tussen deze 
clusters. Gezondheidsvaardigheden zijn niet meegenomen bij het vormen van patro-
nen, omdat de respondenten min of meer hetzelfde scoorden op de gebruikte meet-
instrumenten. De patronen zijn gebaseerd op clusters binnen de informatiebehoef-
ten, het raadplegen van informatiebronnen en de online zoekstrategieën. Gebruikten 
respondenten met eenzelfde type informatiebehoeften dezelfde informatiebronnen? 
En zochten deze respondenten dan ook volgens een bepaalde strategie naar relevan-
te informatie? Om tot het ontdekken van patronen in het gehele proces van informa-
tiegedrag te kunnen komen, heeft opnieuw een standaardisering plaatsgevonden: de 
nuances in de clusters per onderdeel van informatiegedrag zijn achterwege gelaten. De 
respondenten zijn geclusterd op hoofdcategorie en niet op subcategorie. Immers, door 
alle subcategorieën in aanmerking te nemen zijn er teveel subtiele verschillen tussen 
de respondenten om patronen waar te kunnen nemen. Deze studie wees uit dat er op 
hoofdlijnen inderdaad enkele patronen waar te nemen waren in het informatiegedrag. 
Respondenten die een grote mate van overeenkomst met elkaar hadden qua ‘score’ op 
de clustering, vielen samen binnen een bepaald patroon.  
 In dit hoofdstuk zal eerst over de clusteringen voor elk van de drie fasen in 
het informatiegedrag worden gerapporteerd, te beginnen met de informatiebehoeften, 
daarna het gebruik van informatiebronnen en tot slot de online zoekstrategieën. Voorts 
komen de patronen aan bod. Eerst wordt een beschrijving van elk van de patronen ge-
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geven, gevolgd door een illustratie van elk van de patronen aan de hand van een be-
schrijving van het informatiegedrag van een representatieve persoon uit het betreffen-
de patroon.

9.2 stap 1: van spectra naar clusters
In de hoofdstukken 4, 6, 7 en 8 zijn de spectra beschreven van respectievelijk de ge-
zondheidsvaardigheden, de informatiebehoeften, het gebruik van informatiebronnen 
en de online zoekstrategieën. Omdat er niet gedifferentieerd kon worden op het niveau 
van gezondheidsvaardigheden werden er alleen clusters gevormd binnen de informa-
tiebehoeften, het raadplegen van informatiebronnen en de online zoekstrategieën. 

9.2.1 informatiebehoeften

In hoofdstuk 6 werd besproken welke informatiebehoeften de respondenten hadden. 
Aan de basis van deze informatiebehoeften of juist de expliciete afwezigheid ervan ble-
ken vaak onzekerheid en verontrusting te staan. Deze negatieve emoties betroffen een 
vijftal thema’s, te weten: 1) baarmoederhalskanker, 2) het hebben van een seksueel 
overdraagbare aandoening (Humaan Papillomavirus), 3) de gevolgen van een afwij-
kende Pap-uitslag op een kinderwens/zwangerschap, 4) pijnbeleving tijdens het on-
derzoek/de behandeling, en 5) complicaties van een behandeling. Deze reacties waren 
vaak te relateren aan de zelfgerapporteerde medische geschiedenis van de respondent, 
het type seksuele relatie dat zij hadden, en de levensfase en de fase van het onderzoeks- 
en behandeltraject waarin zij zich bevond. Zo bleken respondenten die al eens kanker 
hadden gehad de kans om opnieuw kanker te hebben als zeer reëel te ervaren. En vrou-
wen met een kinderwens maakten zich zorgen over de gevolgen van een eventuele be-
handeling op de mogelijkheid om zwanger te kunnen raken of deze zonder complicaties 
uit te kunnen dragen. De informatiebehoeften van de respondenten betroffen eveneens 
deze thema’s. Maar waar de ene respondent vanuit een verontrust gevoel op zoek ging 
naar informatie, besloot de ander informatie juist te mijden. In deze paragraaf wordt 
beschreven of de respondenten geclusterd konden worden op basis van deze informa-
tiebehoeften en de motieven die zij hadden om informatie te zoeken of juist te mijden.

werkwijze

Allereerst werd per respondent een typering gemaakt van de beleving van de afwij-
kende Pap-uitslag; was zij erg verontrust of juist nauwelijks? Dat werd gedaan, omdat 
verontrusting of onzekerheid vaak  het motief vormden om al dan niet naar informatie 
op zoek te gaan. De typering werd gemaakt door bij elk van de vijf geïdentificeerde 
thema’s te noteren of de respondent had laten weten er verontrust of zeer verontrust 
over te zijn. Er is voor deze tweedeling gekozen, en niet voor een meer gedetailleerd 
onderscheid in de mate van verontrusting, omdat een dergelijke indeling dan eerder de 
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interpretatie van de onderzoeker zou weerspiegelen dan de werkelijke verontrusting 
van de respondent. De respondenten hebben immers niet op een schaal aangegeven 
hoe verontrust ze waren, maar spraken hierover in de vraaggesprekken. Alleen als erg 
duidelijk bleek uit het gesprek dat de respondent zich veel zorgen maakte, werd dit 
specifiek aangeduid als zeer verontrust – bijvoorbeeld: “Je denkt natuurlijk wel dat je 
doodgaat, hé” [r35:422-423].
 Voorts werden de informatiebehoeften getypeerd. Er werd vastgesteld wat de 
hoofdcategorie  en de subcategorie van de informatiebehoeften waren. Daarna werd 
per respondent voor elk van de categorieën informatiebehoeften vastgesteld of de in-
formatiebehoeften hoofdzakelijk de aard/omschrijving of de ernst/gevolgen betroffen; 
of de informatiebehoeften hoofdzakelijk op het heden gericht of op de toekomst gericht 
waren; en of de informatiebehoeften hoofdzakelijk holistisch of analytisch van aard wa-
ren, waarbij ‘holistisch’ duidde op het verkrijgen van een globaal inzicht en ‘analytisch’ 
op een gedetailleerd inzicht in het betreffende onderwerp. De mate van gewenst inzicht, 
gesimplificeerd als holistisch dan wel analytisch, is niet enkel bepaald aan de hand van 
het aantal gerapporteerde vragen per onderwerp, maar tevens aan de hand van de in-
houd van de gerapporteerde informatiebehoefte. Om dit te verduidelijken: respondent 
A kan gezegd hebben dat zij ‘alles’ wilde weten over een colposcopie en respondent B 
dat zij het voldoende vond om ‘ongeveer’ te weten hoe een colposcopie verloopt. Res-
pondent A wil in dit geval meer weten over een colposcopie dan respondent B. Als beide 
informatiebehoeften als één gerapporteerde vraag genoteerd zouden worden, zou dat 
geen recht doen aan het verschil in omvang van de informatiebehoeften. Deze verwer-
king van data leverde een achttal kenmerken per respondent op, die hieronder met de 
bijbehorende scores beschreven worden:

1 [kenmerk: blv] de beleving omtrent de afwijkende Pap-uitslag: geringe tot matige 
verontrusting die ‘geparkeerd’ wordt over 1 à 2 onderwerpen [score 1], geringe tot 
matige verontrusting over 1 a 2 onderwerpen [score 2], geringe tot matige veront-
rusting die ‘geparkeerd’ wordt over 1 à 2 onderwerpen en sterke verontrusing over 
1 onderwerp [score 3a], geringe tot matige verontrusting over 1 à 2 onderwerpen 
en sterke verontrusing over 1 onderwerp [score 3b], verontrusting over tenminste 3 
onderwerpen, waarvan ten minste 2 sterke verontrusting [score 4];

2 [kenmerk: top+] het geheel aan informatiebehoeften betrof hoofdzakelijk één speci-
fiek aspect [score 1] of meer aspecten [score 2]1;

3 resp. 4 de informatiebehoeften omtrent 2) de diagnose [kenmerk: d_a/e] of 3) proces [ken-
merk: p_a/e] betroffen hoofdzakelijk  aard/omschrijving [score 1], ernst/gevolgen 
[score 3] of betroffen beide aspecten [neutraal, ofwel score 2]2; 

5 resp. 6 de informatiebehoeften omtrent 4) de diagnose [kenmerk: d_h/t] of 5) proces [ken-
merk: p_h/t] waren hoofdzakelijk gericht op het heden [score 1] dan wel op heden 
en toekomst [score 2]3;
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7 resp. 8 de informatiebehoeften omtrent de diagnose [kenmerk: d_a/g] resp. proces [ken-
merk: p_a/g] waren hoofdzakelijk globaal [score 1], analytisch [score 2] van aard, 
of hoofdzakelijk globaal van aard met uitzondering van 1 onderwerp [score 1-2] 4. 

Bij één kenmerk – [p_a/e] de informatiebehoeften omtrent het traject betroffen met 
name aard/omschrijving of ernst/gevolgen – bleek geen duidelijk onderscheid tussen 
de respondenten te zijn. Bij geen van de respondenten betrof deze informatiebehoefte 
hoofdzakelijk de ernst/gevolgen; allen scoorden ‘aard/omschrijving’ of ‘neutraal’. Daar-
om is dit kenmerk weggelaten bij de clustering van de respondenten. Om tot een cluste-
ring van de respondenten te komen, is gekeken naar de mate van overeenkomst tussen 
de respondenten op de bovengenoemde kenmerken. Dat leverde drie clusters op, waar-
bij in cluster 1 en cluster 3 een tweede onderverdeling werd gemaakt. De clustering is 
gebaseerd op in totaal 29 respondenten. De respondenten 1-4, 7-9 en 11-14 zijn niet 
ingedeeld bij een cluster1.

clustering informatiebehoeften

De data werden geclusterd aan de hand van de gerapporteerde informatiebehoeften 
van de respondenten. Dat leverde drie categorieën op, waarbij de hoeveelheid informa-
tiebehoeften oploopt – de respondenten in cluster 1 waren tevreden met een globaal in-
zicht en de respondenten in cluster 3 hadden behoefte aan een gedegen inzicht. In tabel 
9.1 wordt beschreven in welk cluster de respondenten zijn geplaatst. Bij de beschrijving 
van elk cluster zijn de individuele scores weergegeven van de respondenten die bij het 
betreffende cluster zijn ingedeeld.

tabel 9.1: clustering van respondenten aan de hand van informatiebehoeften (n =29)

cluster korte omschrijving respondenten
1a lage informatievoorkeur 23, 27, 31, 33, 36
1b lage informatievoorkeur m.u.v. 1 onderwerp 15, 30, 40
2 hoge informatievoorkeur t.a.v. heden 5, 16, 19, 22, 25, 26, 29, 34, 38, 39
3a hoge informatievoorkeur in geheel, m.n ernst/gevolgen 6, 17, 18, 20, 28, 35
3b hoge informatievoorkeur in geheel 10, 21, 24, 32, 37

Uit  tabel 9.1 valt af te leiden dat er ongeveer evenveel respondenten waren die weinig 
behoefte hadden aan gedetailleerde kennis over hun diagnose of over het onderzoeks- 
en behandeltraject, als respondenten die er juist veel behoefte hadden om precies te 
weten hoe het zat. Tevens valt uit de tabel op te maken dat veruit de meeste respon-
denten inzicht in (ten minste) de diagnose wilden hebben en dat de minderheid van de 
respondenten een gedegen inzicht wilden hebben in het gehele traject.

1. r1-4: pilot-respondenten; r7-9 en 11-14 enkel telefonisch gesproken wat niet de gewenste diepgang oplev-
erde om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over hun informatiegedrag.
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cluster 1: lage informatievoorkeur
Een aanmerkelijke groep respondenten liet weten niet veel behoefte te hebben aan uit-
gebreide informatie. Aan de informatie die zij van de huisarts hadden gekregen en in de 
folder hadden gelezen, hadden zij voldoende. De respondenten binnen dit cluster ken-
merkten zich door over het algemeen alleen informatiebehoeften te hebben ten aanzien 
van het heden, door over een beperkt aantal onderwerpen vragen te hebben en door 
informatiebehoeften te hebben die als ‘globaal’ te kenmerken waren. Binnen de groep 
respondenten die weinig behoefte had aan gedetailleerde informatie, was een aantal 
respondenten dat over één onderwerp wel behoefte had aan aanvullende informatie.
 
 1a: lage informatievoorkeur 
 t.a.v. geheel

Een deel van de responden-
ten binnen deze groep vond 
het voldoende om in grote 
lijnen te weten wat een afwij-
kende Pap-uitslag inhoudt en 
hoe het onderzoeks- en behandeltraject verloopt: “Ik had de folder opgestuurd 
gekregen. (…) Ik heb die doorgekeken (...) niet echt goed gelezen of zo. (...) Ik 
wee- wist wel, wel wat die, wat een beetje soort van inh- inhield, dat ze gaan 
kijken met een microscoopje” [r33:156-171]. Typische uitspraken van deze 
respondenten luidden: ‘ik zie wel’, ‘ik hoor het wel’ of ‘ik merk het wel’. Zij ver-
trouwden erop dat zij ingelicht zouden worden door hun arts, als dat nodig 
was en/of wilden zich niet  (onnodig) druk maken over zaken waar zij toch 
geen invloed op hadden: “Ik had ‘m in ieder geval uitgeprint, de folder die op 
de website staat. (...) Nee, niet eigenlijk [behoefte aan aanvullende informatie]. 
Ik weet dat dat een soort eh kijkgedoe is. En als dat nodig is dan, tenminste, ze 
halen dan meestal wat stukkies weg. En dan week daarna ongeveer krijg je de 
uitslag. (...) Dus dan eh, meer kun je ook niet doen [r27:121-158].

 1b. lage informatievoorkeur 
	 m.u.v.	één	specifiek	onderwerp

De overige respondenten bin-
nen deze groep, lieten weten 
doorgaans weinig informatie 
nodig te hebben. Dat gold ook 
voor een afwijkende Pap-uitslag. Echter, één specifiek aspect van een afwijken-
de Pap-uitslag maakte dat zij nu wel behoefte hadden aan aanvullende infor-
matie omtrent dat aspect. Dat waren onderwerpen zoals de combinatie van een 
zwangerschap met een afwijkende Pap-uitslag: “Eh met name toen ik zwanger 
was, heb ik wel echt op het internet even gekeken, van: oké, wat, wat eh, zijn er 
meer vrouwen met dit” [r40:136-139] en een (vastgestelde) HPV-infectie: “Ik 

tabel 9.3: scores cluster 1b ‘informatiebehoeften’ 

r blv top+ d_a/e d_h/t p_h/t d_g/a p_g/a
15 3a 1 2 1 1 1-2
30 3a 1 2 1 1 1 1-2
40 3a 1 2 1 1 1 1-2

tabel 9.2: scores cluster 1a ‘informatiebehoeften’

r blv top+ d_a/e d_h/t p_h/t d_g/a p_g/a
23 1 0 1 1 1 1 1
27 1 0 2 1 1
31 2 0 1 1 1 1 1
33 1 0 3 1 1 1
36 1 1 1 1 1
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dacht: ‘Nou ja, ik zie het wel’. (...) Ik heb wel, ik – ik heb trouwens wel op internet 
gezocht naar het HPV-virus. Daar heb ik wel uitgebreid over gezocht” [r15:120-
189]. Ook als er bij een respondent zaken anders verliepen dan gemiddeld, kon 
er een informatiebehoefte ontstaan bij vrouwen die normaal gesproken weinig 
behoefte aan aanvullende informatie hadden. Dat was bijvoorbeeld het geval 
bij een respondent die een hevige bloeding kreeg na een lisexcisie.

cluster 2: hoge informatie- 
voorkeur t.a.v. heden 
Dit cluster respondenten had nog in-
formatiebehoeften na het ontvangen 
van de voorlichting. Zij wilden (meer) 
inzicht in een afwijkende Pap-uitslag 
en gingen daarbij uit van de huidige 
situatie; zij speculeerden (nog) niet 
over de mogelijke implicaties van 
baarmoederhalskanker. Datzelfde 
gold voor het onderzoekstraject; over 
de behandeling wilden zij pas informatie als dit aan de orde zou zijn: “Wat houdt een 
Pap3a precies in en eh (...) eh vooral de volgende stap. Dus eh, dus echt wat deze – wat 
dit onderzoek, wat dat dan allemaal inhoudt. Nog niet zozeer van: stel dat het niet goed 
is, wat eh gebeurt er daarna” [r19:188-213]. Redenen daarvoor konden zijn dat zij zich 
nog geen zorgen wilden maken over een eventuele behandeling: “Die eh afspraak is er 
nog niet. Dus eh, dan moet ik maar even niet eh mezelf te bang gaan maken” [r38:264-
269], of dat een grote hoeveelheid informatie niet meer goed te behappen zou zijn: “Dan 
wordt het misschien een beetje teveel. Ik vind dit al eh, toch wel veel. Dus dan eh, ja, als 
ik dan inderdaad een behandeling nodig zou hebben, dan zou ik me daarin gaan verdie-
pen” [r29:233-237].

cluster 3: hoge informatievoorkeur t.a.v. geheel
Er waren ongeveer even veel respondenten die weinig behoefte hadden aan informatie 
als respondenten die behoefte hadden aan uitvoerige informatie. De respondenten in 
dit cluster hadden veel vragen over veel onderwerpen. Hun vragen betroffen zowel de 
huidige situatie als wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Deze groep respon-
denten kon in tweeën gesplitst worden: a) respondenten die met name de ‘ernstige’ of 
‘enge’ details wilden weten en b) respondenten wiens informatiebehoeften zowel de 
aard als ernst betroffen – zij wilden een gedegen inzicht hebben in wat hen was overko-
men en hoe dat verholpen kon worden.

tabel 9.4: scores cluster 2 ‘informatiebehoeften’

r blv top+ 1_a/e d_h/t p_h/t d_g/a p_g/a
5 2 1 2 1 1 2 2
16 3b 1 2 1 1 2 1
19 2 0 2 1 1 2 2
22 2 0 1 1 1 2 2
25 3a 1 2 1 1 2 1
26 2 0 2 1 1 1 1
29 2 0 2 1 1 2 1
34 2 1 1 1 1 1 2
38 2 0 1 1 1 2 2
39 2 1 1 1 1 2 1
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 3a: met name affectief 
Een aantal respondenten liet 
weten dat zij op zoek gin-
gen naar informatie en dan 
met name getrokken werden 
door alle ‘rampscenario’s’ die 
zij tegenkwamen: “Ik lees dan 
alles wat er eventueel kan ge-
beuren. Van wat ik dan heb gelezen, ga ik vervolgens lopen stressen ’s nachts. 
Ik zie dan de zwartste scenario’s voor me - dat alles wordt weggehaald bijvoor-
beeld” [r6:26-30]. Deze groep respondenten leek uitsluitend de informatie op 
te merken die hun vermoedens bevestigde, wat hun angst vervolgens verder 
versterkte: “D’r zijn mensen die kunnen dat wel, die kunnen die omschakeling 
-. Maar ik kan die omschakeling niet -. Als ik iets gelezen heb van: ‘Oh, maar dat 
kan ook’, dat blijft bij mijn hangen. (...) Dan ben ik helemaal eh van de kaart, dan 
kom ik huilend eh” [r28:2099-2122].

 3b: zowel affectief als cognitief 
Er was een aantal responden-
ten dat behoefte had aan veel 
en gedetailleerde informatie 
over wat er met hen aan de 
hand was en wat er zou kun-
nen gaan gebeuren: “Voor-
al als het met je gezondheid heeft te maken. (...) Ik, ik wil van tevoren alles 
wel - want dat zoek ik van tevoren dus ook wel op, hoor” [r32:108-119]. Deze 
groep respondenten leek behoefte te hebben aan een bepaald overzicht of con-
trole over de situatie. De verschafte informatie was voor deze respondenten 
niet toereikend: “Ik heb heel sterk gemist, ehm ja, echt een eh, ja, als je, als je 
zo’n uitslag krijgt, zeg maar, dat het dan ehm duidelijk wordt gemaakt eh welke 
stappen d’r genomen worden. Waarom dat is. Wat de medische mogelijkheden 
zijn. Eh eh eh, welke keuzeopties er zijn. ’t Is gewoon heel erg van: ‘Dit is het. 
Punt. Ga d’r maar in’” [r24:1644-1661].

9.2.2 gebruik informatiebronnen

Het type en het aantal informatiebronnen dat de zorggebruiker raadpleegt en de fre-
quentie waarmee zij dat doet, kenmerken verschillen in informatiegedrag van zorgge-
bruikers (Lenz, 1984; Lambert & Loiselle, 2007). Daarom worden de respondenten ook 
geclusterd aan de hand van hun gebruik van informatiebronnen. Dat de respondenten 
vragen hadden, betekende niet per definitie dat zij actief te rade gingen bij informatie-
bronnen om een antwoord te krijgen op deze vragen. Als respondenten iets globaal wil-

tabel 9.5: scores cluster 3a ‘informatiebehoeften’

r blv top+ d_a/e d_h/t p_h/t d_g/a p_g/a
6 4 0 3 2 2 2 2
17 4 0 3 2 2 2 2
18 4 0 3 2 2 2 2
20 4 0 3 2 2 2 2
28 4 1 3 2 2 2 2
35 4 0 3 2 2 2 2

tabel 9.6: scores cluster 3b ‘informatiebehoeften’

r blv top+ d_a/e d_h/t p_h/t d_g/a p_g/a
10 2 0 2 2 2 2 2
21 3b 0 2 2 2 2 2
24 3b 1 2 2 2 2 2
32 2 0 1 2 2 2 2
37 3b 0 2 2 1 2 2
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den weten, bleek de passief aangereikte informatie, zoals de informatie van de huisarts, 
in de folder en van de verpleegkundige, doorgaans voldoende. Uit hoofdstuk 7 bleek 
dat respondenten die wel op zoek gingen naar informatie, één of meer van de volgen-
de informatiebronnen raadpleegden: de huisarts(assistent), de polikliniekassistent, de 
voorlichtingsfolder van het ziekenhuis, de verpleegkundige tijdens het voorlichtings-
gesprek, de behandelend gynaecoloog, medisch-deskundige naasten, ervaringsdeskun-
dige naasten, informatieve websites en online lotgenotenforums. In hoofdstuk 7 werd 
beschreven dat de respondenten de informatiebronnen bleken te waarderen op diverse 
dimensies, zoals betrouwbaarheid, omvangrijkheid, deskundigheid, toegankelijkheid 
en inlevingsvermogen. In deze paragraaf wordt de clustering op basis van het raadple-
gen van informatiebronnen beschreven. 

werkwijze

In hoofdstuk 7 werd gerapporteerd welke informatiebronnen de respondenten had-
den geraadpleegd met welke informatiebehoeften en welke motieven zij hadden voor 
het raadplegen van die informatiebron(nen). De waarderingen van de verschillende in-
formatiebronnen kwamen goeddeels overeen, alleen over het internet verschilden de 
respondenten duidelijk van mening. De respondenten konden dan ook gedifferentieerd 
worden op het gebruik van internet als informatiebron voor gezondheidsdoeleinden. 
Daarnaast waren er nog twee aspecten waarop de respondenten verschilden. Ten eer-
ste verschilden zij in de hoeveelheid informatiebronnen die zij actief raadpleegden. 
Aan de ene kant van het spectrum waren er respondenten die geen enkele bron actief 
raadpleegden. Aan de andere kant van het spectrum waren er respondenten die diverse 
informatiebronnen actief hadden gezocht en geraadpleegd voor het beantwoorden van 
hun vragen. Ten tweede was er een verschil in de omvang van de zoektocht. Sommige 
respondenten gingen uitgebreid zoeken, anderen zeiden het kort gehouden te hebben. 
De kenmerken waarop de respondenten te differentiëren waren, zijn gestandaardi-
seerd. 

Over het actief raadplegen van bronnen, exclusief het internet, is vastgelegd: 
1 [a-aant] hoeveel bronnen de respondenten actief geraadpleegd hebben, exclusief het in-

ternet, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen geen [score 0], 1 of 2 bronnen [score 
1] en meer dan 2 bronnen [score 2]; 

2 [a-tgk] wat de toegankelijkheid van de actief geraadpleegde bronnen was: eenvoudig be-
schikbaar [score 1], zowel eenvoudig als met enige moeite [score 2]; 

3 [a-vrk] welk type informatiebron zij hoofdzakelijk raadpleegde: interpersoonlijk/des-
kundig [score 1], interpersoonlijk/leek [score 2], gemedieerd/deskundig [score 3], ge-
medieerd/leek [score 4], geen duidelijke voorkeur [score 5]

4 [a-omv] hoe de respondenten de omvang van hun zoektocht bij de geraadpleegde bron-
nen karakteriseerden, gestandaardiseerd naar kort [score 1] of uitgebreid [score 2]. 
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Over het gerapporteerde raadplegen van internet zijn de volgende kenmerken vastge-
legd;
5 [int-rdpl] of zij het internet wel [score 1] of niet [score 0] hebben geraadpleegd; 
6 [int-st] of zij bij andere gezondheidskwesties het internet doorgaans raadplegen [score 

1] of (meestal) niet raadplegen [score 0]; 
7 [int-omv] hoe de respondenten de omvang van hun zoektocht op internet karakteriseer-

den, gestandaardiseerd naar kort [score 1] of uitgebreid [score 2]; en 
8 [int-arg] wat de reden was dat zij hun zoektocht op internet beëindigden: aan informatie-

behoeften voldaan [score 1], gewenste informatie niet kunnen vinden [score 2] of (voor-
komen om) met ongewenste informatie geconfronteerd (te worden) [score 3]. 

Aan de hand van de overeenkomst op bovengenoemde kenmerken zijn de responden-
ten geclusterd. Deze clustering leverde vier clusters op. Binnen cluster 2 en 4 werd een 
onderverdeling gemaakt om de interne verschillen te belichten. Voor het raadplegen 
van informatiebronnen geldt opnieuw dat de respondenten 1-4, 7-9, 11-14 niet zijn in-
gedeeld bij een cluster, vanwege de eerder genoemde argumenten.

clustering gebruik informatiebronnen

De data werden geclusterd aan de hand van de manier waarop de respondenten infor-
matiebronnen geraadpleegd zeiden te hebben. Dat leverde vier categorieën op in op-
lopende omvang van het zoekgedrag – de respondenten in cluster 1 raadpleegden niet 
of nauwelijks actief informatiebronnen en de respondenten in cluster 4 raadpleegden 
diverse informatiebronnen uitgebreid. Binnen die categorieën waren verschillen tussen 
de respondenten op te merken, wat geleid heeft tot een sub-categorisering. In tabel 9.7 
wordt beschreven in welk cluster de respondenten zijn geplaatst. Bij de beschrijving 
van elk cluster zijn de individuele scores weergegeven van de respondenten die bij het 
betreffende cluster zijn ingedeeld.

tabel 9.7: clustering van respondenten aan de hand van raadplegen van informatiebronnen (n =29)

cluster korte omschrijving respondenten
1 niet of nauwelijks actief bronnen geraadpleegd 23, 26, 27, 33, 36
2a beperkte zoektocht – internet bij uitzondering /vragen zorgverlener 15, 22, 31, 38, 39, 40
2b beperkte zoektocht – internet vast onderdeel/vragen zorgverlener 20, 29, 30
2c beperkte zoektocht – internet vast onderdeel 5, 10, 21, 25, 34
3 selectieve zoektocht – zoeken totdat zij van slag zijn 6, 17, 18, 28
4a uitgebreide zoektocht – internet standaard 16, 19, 32
4b uitgebreide zoektocht – internet uitzondering 24, 35, 37

Uit tabel 9.7 valt af te leiden dat er zes respondenten waren die niet actief te rade gin-
gen bij informatiebronnen. De passief aangereikte informatie werd wel gelezen, maar 
niet altijd grondig of geheel. Daarnaast waren er op hoofdlijnen twee vrijwel even grote 
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groepen te onderscheiden: respondenten die kort één of enkele bronnen actief raad-
pleegden (doorgaans het internet) en respondenten die actief meer informatiebronnen 
raadpleegden om hun vragen beantwoord te krijgen.  

cluster 1: niet/nauwelijks 
actief raadplegen 
De respondenten in deze catego-
rie luisterden naar de informatie 
die zij kregen van zorgverleners 
en lazen de uitgereikte folder al 
dan niet gedeeltelijk. Maar zij rap-
porteerden niet zelf actief vragen 
te hebben gesteld of andere informatiebronnen actief te hebben geraadpleegd. Een ty-
perend argument van deze respondenten is dat zij geen bronnen raadpleegden, omdat 
zij zich geen zorgen wilden gaan maken: “Ik moet zeggen als vrij, ja, ik ben er gewoon 
heel nuchtere Amsterdamse. Ik blok ook dingen, omdat ik denk: ‘Ach ja, ach ja’, weet je, 
‘ja, alles kan je wel drama van maken’. En ik ben niet zo van het drama. Dus ik lees het en 
dan denk ik: ‘Oh gelukkig. Oh, nou prima. Oh, ik merk het wel’” [r26:538-552].

cluster 2: beperkte zoektocht
Een relatief groot aantal respondenten nam de informatie die zij passief ontvingen tot 
zich en raadpleegde daarnaast nog één of twee bronnen om enkele vragen beantwoord 
te krijgen – doorgaans bronnen die zij gedurende het traject tegenkwamen of eenvoudig 
voorhanden hadden, zoals het internet, naasten die medisch deskundig zijn of vriendin-
nen die ook eens een afwijkende Pap-uitslag hebben gehad. Deze respondenten lieten 
ook weten vragen te hebben gesteld aan de verpleegkundige of de gynaecoloog. Binnen 
deze categorie waren enkele verschillen aan te merken tussen de respondenten, op ba-
sis waarvan een sub-categorisering gemaakt werd. 

2a: internet uitzonde- 
ring - vragen zorg-
verleners
De respondenten in dit 
cluster raadpleegden 
het internet bij uitzon-
dering. Zij zeiden het in-
ternet (zoveel mogelijk) 
te mijden om niet ge-
confronteerd te worden met voor hen belastende informatie: “Toen heb ik wel 
inderdaad ook op internet gekeken. Maar ja, dat kun je eigenlijk niet beter niet 
doen. Want dan ga je je helemaal zorgen maken, als je al die scenario’s leest” 
[r22:138-143]. De respondenten raadpleegden liever een vertrouwd persoon, 

tabel 9.8: scores cluster 1 ‘raadplegen bronnen’

r a- 
aant

a- 
tgk

a- 
vrk

a- 
omv

int- 
rdpl

int- 
st

int- 
omv

int_
arg

23 1 1 - 1 0 0 - 3
26 0 - - - 0 0 - 3
27 0 - - - 0 0 - 3
33 0 - - - 0 0 - 3
36 0 - - - 0 0 - 3

tabel 9.9: scores cluster 2a ‘raadplegen bronnen’ 

r a- 
aant

a- 
tgk

a- 
vrk

a- 
omv

int- 
rdpl

int- 
st

int- 
omv

int_
arg

15 1 1 1 1 1 0 2* 3
22 1 1 1 1 1 0 1 3
31 1 1 1 1 1 0 1 3
38 1 2 1 1 1 0 1 3
39 1 1 5 1 1 0 1 3
40 1 1 1 2* 1 0 2* 3
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bijvoorbeeld hun huisarts, een bevriende arts of een vriendin die hetzelfde 
als eens had meegemaakt. Bij respondenten 15 en 40 zijn sterretjes te zien 
achter enkele scores. Dit duidt erop dat de respondenten over één specifiek 
onderwerp uitgebreid informatie hebben gezocht en voor de rest geen be-
hoefte hadden aan informatie. 

 2b: internet standaard - 
 vragen zorgverleners

Enkele van de respon-
denten die niet uitge-
breid op zoek gingen 
naar informatie, zeiden 
het internet (vrijwel) 
altijd te gebruiken voor vragen omtrent hun gezondheid. De reden dat zij 
het internet niet uitgebreid raadpleegden, is omdat zij het internet wegens 
de onbetrouwbaarheid van de informatie ongeschikt vinden om specifieke 
vragen omtrent hun gezondheid te beantwoorden. Zij gebruikten het inter-
net heel kort om zich alvast een idee te vormen over wat er aan de hand zou 
kunnen zijn, maar verifieerden deze informatie bij een zorgverlener: “Het is 
even globaal wat informatie, maar ik - ik ga niet zelf dokteren op internet. Ik 
vind: daar eh, daar zijn de specialisten voor” [r30:608-613]. Zij waren hui-
verig voor wat zij op internet zouden lezen. Daarnaast hielden zij hun zoek-
tocht naar informatie beperkt, om niet overladen te worden met informatie.  

 2c: internet standaard - 
 aanvulling informatie
  zorgverleners

Voor de respondenten 
in deze subcategorie 
vormde het internet 
een vast onderdeel tij-
dens het zoeken naar 
medische informatie. Voor hen was het min of meer vanzelfsprekend om 
het internet te raadplegen bij een medische kwestie: “Dus dat ga je zitten 
googelen. (...) Ja, want helemaal bij dat eerste uitstrijkje wat niet goed was, 
ben je natuurlijk al een beetje gaan uitzoeken van: Hé, wat is een Pap3a en 
eh, wat houdt dat in [r34:178-203]. De informatie die zij verzamelden, dien-
de hoofdzakelijk als extra of achtergrondinformatie bij de voorlichting die 
zij reeds hadden ontvangen. Deze respondenten waren zich weliswaar be-
wust van de potentiële onbetrouwbaarheid van de informatie die zij vonden, 
maar achtten zichzelf goed in staat om dergelijke informatie te filteren. 

tabel 9.10: scores cluster 2b ‘raadplegen bronnen’

r a- 
aant

a- 
tgk

a- 
vrk

a- 
omv

int- 
rdpl

int- 
st

int- 
omv

int_
arg

20 2 1 5 2 1 1 1 3
29 1 1 1 2 1 1 1 3
30 1 1 1 2 1 1 1 3

tabel 9.11: scores cluster 2c ‘raadplegen bronnen’

r a- 
aant

a- 
tgk

a- 
vrk

a- 
omv

int- 
rdpl

int- 
st

int- 
omv

int_
arg

5 1 1 5 1 1 1 1 1
10 1 1 3 1 1 1 2 1
21 1 1 3 2 1 1 1 1
25 1 1 5 2 1 1 1 1
34 1 1 3 1 1 1 1 1
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cluster 3: selectieve 
zoektocht 
Een kleine groep respondenten 
ging uitgebreid op zoek naar in-
formatie, maar deed dat op een 
selectieve wijze. Zij raadpleeg-
den enkele of meerdere bronnen 
(zeer) uitgebreid en leken bij 
informatiebronnen op zoek te gaan naar informatie die hun vermoedens ten aan-
zien van bijvoorbeeld de ernst van een afwijkende Pap-uitslag of de consequenties 
van een eventuele behandeling bevestigden. Hoewel zij naar dergelijke informatie 
op zoek gaan, staakten zij hun zoektocht meteen als zij iets lazen of hoorden dat hun 
vermoedens ondersteunde. “Of ik mijn baarmoeder dan misschien weg moet halen. 
Dus ja, met al die vragen, ja. (...) Ik heb toen een paar sites gevonden van, waarop 
stond dat er eh dat er een deeltje maar weg wordt gehaald, waar die celletjes zitten. 
(...) D’r stond,  wat was het nu weer, ja, dat als dat erg is of als het niet op tijd wordt 
behandeld, dat je dan zwaar die chemo en zo, hè, gaat moeten krijgen. Dus toen had 
ik het gelaten. Toen had ik zoiets van: ‘Weet je, laat het maar zitten’” [r17:142-153; 
231-242]. Wat zij lazen, legden zij vervolgens voor aan de gynaecoloog. 

cluster 4: uitgebreide zoektocht
Deze respondenten verzamelden actief veel informatie bij verschillende bronnen – 
ook bij bronnen waar zij meer moeite voor moesten doen om ze te kunnen raadple-
gen, zoals een gynaecoloog die een kennis is van een vriendin. Zij namen niet zonder 
meer aan wat hen verteld werd door hun zorgverleners en verzamelden informatie 
om hun toestand te begrijpen en actief mee te kunnen beslissen over het traject: “Ik 
heb daar ook zelf wel informatie over opgezocht, want hij wilde eigenlijk dat ik een 
half jaar wachtte na de eerste, het eerste uitstrijkje. En ik dacht van, misschien omdat 
vriendinnen wel al meteen waren doorgestuurd, ehm heb ik zelf wel aangevraagd 
of het misschien eerder zou kunnen. Dus in die zin heb ik zelf ook wel eh daar in-
formatie over opgezocht op internet” [r19:53-59]. Binnen deze groep respondenten 
was er een onderscheid te maken tussen respondenten die het internet standaard 
raadpleegden en respondenten die het internet dit keer bij uitzondering hadden ge-
raadpleegd.

 4a: internet standaard
Binnen deze subcategorie vielen de respondenten voor wie het internet een 
belangrijke, gewaardeerde bron was. Voor hen was geconfronteerd kun-
nen worden met potentieel onbetrouwbare informatie geen reden om het 
internet niet of kort te raadplegen. Zij achtten zichzelf in staat het kaf van 

tabel 9.12: scores cluster 3 ‘raadplegen bronnen’

r a- 
aant

a- 
tgk

a- 
vrk

a- 
omv

int- 
rdpl

int- 
st

int- 
omv

int_
arg

6 0 - 5 - 1 1 2 3
17 0 - 3 - 1 1 2 3
18 1 1 5 2 1 1 2 3
28 1 1 1 2 1 1 2 3
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het koren te scheiden en 
stonden nuchter tegen-
over bijvoorbeeld ern-
stige ervaringsverhalen: 
“Internet, vind ik, dat is 
toch, ook al kom je heel 
veel subjectieve dingen 
tegen, is het toch het meest objectief, omdat je het kunt afwegen. (...) Ik denk 
wel dat dat [onbetrouwbare, subjectieve informatie herkennen] niet zo moei-
lijk is in de praktijk” [r19:339-355]. De respondenten raadpleegden meerdere 
bronnen om de informatie aan te vullen of de eerder ontvangen informatie kri-
tisch te kunnen beoordelen: “Die [folder] heb ik helemaal gelezen. (...) Dat zoek 
ik van tevoren dus ook wel op, hoor, ook op internet bijvoorbeeld. (...) M’n, ehm 
ja, schoonzusje bijvoorbeeld is huisarts, dus die bellen we ook altijd dan even 
op” [r32:91-127].

 4b: internet bij 
 uitzondering

Ook de respondenten in 
deze subcategorie raad-
pleegden diverse bron-
nen, maar de informatie 
die zij verzamelden, werd 
hoofdzakelijk gebruikt om aan de gynaecoloog voor te leggen: ”Ik heb ook ehm 
vrienden die arts zijn. Dus ik heb het ook met hun toen van tevoren besproken 
en op basis daarvan ook een lijstje gemaakt” [r24:984-988]. Zij gebruikten de 
verzamelde informatie dus niet zozeer als achtergrondinformatie, maar eerder 
als input voor hun gesprek met de zorgverlener. Op die manier probeerden zij 
zichzelf er van te verzekeren dat bijvoorbeeld een periodieke colposcopie een 
goede methode is om de eventuele ontwikkeling van baarmoederhalskanker 
tijdig op te sporen. Deze respondenten hechtten veel waarde aan de deskun-
digheid en betrouwbaarheid van de informatie van zorgverleners. Wegens het 
mogelijk ontbreken van deskundigheid en betrouwbaarheid van informatie op 
internet raadpleegden zij dit medium liever niet of kort.

9.2.3 online zoekstrategieën

Zoals uit hoofdstuk 8 bleek, gebruikte een deel van de respondenten (mede) het in-
ternet voor het beantwoorden van (een deel van) hun vragen ten aanzien van gezond-
heid, ziekte en zorg – en specifiek voor vragen omtrent een afwijkende Pap-uitslag. De 
respondenten die op internet zochten, bleken op verschillende manieren te zoeken en 

tabel 9.13: scores cluster 4a ‘raadplegen bronnen’

r a- 
aant

a- 
tgk

a- 
vrk

a- 
omv

int- 
rdpl

int- 
st

int- 
omv

int_
arg

16 2 2 5 2 1 1 2 1
19 2 2 5 2 1 1 1 1
32 2 2 3 2 1 1 2 1

tabel 9.14: scores cluster 4b ‘raadplegen bronnen’

r a- 
aant

a- 
tgk

a- 
vrk

a- 
omv

int- 
rdpl

int- 
st

int- 
omv

int_
arg

24 2 2 1 2 1 0 1 3
35 2 2 1 2 1 0 1 3
37 2 2 1 2 1 0 2 3
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noemden verschillende overwegingen om een zoekresultaat of website al dan niet aan 
te klikken of te raadplegen. De zoekstrategie bleek niet alleen persoonsafhankelijk, 
maar was ook afhankelijk van de gezondheidskwestie die op dat moment speelde. Zo 
zei een respondent het internet niet te gebruiken om informatie te zoeken over een af-
wijkende Pap-uitslag, maar had zij het internet wel gebruikt om verklaringen te zoeken 
voor haar aanhoudende vermoeidheid. In deze paragraaf worden de zoekstrategieën 
van de afzonderlijke respondenten in kaart gebracht en wordt onderzocht of een be-
paalde zoekstrategie vaker voorkomt.

werkwijze

In hoofdstuk 9 werd het spectrum aan verschillende zoekstrategieën beschreven, met 
de daarbij behorende overwegingen die de respondenten gedurende het zoeken op in-
ternet hardop uitspraken. De online zoektochten verschilden sterk van elkaar in onder 
meer het aantal onderwerpen waarover informatie werd gezocht, het aantal bezochte 
websites, de overwegingen om een zoekresultaat al dan niet aan te klikken en het surf-
gedrag op de bezochte websites. 
 De online gedragingen en bijbehorende overwegingen zijn gestandaardiseerd 
om tot een clustering te kunnen komen van de zoekstrategieën. Bij het zoeken naar pa-
tronen in de online zoekstrategieën zijn de observaties van alle respondenten gebruikt, 
maar een aantal kenmerken van het zoekgedrag is niet meegenomen bij het clusteren 
van de strategieën. Voorbeelden van kenmerken die niet zijn meegenomen zijn het 
meest voorkomende type zoekopdrachten en het meest voorkomende type bezochte 
websites per respondent. De reden hiervoor is dat een aantal respondenten slechts één 
of twee zoekopdrachten formuleerden en anderen slechts één of twee websites bezoch-
ten. Het type zoekopdracht of type website zegt in een dergelijke situatie niet veel over 
de strategie van de respondent; wellicht zou een tweede en/of derde zoekterm anders 
van aard zijn. De kenmerken die gebruikt zijn voor de clustering van de zoekstrategieën, 
en die hieronder met de bijbehorende scores worden beschreven, zijn: 

1 [k-ar] het meest gebruikte type argument bij het (al dan niet) kiezen voor een zoekresul-
taat en het (al dan niet) doorlezen op de geselecteerde website [scores: 1=toegankelijkheid, 
2=wenselijkheid, 3=deskundigheid]; 

2 [#op] het aantal onderwerpen [scores: 1=1odw, 2=2-3odw, 3=4-5odw, 4=6-7odw]; 
3 [gd] het meest vertoonde gedrag na beantwoording van een vraag [scores: 1=stoppen als 

antwoord is gegeven en betrouwbaarheid is vastgesteld, 2=van de ene naar de andere zoek-
opdracht gaan middels associaties, 3=lezen wat er nog meer geschreven wordt over het on-
derwerp op zelfde website/via links, 4=stoppen zodra ze een antwoord hebben]; 

4 [vw] het meest voorkomende leesgedrag [scores: 1=lezen/grondig, 2=scannen/oppervlak-
kig], gebaseerd op de verbalisaties van de respondent (vb: “Ik scan hier even overheen” i.t.t. 
“Je hoort me niet, want ik zit dit te lezen”;
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5 [#p/s] het gemiddeld aantal bezochte pagina’s per onderwerp [scores staan voor werkelijke 
(afgeronde) gemiddelden]; en

6 [#s] het aantal bezochte websites [scores: 1=1s, 2=2-3s, 3=4-5s, 4³6s].

Bij het maken van de clustering is in eerste instantie gekeken naar de overeenkomst in 
argumenten [k-ar] tussen de respondenten: baseerden zij hun keuzes hoofdzakelijk op 
de toegankelijkheid, de betrouwbaarheid of de relevantie van de aangeboden informa-
tie? Vervolgens is naar de handelingen gekeken (overige kenmerken). 
 De clustering is gemaakt aan de hand van de observaties van het online zoek-
gedrag van de respondenten. Om uiteindelijk tot een patroon in het informatiegedrag te 
kunnen komen, zijn de respondenten die niet geobserveerd wilden of konden worden 
bij de clusters ingedeeld op basis van de vraaggesprekken. Dit is gedaan door uit te tran-
scripten te destilleren wat de overwegingen waren om voor een bepaald zoekresultaat 
of bepaalde website te kiezen en hoe zij hun surfgedrag omschreven. De respondenten 
die aan de hand van de vraaggesprekken zijn ingedeeld bij een cluster, zijn in de tabel 
geduid met een sterretje. Het aanduiden met een sterretje is gedaan, omdat uit het vori-
ge hoofdstuk bleek dat het gerapporteerde online zoekgedrag van de respondenten niet 
altijd op alle onderdelen gelijk was aan het geobserveerde zoekgedrag. 
 Opnieuw geldt voor respondenten 1-4 en 11-14 dat zij niet zijn ingedeeld bij 
een cluster, omdat er niet voldoende data over hen beschikbaar was om dit op een ge-
fundeerde wijze te kunnen doen. Daarnaast zijn de respondenten 26, 33, 36 en 38 niet 
ingedeeld bij een cluster, omdat zij in het vraaggesprek rapporteerden nooit op internet 
te zoeken naar medische informatie.

clustering online zoekstrategieën

Op hoofdlijnen was er een drietal zoekstrategieën te onderscheiden, gebaseerd op de 
overwegingen die zij noemden bij het maken van keuzes [k-ar]: respondenten die zich 
hoofdzakelijk door 1) toegankelijkheid van de informatie, 2) wenselijkheid van de in-
formatie, of 3) deskundigheid van de informatie lieten leiden. Hoewel het belangrijk 
was dat de informatie voldeed aan elk van deze waarden, had één van de waarden door-
gaans de overhand. Binnen deze drie zoekstrategieën waren er verschillen tussen de 
respondenten waar te nemen, wat leidde tot een onderverdeling in opnieuw drie (sub)
stijlen.  Elk van deze sub-stijlen heeft een typerende titel gekregen. In tabel 9.15 wordt 
vermeld welke respondenten een bepaalde zoekstrategie lieten zien. 
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tabel 9.15: clustering van respondenten aan de hand van hun online zoekstrategie (n =29)

cluster korte omschrijving respondenten
1a toegankelijkheid: vergelijkend 1, 21, 25, 34*, 39*
1b toegankelijkheid: associatief 3, 5, 10*
1c toegankelijkheid: verkennend 2, 4, 29, 32*
2a wenselijkheid: bevestigend 6*, 17, 18, 28*
2b wenselijkheid: mijdend/selectief 15, 20
2c wenselijkheid: mijdend/kort 22, 23, 30
3a deskundigheid: verkennend 16, 24, 31 
3b deskundigheid: gericht 19, 27*, 35, 37*, 40*

Zoals blijkt uit tabel 9.15 waren er ongeveer evenveel respondenten die zich lieten lei-
den door de toegankelijkheid van de informatie, als respondenten die zich lieten leiden 
door de wenselijkheid of deskundigheid ervan. 

cluster 1: toegankelijkheid leidend
Deze respondenten lieten zich hoofdzakelijk leiden door de toegankelijkheid van de in-
formatie. Zij kozen zoekresultaten die vertrouwd klonken of die zij kenden. Daarnaast 
lieten deze respondenten zich tijdens het zoeken leiden door wat zich gaandeweg aan-
diende, bijvoorbeeld door de beschrijvingen bij de zoekresultaten te lezen. Op de be-
trouwbaarheid van de afzender werd minder goed gelet. De betrouwbaarheid van de 
informatie werd gemeten door informatie van enkele sites met elkaar te vergelijken en/
of door de toon en uitstraling van de geraadpleegde websites. De onderlinge verschil-
len binnen deze stijl zijn gevat onder de noemers: a) vergelijkend, b) associatief, en c) 
verkennend.

 1a: vergelijkend
De respondenten kwamen qua 
zoekstijl met elkaar overeen, 
omdat zij websites kozen die vrij 
bovenaan de lijst met zoekresul-
taten stonden en die vertrouwd 
klonken of waren voor de respon-
dent. Zij scanden de website niet op de informatie die zij specifiek zochten, 
maar waren geneigd de gehele pagina te lezen: “Ik vind dus de, de, inhoudelijk 
de tekst vind ik gewoon heel erg belangrijk, dus ik heb wel de neiging om dat 
helemaal het hele verhaal door te lezen” [r21:o34]. Zij vonden informatierij-
ke pagina’s prettig: “Zij eh zijn uitgebreid in, nou ja, wat is kanker, wat zijn de 
klachten, onderzoek, even begrippenlijst. Op zich vind ik dit wel heel uitge-
breid en netjes voor elkaar eh, qua informatie” [r01:o28-29]. Om de betrouw-
baarheid van de informatie te controleren, bezochten zij nog één of hooguit 
twee andere websites: “Dan kijk ik, dan kijk ik toch even van nou wat staat eh, 

tabel 9.16: scores cluster 1a ‘zoekstrategie’

r k-ar #ow gd vw #p/o #s
1 1 1 1 1 1 2
21 1 1 1 1 2 2
25 1 1 1 1 1 1
34 1 1
39 1 1
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zie ik nog verschillen of zo van eh hè, dingen die elkaar tegenspreken. En als dat 
zo is, dan verder zoeken” [r21:42-47]. Als de informatie overeenkwam, stopten 
zij met zoeken.

 1b: associatief
Deze respondenten hadden geen 
duidelijk idee over wat zij wilden 
vinden. Zij lieten zich inspireren 
door de beschrijvingen bij de 
zoekresultaten en de informatie 
op de webpagina’s die zij bezochten: “Ik kijk ook als ik wat intik op google, wat 
er nog meer, waar vaak op gezocht wordt, zeg maar. Dus als ik pap 2 intik, wat 
er nog meer, dus waar vaak op gezocht wordt. Waar ik misschien zelf nog niet 
eens over nadenk” [r05:o136]. Als zij iets lazen dat hen relevant of interessant 
leek, zochten zij op dat onderwerp verder: “Oh kijk, baarmoederhalskanker. 
Ik zie daar iets, dat triggert mij. En dan kan ik- Doe ik dan ‘uitstrijkje baar-
moederhalskanker’, want dan wil ik even weten van: wat hebben die twee met 
elkaar te maken” [r03:o134-137]. Zij bezochten relatief veel en uiteenlopende 
typen websites: van forums tot websites van ziekenhuizen: “Als ik zie dat er, zeg 
maar, persoonlijke, dus eh... Hé, Liselotje zegt wat ze ervan vindt, dan vind ik 
het niet heel interessant om hè, verder te kijken. Soms kijk ik wel even natuur-
lijk” [r05:o42-44]

 1c: verkennend
Deze respondenten kozen een 
zoekresultaat dat hen betrouw-
baar leek. Aangekomen op deze 
website, beoordeelden zij de des-
kundigheid van de website door 
onder meer de vormgeving en het 
taalgebruik op de website: “Ja, waar waar kijk ik dan naar. Ehm, nou in ieder 
geval of het professionaliteit uitstraalt” [r32:480-483]. Als zij een betrouwbare 
indruk van de website hadden, bezochten zij vervolgens via interne links meer 
pagina’s op de website, zonder daarbij op zoek te zijn naar specifieke infor-
matie. Zij verkenden de informatie op de website als het ware: “En daar zie 
ik wel wat meer informatie wat mij interessant lijkt. (...) Nou, ik lees hier ook 
over de: pap-variatie. Dat vind ik ook wel interessant. (...) En ik zie hieronder 
een link staan naar ‘wat zijn afwijkende cellen’. Dus ik wil even daar kijken wat 
ze daarover zeggen. (...) Ik zie hier nog een link staan ‘behandelmethoden bij 
afwijkingen’. (...) Ik moet zeggen dat ik op deze website eigenlijk wel best veel 
informatie zie. En het geeft mij in ieder geval nog niet de behoefte om gelijk al 
door te scrollen naar een nieuwe website” [r04:o22-47].

tabel 9.17: scores cluster 1b ‘zoekstrategie’

r k-ar #ow gd vw #p/o #s
3 1 4 2 2 2 4
5 1 4 2 2 1 4
10 1 2

tabel 9.18: scores cluster 1c ‘zoekstrategie’

r k-ar #ow gd vw #p/o #s
2 1 1 3 1 4 2
4 1 1 3 1 4 1
29 1 1 3 1 4 1
32 1 2 >1
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cluster 2: affectieve informatiebehoeften leidend
Deze respondenten lieten zich hoofdzakelijk leiden door de wenselijkheid van de infor-
matie. Gedurende het bekijken van de zoekresultaten, letten zij vooral op de beschrijving 
en maakten zij een inschatting van het type informatie dat zij bij de afzender konden 
verwachten. Tijdens de observaties bleek dat zij gedurende het zoeken naar informatie 
voor ogen hadden wat zij wel of juist niet wilden lezen; zij waren selectief in de keuzes 
die zij maakten. Zij a) kozen voor informatie die hun negatieve emoties rechtvaardigde, 
b) meden informatie die potentieel beangstigend voor hen was, of c) zochten slecht heel 
kort om te vermijden dat zij per abuis iets zouden lezen dat zij niet wenselijk achtten.

 2a: bevestigend
Een deel van de respondenten 
ging op zoek naar informatie 
over een afwijkende Pap-uitslag, 
maar leek daarbij voornamelijk 
te letten op informatie over wat 
er allemaal mis kon gaan. Deze 
informatie vormde vervolgens een bevestiging van hun vermoedens. Hoewel 
zij zeiden deze informatie niet wenselijk te vinden, zochten zij deze informatie 
toch steeds op. Zij werden getrokken door alles dat ‘eng’ is en gingen tijdens 
hun zoektocht van rampscenario naar rampscenario: “Hier zit je dus inderdaad 
op zo’n forum medisch forum over baarmoederhalskanker. (...) Hier geeft er 
weer eentje aan als je een Pap1 hebt, dat dat een voorstadium van kanker is. 
(...) Nu zit ik me dus helemaal gek te maken wat, of tenminste gek maken, ga ik 
dingen ehm in mijn hoofd halen wat er helemaal niet is. Ga maar naar baarmoe-
derhalskanker [typt ‘baarmoederhalskanker’ in Google]” [r18:o63-87].

 2b: mijdend/selectief 
In tegenstelling tot de vorige res-
pondenten, ging een ander deel 
van de respondenten informatie 
die hen mogelijk kon verontrus-
ten juist uit de weg. Dit gold voor zowel online patiëntenforums als voor infor-
matie van betrouwbare, deskundige bronnen, zoals een ziekenhuis of het KWF: 
”Misschien dat het bij het LUMC - het LUMC heeft voor patiënten een aparte site 
en ik heb daar nog nooit op gekeken. Want ook weer, ja, al het leed van ande-
ren. Ja, en ook informatie, een teveel aan informatie wil ik ook niet hebben. (...) 
Bijvoorbeeld als je leest over, ik weet dat er een heel sterk verhoogd risico voor 
huidkanker is na de transplantatie door die medicatie. En ik zou me ook kun-
nen laten geruststellen door goed te zoeken, maar ik wil er eigenlijk helemaal 
niks van weten” [r20:o38]. Informatie die geruststelde, werd juist wel geselec-
teerd: “Eens kijken op de site gynaecologie punt nl. En dat is omdat het begin- 

tabel 9.19: scores cluster 2a ‘zoekstrategie’

r k-ar #ow gd vw #p/o #s
6 2 3
17 2 3 3 2 1 2
18 2 3 3 2 2 4
28 2 3

tabel 9.20: scores cluster 2b ‘zoekstrategie’

r k-ar #ow gd vw #p/o #s
15 2 3 2 2 1 2
20 2 1 2 1 1 1
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omdat het- bij Google zie je zo van “het ontstaan van baarmoederhalskanker 
gaat heel langzaam”. En dan denk ik: “Oh, dat is eh fijn om te lezen” [r15:o79].

 2c: mijdend/kort
De overige respondenten in de 
categorie ‘wenselijkheid leidend’ 
meden potentieel beangstigende 
informatie door heel kort te zoe-
ken: “Ik ga lezen wat de sympto-
men zijn en dan ga ik kijken of ik die ook heb. (...) Ja, weet je, bij mij stopt het 
hier eigenlijk bij. Ik heb echt zoiets van: ‘Ja ok, prima’. En ik zie hier, als je ge-
woon op Pap3, dan kom je inderdaad op een soort forum uit. Nou, daar heb ik 
dus geen behoefte aan” [r23:o08-19]. Daarmee probeerden zij te voorkomen 
dat zij iets zouden lezen waardoor zij verontrust zouden raken: “Nee, ga ik niet. 
Ga ik niet. Omdat het me onrustig maakt. Omdat het me onrustig maakt, weet 
je. En dan denk ik van: ‘Ja, laat ik nog maar even afwachten’” [r30:o26-27].

cluster 3: deskundigheid leidend
Respondenten in deze categorie lieten zich hoofdzakelijk leiden door de betrouwbaar-
heid van de informatie. Zij waren zich, meer dan de andere respondenten, bewust van 
de afzender van de informatie. Hoewel tijdens de vraaggesprekken door veel respon-
denten werd gezegd dat zij naar betrouwbare informatie zochten, bijvoorbeeld van een 
ziekenhuis, bleek tijdens de observaties dat alleen deze respondenten daar ook daad-
werkelijk op letten bij het selecteren van een zoekresultaat. Deze respondenten leken 
veel waarde te hechten aan de autoriteit van artsen en deskundigheid van bijvoorbeeld 
wetenschappers of de overheid, en gebruikten het internet met name om aanvullende 
of achtergrondinformatie te zoeken, of informatie die als input kon dienen voor het ge-
sprek met de zorgverlener. De zoektocht op internet van deze respondenten was vrij 
beperkt. 

 3a: onderzoekend
De respondenten in deze subca-
tegorie bezochten enkele web-
sites. Online patiëntenforums en 
websites van onbekende afzen-
ders werden gemeden: “Nu zie ik 
de eerste al staan. Die klik ik niet aan. Want eh, ik kijk dan naar wie dan de 
informatie, ja, of ik dat zou vertrouwen. En larsbosboom slash diagnose, daar 
zou ik denken: “Nou, ik weet niet wie Lars is, maar die laat ik even zitten”. (...) 
Daaronder staat Viva forum. Nou weg ermee, daar kijk ik niet op” [r24:o04]. 
Als de respondent de indruk had dat een zoekresultaat veel forums oplever-

tabel 9.21: scores cluster 2c ‘zoekstrategie’

r k-ar #ow gd vw #p/o #s
22 2 2 4 1 1 1
23 2 1 4 2 2 2
30 2 1 4 2 3 2

tabel 9.22: scores cluster 3a ‘zoekstrategie’

r k-ar #ow gd vw #p/o #s
16 3 3 3 2 1 3
24 3 2 3 2 1 2
31 3 3 3 2 1 2
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de, werd een nieuwe zoekopdracht geformuleerd. Deze respondenten gingen 
minder gericht naar informatie op zoek dan de respondenten in cluster A; zij 
waardeerden Wikipedia bijvoorbeeld om zijn vele in- en externe links: “Ik vind 
Wikipedia altijd vrij- lekker overzichtelijk. En eh, goeie doorkliks, in de zin van 
eh, als je een woord niet kent of je wilt wat verdieping” [r31:o06].

 3b: gericht
Enkele respondenten waren zeer 
gericht op het vinden van het 
antwoord op hun vraag. Zodra zij 
het antwoord op hun vraag had-
den gevonden en zij de indruk 
hadden dat de informatie afkom-
stig was van een betrouwbare bron, staakten zij hun zoektocht. Anders dan 
veel andere respondenten lieten zij zich dus niet afleiden door aanverwante 
of anderszins interessante informatie: ”En dan kijk ik gewoon in die introotjes 
van Google. Oh hier. Nou, staat ie eigenlijk al meteen. Website van het AMC dat 
is ook wel een betrouwbare website. ‘Ook bij vrouwen die zwanger zijn doen 
wij in geval van afwijkend uitstrijkje een colposcopisch onderzoek’. Dan ben 
ik klaar” [r19:o27-28]. Een veel gehoorde overweging om de zoektocht kort 
te houden, is dat respondenten twijfels hadden over de betrouwbaarheid van 
de informatie: “Dit is zeg maar informatie, maar ik moet dit niet altijd als waar 
aannemen wat erin staat” [r40:395-397].

9.3 stap 2: van clusters naar patronen

In de voorgaande paragraaf zijn de geobserveerde clusters besproken van de vier on-
derzochte aspecten van het informatiezoekproces: de reactie op de diagnose, de infor-
matiebehoeften, de geraadpleegde informatiebronnen en het online zoekgedrag. De 
volgende stap was onderzoeken of er patronen te ontdekken waren in de clusteringen 
– en dus of er patronen aangewezen konden worden in het informatiezoekproces. Deze 
paragraaf is gewijd aan de beschrijving van de waargenomen patronen.

9.3.1 werkwijze

Zoals beschreven werden de respondenten voor elk van de drie onderzochte fasen in 
het informatiezoekproces toegewezen aan een bepaald cluster, die werd gevormd aan 
de hand van de behoeften, keuzen en gedragingen, en de motieven daarvoor. Elk van 
de respondenten behoorde dus tot drie clusters. Bijvoorbeeld: informatiebehoeften 1a; 
informatiebronnen cluster 2b; en online zoekstrategie cluster 3c. Bij de clustering per 
fase zijn de respondenten zowel op hoofdlijnen (vb cluster 1) als meer specifiek (vb 
cluster 1b) bij elkaar geplaatst. Bij het zoeken naar patronen in het informatiegedrag is 

tabel 9.23: scores cluster 3b ‘zoekstrategie’

r k-ar #ow gd vw #p/o #s
19 3 2 1 1 1 1
27 3 1 1 1 1 1
35 3 1 1 2 1 1
37 3 1 1 1 1 1
40 3 1 3 2 1



286

hoofdstuk 9

naar de overeenkomst tussen de respondenten op de hoofdlijnen gekeken, waarbij de 
motieven net zo zwaar meewogen als de behoeften, keuzen of het gedrag.
 De respondenten 1-4, 7-9 en 11-14 zijn niet ingedeeld bij een patroon. Respon-
denten 1 tot en met 4 waren de pilot-respondenten; zij waren geen patiënt tijdens deze 
studie. Zij hebben alleen de vragenlijsten ingevuld en hebben online naar informatie 
gezocht. Van de overige respondenten was te weinig bekend om hen op een gefundeer-
de wijze aan een cluster toe te kunnen wijzen; met deze groep respondenten is alleen 
telefonisch gesproken. Omdat zij niet aan clusters zijn toegewezen, konden zij ook niet 
tot een bepaald patroon behoren.

9.3.2 waargenomen patronen

Aan de hand van de clusters van de drie onderzochte fasen van het informatiezoekpro-
ces kon een vijftal patronen onderscheiden worden. Voor elk van deze patronen is een 
typerende term gekozen. In tabel 9.24 worden deze vijf patronen genoemd met daarbij 
de respondenten die bij de betreffende patronen behoren. In deze paragraaf worden de 
vijf geïdentificeerde patronen beschreven en geïllustreerd door middel van citaten en 
beschrijvingen van respondenten die kenmerkend waren voor een betreffend patroon.

tabel 9.24: patronen informatiegedrag (n =29)

cluster korte omschrijving respondenten
1 inactief 23, 26, 27, 33, 36
2 sensitief 15, 22, 29, 30, 31, 38, 40
3 selectief 6, 17, 18, 20, 28
4 constructief 5, 10, 16, 19, 21, 25, 34, 39
5 assertief 24, 32, 35, 37

Uit tabel 9.24 blijkt dat de vijf patronen ongeveer even vaak werden waargenomen. 
Deze patronen staan niet volledig op zichzelf: er bestaat in meer of mindere mate over-
lap tussen de respondenten. De labels van de patronen typeren de respondenten binnen 
dat patroon het best, maar ook bijvoorbeeld respondenten binnen het patroon ‘asser-
tief’ konden kenmerken van het patroon ‘behoedzaam’ hebben – maar bij hen ‘won’ de 
behoefte aan een grondig begrip en de wens om mee te kunnen beslissen het willen 
mijden van potentieel beangstigende informatie. De patronen moeten derhalve niet ge-
zien worden als afgebakende groepen, maar als dominante typeringen van informatie-
gedrag.

 
patroon 1: inactief
Dit patroon is redelijk homogeen; de overeenkomst tussen de respondenten was groot. 
Zij zeiden zich geen zorgen te (willen) maken, maar bleken er sterk rekening mee te 
houden dat zij kanker zouden kunnen hebben. Zij wilden hun zorgen niet oproepen 
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door op zoek te gaan naar informatie. Zij namen de 
informatie die zij aangeboden kregen tot zich, maar 
gingen niet zelf actief op zoek naar informatie over 
het onderwerp – niet bij bronnen die zij als betrouw-
baar of deskundig achtten en ook niet bij bronnen 
die zij als onbetrouwbaar bestempelden. Deze res-
pondenten vonden het voldoende om te weten wat 
er tijdens de eerstvolgende afspraak zou gebeuren. Ten aanzien van de diagnose hadden 
zij geen behoefte aan verdere informatie. De ‘inactieve’ respondenten zochten niet of 
nauwelijks op internet. De ene respondent die wel op internet was geweest, was recht-
streeks naar de digitale folder van het ziekenhuis over het onderzoeks- en behandeltra-
ject genavigeerd; zij had de papieren folder niet ontvangen. Andere informatiebronnen, 
zoals ervarings- of medische deskundige naasten, werden ook niet geraadpleegd. De 
respondenten vertrouwden erop dat zij de benodigde informatie van hun zorgverle-
ners zouden krijgen en gaven zich over aan het onderzoeks- en behandeltraject. Twee 
van de respondenten zijn ingedeeld bij een zoekstrategie, maar zij behoren eveneens 
tot cluster 0. Zij zeiden normaal gesproken niet op internet te zoeken naar medische 
informatie. Omdat haar dat gevraagd was (respondent 23) of omdat ze dat dit keer wel 
had gedaan (respondent 27) kon hun zoekgedrag desondanks toch getypeerd worden.

illustratie inactief zoekgedrag
Een typisch voorbeeld van ‘inactief’ informatiegedrag vertoonde respondent r36. Zij is 
een vrouw van 56 jaar die zeventien jaar geleden borstkanker heeft gehad. Zij heeft een 
aantal jaar geleden al eens een afwijkende pap-uitslag gehad en is daar destijds voor 
onderzocht in het ziekenhuis. Hoewel zij zei zich geen zorgen te maken, bleek zij bang 
te zijn dat zij opnieuw kanker zou krijgen. Haar angstige gevoelens probeerde zij zoveel 
mogelijk te negeren. Dit vertaalde zich naar een inactief zoekgedrag; zij had weinig in-
formatiebehoeften en ging niet actief op zoek naar informatie – ook niet op het internet. 
Zij vertrouwde erop dat ze de benodigde informatie aangereikt zou krijgen.
 Haar informatiegedrag ten aanzien van een afwijkende pap-uitslag wordt ge-
schetst in de volgende opmerkingen: “Ik maak me geen zorgen, nee. Dat wil ik niet. Ik 
wil me geen zorgen maken. Ik heb me genoeg zorgen gemaakt. Ik heb al genoeg gehad 
ook. (...) Ik vraag me gewoon af wat ze dan, zeg maar eh eh, behalve dan een uitstrijkje, 
eh aan dat biopt, wat ze dan meer kunnen zien dan aan dat uitstrijkje wat ze wegnemen, 
zeg maar. Dat, dat vraag ik me dan wel af, weet je. Hoe eh, kan het misschien heel anders 
uitpakken nu, dat ‘t veel erger is als- dan ‘t uitstrijkje uitwijst.  Want die kans is er na-
tuurlijk ook nog. Dus eh, dat- dat vind ik da wel eh, ja. Nou ja goed, dat moet je gewoon 
afwachten. (...) Ik neem aan dat de dokter mij wel vertelt wat er loos is en dan, ja dan 
zie ik het wel. Dus eh, nee, heb ik niet gedaan. Ik ben niet gaan zoeken. (...) Ik ben geen 
dokter, dus ik neem aan dat hun wel eh doen wat goed is. Dat, daar moet je je toch aan 
overgeven. (...) Dat komt natuurlijk ook omdat je al met het woord kanker te maken heb 
gehad en met die ziekte. Dan ben je extra eh alert natuurlijk en zo. En dan denk je ook 

tabel 9.25: patroon 1

r infob bron zkstr
23 1a 1 2c
26 2 1 0
27 1a 1 3c
33 1a 1 0
36 1a 1 0
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sneller: ‘Oh, het zal wel fout zijn’, weet je. Dus daarom doe ik dat ook niet. Ik bedoel, het 
is misschien je kop in het zand steken, maar dat wil ik dan eigenlijk helemaal niet weten. 
Dus eh, dat is niet zo goed voor mijn gemoedsrust, zeg maar. Dus pas als ik echt denk 
van: ‘Nou, ik heb nu iets’, dat ik denk: ‘Nee, dit is niet goed’, dan, ja, dan ga ik gewoon 
naar de dokter. En eh ja, dan wachten we ’t maar af”.

patroon 2: sensitief
Een grote groep respondenten vertoonde ‘sensitief’ 
informatiegedrag. Deze respondenten ervoeren 
negatieve emoties ten aanzien van de afwijkende 
Pap-uitslag. Zij hadden wel behoefte aan informa-
tie hieromtrent, maar kregen hun informatie over 
een afwijkende pap-uitslag het liefst van zorgver-
leners. Zij bewaarden hun vragen dan ook groten-
deels tot aan het consult in het ziekenhuis en gingen 
daar buiten weinig actief op zoek naar informatie. Zij gaven de voorkeur aan een kleine 
hoeveelheid, betrouwbare, empathische informatie. De respondenten vonden het vol-
doende om globaal te weten wat er aan de hand was en wat er zou gebeuren op de po-
likliniek. Als zij door een zorgverlener, bijvoorbeeld hun huisarts, gerustgesteld waren 
over de kwestie, hadden zij weinig behoefte om nog andere bronnen te raadplegen voor 
informatie. Het internet werd niet of nauwelijks geraadpleegd voor medische informa-
tie, om te voorkomen dat zij geconfronteerd zouden worden met informatie die hen 
van slag zou maken. Als het internet bij uitzondering wel werd geraadpleegd, werd de 
respondent geraakt door feitelijke, weinig inlevende informatie over het betreffende 
onderwerp. 

illustratie sensitief zoekgedrag
Respondent r15, een jonge vrouw van 35 jaar,  was een typerend voorbeeld van een 
respondent die ‘behoedzaam’ informatiegedrag liet zien. Zij was al eerder voor een af-
wijkende Pap-uitslag behandeld met een lisexcisie. Zij had destijds een uitstrijkje laten 
maken op indicatie van een HPV-infectie. Zij vond de HPV-infectie ‘vreselijk’ en was nu 
opnieuw ontdaan, doordat er wederom afwijkende cellen waren aangetroffen. Zij had 
wel behoefte aan meer duiding en aan geruststelling, maar ging daar niet uitgebreid 
naar op zoek. Het liefst ontving zij informatie van haar huisarts. Het internet werd nau-
welijks geraadpleegd, vanwege de potentieel verontrustende informatie waarmee zij 
geconfronteerd kon worden.
 De volgende opmerkingen illustreren haar informatiegedrag: “Toen ik de uit-
slag van mijn huisarts kreeg, toen was ik wel heel erg geschrokken. Dat heeft een week 
geduurd of zo. (...) M’n huisarts ja [de belangrijkste informatiebron] en internet bijna 
gelijk. En m’n huisarts vind ik, ja, een plezierige vrouw. (...) Wat het betekent dat het eh, 
dat het opnieuw een slechte uitslag is, ja, of een mindere uitslag. (...) Wat dat dan zegt of 

tabel 9.26: patroon 2 

r infob bron zkstr
15 1b 2a 2b
22 2 2a 2c
29 2 2b 1c
30 1b 2b 2c
31 1a 2a 3b
38 2 2a 0
40 1b 2a 3a
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zo. Daar zou ik wel iets over willen weten, van eh, daar zou ik vooral over gerustgesteld 
willen worden”. De respondent had ermee ingestemd om na het vraaggesprek te zoeken 
naar informatie op internet en dat te laten observeren. Tijdens het zoeken op internet 
zei ze: “Ik realiseer me eigenlijk ook dat ik- dat ik eigenlijk niet zo- als er zoiets gebeurt 
niet zo heel veel behoefte heb aan heel veel informatie. Dat ik meer denk van: ‘Nou, on-
geveer moet ik het weten en verder zie ik het wel’. Dat ik wel in het begin dacht: ‘Oh jee, 
straks moet m’n baarmoeder er uiteindelijk uit’ of zo hè, maar dan ga ik niet helemaal 
uitzoeken hoe dat zit. Denk ik: ‘Ah, die kans zal vast klein zijn en ik zie het wel’. (...) Dan 
toets ik nog even baarmoederhalskanker in. Ga ik niet bij het KWF kijken in eerste in-
stantie, dat lijkt me dat er dan een beetje teveel informatie misschien is. (...)  Eens kijken 
op de site gynaecologie punt nl. En dat is omdat het begin- omdat het- bij Google zie je 
zo van: ‘het ontstaan van baarmoederhalskanker gaat heel langzaam’. En dan denk ik: 
‘Oh, dat is eh fijn om te lezen’”.

patroon 3: selectief
Net als de ‘inactieve’ respondenten, vormden ook 
de ‘selectieve’ respondenten een vrij homogene 
groep. De respondenten van wie het zoekgedrag 
getypeerd kon worden als ‘selectief’ waren erg ont-
daan over de afwijkende Pap-uitslag. Zij vreesden 
dat er iets ernstigs met hen aan de hand was. Zij 
gingen bij diverse bronnen op zoek naar informatie 
over de ernst van de Pap-uitslag, over de pijnsensatie tijdens het onderzoek en/of over 
de gevolgen van een behandeling op bijvoorbeeld het kunnen krijgen van kinderen. Tij-
dens het zoeken naar deze informatie trok informatie die deze vrees bevestigde het 
meest hun aandacht. Zij stuitten op informatie over baarmoederhalskanker en erva-
ringsverhalen van respondenten bij wie een afwijkende pap-uitslag ingrijpende gevol-
gen had gehad, zoals kinderloos blijven na een baarmoederverwijdering. Na het lezen 
van dergelijke informatie staakten zij hun zoektocht. Zij eigenden zij zich de informatie 
vervolgens toe, waardoor hun angst groeide. Van de huisarts of gynaecoloog wilden zij 
vervolgens weten of zij bijvoorbeeld inderdaad kanker hadden of zouden krijgen. Ook 
al werd uitgelegd dat een afwijkende Pap-uitslag niet duidt op het hebben of krijgen van 
baarmoederhalskanker, de vrees hiervoor bleef bestaan. 

illustratie selectief zoekgedrag
Respondent r18 was illustratief voor ‘selectief’ informatiegedrag. Zij was 35 jaar en liep 
de laatste jaren, volgens eigen zeggen, het ziekenhuis in en uit. Zij vond zichzelf een 
nuchter persoon met een hoge pijngrens, maar uit hetgeen zij vertelde bleek dat zij veel 
onrust ervaarde. Zij ging er min of meer van uit dat zij iets ernstigs onder de leden had 
en selecteerde informatie die dit scenario bevestigde. Aan haar zorgverleners werden 
veel vragen gesteld en ook het internet werd geraadpleegd. Zij was één van de weinige 

tabel 9.27: patroon 3 

r infob bron zkstr
6 3a 3 2a
17 3a 3 2a
18 3a 3 2a
20 3a 2b 2b
28 3a 3 2a
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vrouwen die niet in termen van betrouwbaarheid of relevantie over het internet sprak. 
 Het specifieke zoekgedrag blijkt uit de volgende opmerkingen: “Op internet 
kijk ik dan steeds van mensen- ik kijk meer op forums van mensen die dezelfde klach-
ten hebben of wat dan ook. Nou ja, en dan ga ik inderdaad verder lezen (...) Dus dan 
ga ik meer vergelijken met mensen die hetzelfde probleem hebben of- of hetzelfde ge-
zondheid eh eh, gezondheidsprobleem, ka- kanker. (...) Ik ben dan behoorlijk veel op 
internet bezig. (...) Mijn huisarts zei ook weer tegen mij van, eh eh: ‘Je moet een beetje 
voorzichtig zijn met dat soort dingen, want, weet je, wat die mensen hebben, dat wil 
nog niet zeggen dat jij het hebt’. En ik ben ook heel nuchter wat dat soort dingen betreft. 
Maar eh, je gaat je toch, dat je denkt van: ‘Hè, wacht effe, dit heb ik ook’. (...) Hoe ontstaat 
baarmoederhalskanker, waar dat vandaan kan komen, dat heb ik wel bekeken. (...) De 
één zegt dit en de ander zegt eh: ‘chemisch’ en de ander: ‘totaal niet chemisch’, dus ik 
heb wel bij de gynaecoloog ook nog, afgelopen keer, heel veel informatie gevraagd over 
het feit dat ik steeds die tumoren terugkrijg of dat dan te maken heeft met die ehm, ja, 
met laat maar zeggen met baarmoederhalskanker”. Observatie: “Nou ja, ik zie dat hier 
meer mensen last van hebben. (...) Ja, hier zit je dus inderdaad op zo’n forum, medisch 
forum over baarmoederhalskanker. Nou ja, dit zijn dus wel dames die allemaal een sco-
pie hebben gedaan alleen bij iedereen komt er natuurlijk weer wat anders uit. Hier geeft 
er weer eentje aan als je een pap1 hebt dat dat een voorstadium van kanker is. (...) Dan 
maar naar de afbeeldingen kijken. Gatverdamme. Nou, dan krijg je een hele leuke af-
beelding”.

patroon 4: constructief
De respondenten die het type ‘constructief’ infor-
matiegedrag lieten zien, reageerden verschillend 
op de afwijkende Pap-uitslag. Zij waren allen wel 
enigszins tot matig verontrust over één of meer as-
pecten van de diagnose, maar waren grotendeels 
gerust te stellen door informatie die zij kregen aan-
gereikt of opzochten. Hun reactie kon getypeerd 
worden als nuchter. De respondenten wilden weten wat een afwijkende Pap-uitslag of 
het Humaan Papillomavirus inhield en vonden het prettig om voorbereid te zijn op een 
onderzoek of behandeling. Zij construeerden een beeld van de diagnose en het traject 
door verschillende bronnen te raadplegen, met een belangrijke rol voor  het internet. 
Het te construeren beeld beperkte zich hoofdzakelijk tot wat er nu aan de hand was 
en wat er tijdens de eerstvolgende afspraak zou gebeuren. Hoewel de respondenten 
ook specifieke vragen hadden, stonden zij tijdens het zoeken open voor gerelateerde 
informatie. Tijdens het zoeken naar informatie lieten de respondenten zich leiden door 
wat  zich aandiende, bijvoorbeeld door de zoekopties van Google, de beschrijvingen 
bij de zoekresultaten of door wat zij in forums of websites te lazen. Bij het selecteren 
van informatie leek de potentiële relevantie belangrijker dan de betrouwbaarheid. Zij 

tabel 9.28: patroon 4 

r infob bron zkstr
5 2 2c 1b
10 3b 2c 1b
21 3b 2c 1a
25 2 2c 1a
34 2 2c 1a 
39 2 2a 1a
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beschouwden het internet als een grote encyclopedie. De respondenten waren ervan 
doordrongen dat er veel ‘indianenverhalen’ op het internet te vinden zijn, maar achtten 
zichzelf in staat om betrouwbare informatie te detecteren en de gevonden informatie 
zorgvuldig af te wegen.

illustratie constructief zoekgedrag
De manier waarop respondent r5 (37 jaar) naar informatie zocht omtrent een afwij-
kende pap-uitslag is illustratief voor het type ‘constructief’ zoekgedrag. Zij had voor de 
eerste keer een afwijkende pap-uitslag en ging dan ook voor het eerst naar de cervix-
polikliniek. De respondent ging vrij nuchter met de diagnose om. Ze wilde graag weten 
wat een afwijkend uitstrijkje inhield en hoe het onderzoek zou verlopen. Ze ging op 
zoek bij bronnen die voor handen waren, zoals het internet. Tijdens het zoeken naar in-
formatie las ze ook gerelateerde informatie en kwam ze op nieuwe vragen. Het internet 
was een vanzelfsprekende bron, die ze met vertrouwen in haar eigen internetvaardig-
heden benaderde.
 De manier waarop zij ging zoeken naar informatie omtrent een afwijkende 
pap-uitslag wordt als volgt geïllustreerd: ‘Bij de eerste resultaten staan altijd wel goede 
dingen, is mijn ervaring. Een ziekenhuis vind ik vertrouwd. Verder let ik op taalgebruik. 
De opmaak hoeft niet per se mooi of gelikt te zijn, als het maar een beetje overzichtelijk 
is. Als de beschrijving bij de zoekresultaten afwijkt van wat ik op de website aantref, 
klik ik verder. Tijdens het zoeken op internet naar gewenste informatie, kom ik ook 
op nieuwe informatievragen. Ik ga niet naar fora, omdat mensen alleen als het slecht 
ging hun verhaal vertellen”. Observatie: “Nou dit vind ik wel, dit is wel, vind ik, wel heel 
uitgebreid. Ook wel interessant. Ook dingen waar ik niet eens over nagedacht had. Dus 
waar komt ‘Pap’ nou eigenlijk vandaan? Had ik me misschien wel stiekem afgevraagd, 
maar nou ja. Nou, hier staat heel veel op. Eigenlijk vind ik dit een hele goeie site al me-
teen. Ja, ik weet nu absoluut wel wat pap2 is. En dan kijk ik nog eventjes eh naar andere 
uitslagen die naar voren komen. (...) Persoonlijk mijd ik allerlei blogs. Oh ja. Ik kom hier 
iets tegen waar ik eigenlijk niet op zoek ben, maar wat ik wel heb. Het HPV-virus, waar-
van ik denk: ‘Oh ja. Daar wilde ik eigenlijk ook nog wel wat over weten’. (...) Ik kijk ook 
als ik wat intik op google, wat er nog meer, waar vaak op gezocht wordt, zeg maar. Dus 
als ik pap 2 intik, wat er nog meer, dus waar vaak op gezocht wordt, waar ik misschien 
zelf nog niet eens over nadenk. (...) Als ik zie dat er, zeg maar, persoonlijke, dus eh hè, 
Liselotje zegt wat ze ervan vindt, dan vind ik het niet heel interessant om, hè, verder te 
kijken. Soms kijk ik wel even natuurlijk”.

patroon 5: assertief
De respondenten die bij dit patroon hoorden, waren – zoals meer respondenten – aan-
geslagen door de afwijkende Pap-uitslag. Zij legden bijvoorbeeld de link met ongewenst 
kinderloos blijven en met baarmoederhalskanker. Als hen iets niet duidelijk was of als 
zij een andere mening waren toegedaan dan bijvoorbeeld hun huisarts, dan zorgden zij 
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er assertief voor dat er duidelijkheid kwam of een 
oplossing werd gevonden. De respondenten had-
den veel vragen omtrent zowel de diagnose als het 
traject. Zij wilden gedetailleerd weten waarom er 
bijvoorbeeld voor een bepaalde behandeling werd 
gekozen. De respondenten hadden er behoefte aan 
om te begrijpen waarom er bepaalde keuzes wer-
den gemaakt en wilden hier actief over mee kun-
nen beslissen. De respondenten gingen met hun grote informatiebehoeften te rade bij 
diverse informatiebronnen. Betrouwbaarheid van de informatie speelde een grote rol. 
Om die reden werd het internet door deze respondenten over het algemeen spaarzaam 
gebruikt voor het zoeken naar informatie omtrent ziekte, gezondheid en zorg. De des-
kundigheid van de artsen werd hoog gewaardeerd. De gevonden informatie diende dan 
ook hoofdzakelijk om goed voorbereid een gesprek met de arts aan te kunnen gaan.

illustratie assertief zoekgedrag
Respondent r24 was een duidelijk voorbeeld van ‘assertief’ informatiegedrag. Deze 
respondent was 30 jaar en wilde met haar vriend aan een gezin beginnen. Informatie 
uit de voorlichtingsfolder en van een gynaecoloog hadden haar de indruk gegeven dat 
zwanger raken na een behandeling moeilijk zou worden. Zij was erg daar erg door ont-
daan. Ze had veel behoefte om te weten wat er precies aan de hand was en ook wat de 
verschillende scenario’s waren. Ze ging actief bij diverse bronnen op zoek naar infor-
matie, ook bronnen die minder eenvoudig te benaderen waren. De respondent had er 
behoefte aan om mee te kunnen praten over het behandeltraject en hier ook een stem 
in te hebben. Aan deskundigheid en betrouwbaarheid van artsen hechtte zij zeer veel 
waarde. Dat was ook terug te zien in haar online zoekgedrag.
 De manier waarop zij vervolgens naar informatie ging zoeken, wordt aan de 
hand van de volgende opmerkingen geïllustreerd: “Je schrikt je kapot, ja. Je weet niet 
waar je, wee-, je weet niet waar je aan toe vent. En eh, alles wat maar lijkt op onrustige 
cellen richting kanker dat, zeg maar, dat gaat gelijk door je hoofd. En je bent ook een 
vrouw van dertig (...), dat betekent ook dat dingen als kinderwens in je achterhoofd zit-
ten. (...) Ik ben informatie gaan zoeken naar eh die p- pap eh uitslagen. Nou, wat 3b dan 
precies betekent. Maar daar ben ik ook weer heel snel mee opgehouden. Ik kwam op 
van die fora’s met allemaal van die ontzettende hysterische verhalen. (...) Maar ik pro-
beer het ook wel zodanig te beperken en het ook wat meer, ja, ook wel echt aan de arts 
te laten (...) Ik had echt een lijstje met vragen. En eh, ik heb ook ehm vrienden die arts 
zijn. Dus ik heb het ook met hun toen van tevoren besproken en op basis daarvan ook 
een lijstje gemaakt. (...) ‘t Is zo ingrijpend, zeg maar, voor jezelf ook op emotioneel vlak, 
dat het heel prettig is als je, als je vanuit die kant ook een verhaal krijgt (...) Observatie: 
“Nou, nu zie ik de eerste al staan. Die klik ik niet aan. Want eh, ik kijk dan naar wie dan 
de informatie, ja, of ik dat zou vertrouwen. En larsbosboom slash diagnose, daar zou ik 
denken nou, ik weet niet wie Lars is, maar die laat ik even zitten. En dan zie ik de twee-

tabel 9.29: patroon 5 

r infob bron zkstr
16 2 4a 3b
19 2 4a 3a
24 3b 4b 3b
32 3b 4a 3a
35 3a 4b 1a
37 3b 4b 3c
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de bij Pap 3a, en dat is Medischforum.nl. Nou forum ben ik niet kapot van, dus dan zou 
ik denken: ‘Mwah’. (...) Ik zie dus eigenlijk alleen maar slechte informatie, als ik eerlijk 
ben. (...)  Ehm… nou die pap 3a daar ben ik nu wel eh, dat is echt een slechte zoekactie 
geweest. Dan zou ik colposcopie doen. Nou, dan zie je al staan eerst colposcopie en dan 
colposcopie pijnlijk (lacht). Daar moet je ook niet eh, en dan kom je weer op al die fo-
rums terecht”. 

9.4 conclusie
In dit hoofdstuk werden de clusters besproken die gemaakt konden worden van drie fa-
sen van het informatiegedrag: 1) informatiebehoeften, 2) gebruik van informatiebron-
nen, en 3) online zoekstrategieën. Eerst zullen de resultaten van deze clustering worden 
besproken om vervolgens de conclusies ten aanzien van het gehele informatiegedrag 
voor het voetlicht te brengen. Ten slotte wordt de meerwaarde van de toegepaste me-
thode toegelicht.

9.4.1 fasen van informatiegedrag

Er werden drie fasen in het informatiegedrag geclusterd, om aan de hand van die drie 
clusteringen tot patronen in het informatiegedrag te kunnen komen. 
 Het horen van de afwijkende Pap-uitslag riep bij alle respondenten verontrus-
ting en onzekerheid op over zes thema’s: de kans op baarmoederhalskanker; de kans 
op een baarmoederverwijdering; de gevolgen voor het ongeboren kind tijdens een 
zwangerschap; de gevolgen voor een kinderwens; de implicaties van geïnfecteerd zijn 
met het seksueel overdraagbare Humaan Papillomavirus; en de beleving van een on-
derzoek/behandeling. De thema’s waarover zij verontrust waren, werd ingegeven door 
de levensfase, medische ervaringen en het type seksuele relatie van de respondent. Dat 
resulteerde bij de meeste van hen in een behoefte aan informatie over bepaalde onder-
werpen, maar er waren ook respondenten die informatie wilden mijden. Er werd een 
clustering gemaakt aan de hand van het type vragen, de hoeveelheid vragen en de mo-
tieven voor de aan- of expliciet afwezige informatiebehoeften die de respondenten had-
den. Dit leidde tot een onderverdeling in drie hoofdclusters. Bij cluster 1 en 3a speelde 
verontrusting een grote rol bij de aan- of juist expliciete afwezigheid van informatie-
behoeften. De respondenten in cluster 1 wilden niet geconfronteerd worden met hun 
verontrusting en gingen daarom niet actief op zoek naar informatie. De respondenten in 
cluster 3 waren eveneens verontrust, maar gingen juist wel op zoek naar informatie om 
te toetsen of hun verontrusting terecht was. De respondenten in cluster 1b vertoonden 
kenmerken van zowel cluster 1 als cluster 3. Zij meden informatie hoofdzakelijk, maar 
er was één onderwerp dat hen dusdanig verontrustte dat zij hun verontrusting hierover 
toetsten door actief op zoek te gaan naar informatie over dat onderwerp. Hieruit blijkt te 
meer dat informatiebehoeften zeer contextafhankelijk zijn en zelfs binnen één persoon 
kunnen verschillen. Bij de respondenten in cluster 2 en 3b was weliswaar verontrusting 
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aanwezig, maar deze emotie speelde een minder grote rol bij hun informatiebehoeften. 
De respondenten in cluster 2 wilden enige mate van onzekerheid opheffen. Zij hadden 
met name cognitieve informatiebehoeften ten aanzien van de eerstvolgende stap in het 
traject. De respondenten in cluster 3b hadden een grote cognitieve informatiebehoefte 
gemotiveerd door een behoefte aan controle en/of participatie. Hoe de bevindingen uit 
deze studie zich verhouden tot de eerdere onderzoeken, wordt besproken in het vol-
gende hoofdstuk.
 Met hun informatiebehoeften gingen de meeste respondenten te rade bij één 
of meer informatiebronnen. Sommige respondenten namen alleen de informatie tot 
zich die zij aangereikt kregen, anderen gingen ook actief te rade bij informatiebronnen. 
De verwachtingen over de bron ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit in termen 
van betrouwbaarheid, toegankelijkheid en relevantie motiveerden of, en zo ja, in welke 
mate, met welke informatiebehoeften de bron benaderd werd. De waarderingen van de 
geraadpleegde informatiebronnen door de respondenten waren goeddeels hetzelfde, 
met uitzondering van internet. Zo werd het internet door de één beschouwd als onbe-
trouwbaar en door een ander juist als het meest objectief. Behalve op de waardering 
van het internet verschilden de respondenten ook in wat het meest prominente motief 
was, bijvoorbeeld deskundigheid of affectiviteit, en in de omvang van hun zoektocht 
in termen van aantal bronnen en de duur van de zoektocht. Voor zover bekend is niet 
eerder onderzocht met welke informatiebehoeften patiënten te rade gaan bij welke in-
formatiebronnen gedurende het onderzoeks- en behandeltraject; wel voor wat betreft 
de afzonderlijke informatiebronnen. In het volgende hoofdstuk zullen de bevindingen 
uit dergelijke onderzoeken vergeleken worden met de resultaten die met dit onderzoek 
zijn verkregen.
 Eén van de informatiebronnen die door veel respondenten werd geraadpleegd, 
was het internet. Respondenten werden gedurende het zoeken op internet naar voor 
hen relevante informatie geobserveerd. Hun online zoekstrategieën werden vervolgens 
beschreven en geanalyseerd. Er werden op hoofdlijnen drie strategieën waargenomen, 
waarbij een bepaalde waardering steeds leidend leek voor de manier van zoeken naar 
informatie op internet, te weten toegankelijkheid, wenselijkheid en deskundigheid. Bin-
nen deze strategieën werden diverse nuances waargenomen, wat leidde tot een sub-ca-
tegorisering. In het hoofdstuk over de zoekstrategieën werd al betoogd dat het obser-
veren van de online zoekstrategieën van echte patiënten gedurende het daadwerkelijke 
onderzoeks- en behandeltraject, zonder script of aanwijzingen, moeilijk te realiseren is 
en daarom nog nauwelijks gebeurt. Onderzoek naar het zoekgedrag op internet wordt 
doorgaans gedaan met scripts, waarin deelnemers zich een bepaalde informatie moe-
ten inbeelden of op zoek moeten gaan naar informatie over een aangereikt onderwerp. 
In het volgende hoofdstuk wordt onderzocht of het onderhavige onderzoek andere in-
zichten heeft opgeleverd dan dergelijke onderzoeken naar online zoekgedrag die in ‘la-
boratorium’-opstellingen zijn uitgevoerd.
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9.4.2 informatiegedrag als geheel

Na het clusteren van de afzonderlijke onderdelen van het informatiegedrag werd on-
derzocht of er patronen waar te nemen waren in het proces van informatie zoeken. 
	 Persoons-	en	contextafhankelijk. Door het clusteren van de reacties op de di-
agnose, de informatiebehoeften, het raadplegen van informatiebronnen en de online 
zoekstrategieën van de respondenten, is inzichtelijk gemaakt dat er diverse factoren 
zijn die invloed hebben op het informatiegedrag. Bepalend voor de informatiebehoef-
ten waren: de reactie op de diagnose, beïnvloed door eerdere (medische ervaringen) 
van de respondent, en de bijbehorende copingstijl; de levensfase van de respondent; en 
een holistische, dan we analytische benadering van de situatie. De informatiebronnen 
die geraadpleegd werden, werd ingegeven door: het type informatiebehoeften;  eerdere 
ervaringen met en opvattingen over de informatiebronnen; en de ervaren mate van toe-
gankelijkheid van de informatiebronnen. De manier van zoeken op internet werd beïn-
vloed door: het type informatiebehoeften; eerdere ervaringen met en opvattingen over 
het internet; en de inschatting van de eigen internetvaardigheden. Met welke vragen, 
bij welke bronnen en op welke wijze een respondent op internet zoekt, bleek dan ook 
zowel persoons- als contextafhankelijk te zijn. Zo leken respondenten die hoofdzakelijk 
een affectieve informatiebehoefte hadden, een voorkeur te hebben voor informatie van 
een huisarts. Wanneer zij op internet gingen zoeken, bleken zij meer op de toon en in-
houd van de boodschap te letten dan op de betrouwbaarheid van de afzender te letten.
 Complex proces. In de vorige alinea werd beschreven dat het informatiegedrag 
door diverse factoren wordt beïnvloed. Door te onderzoeken of er patronen zijn aan 
te wijzen in dit zoekgedrag, kan worden geconcludeerd dat geen van de afzonderlijke 
factoren (i.e. reactie op de diagnose, informatiebehoeften, raadplegen van informatie-
bronnen of online zoekstrategie) het gehele informatiezoekproces dat de respondent 
doormaakt kan voorspellen. Anders gezegd: respondent A en B kunnen beiden op een 
dezelfde manier op de diagnose hebben gereageerd en ook dezelfde informatiebehoef-
ten hebben, maar verschillende informatiebronnen wel of juist niet hebben geraad-
pleegd. Om informatie naadloos aan te laten sluiten op de behoeften en gedragingen 
van een zorggebruiker is inzicht nodig in elk van deze factoren met de bijbehorende 
overwegingen. Om online informatie aan te laten sluiten bij de individuele respondent, 
dient men dus idealiter niet alleen te weten wat de respondent wil weten, maar ook of 
zij het internet überhaupt raadpleegt, en zo ja, met welk type informatiebehoeften zij 
dat doet. Bijvoorbeeld: als iemand het internet alleen raadpleegt voor achtergrondin-
formatie over het traject, en tegelijkertijd niet onnodig ongerust gemaakt wil raken over 
alle mogelijke gevolgen, is deze respondent niet gebaat bij informatie over het ontstaan 
en verloop van de ziekte baarmoederhalskanker. Dit betekent dat het ontwerpen van 
een passende boodschap op basis van alleen informatiebehoeften onvoldoende speci-
fiek is, maar dat het ontwerpen van de boodschap zodanig dat deze past op de indivi-
duele kenmerken door het brede spectrum van varianten niet goed mogelijk is. Op deze 
paradox wordt verder ingegaan in de discussie (9.5.2). 
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9.4.3 meerwaarde van de gehanteerde methode

Om uiteindelijk tot een beschrijving van patronen in het informatiegedrag van de res-
pondenten te kunnen komen, is er een omvangrijke bewerking van de resultaten uitge-
voerd. Door middel van vragenlijsten, semi-gestructureerde interviews en observaties 
van het online zoekgedrag is het informatiegedrag van vrouwen met een afwijkende 
Pap-uitslag onderzocht. De audiodata afkomstig van de vraaggesprekken en observa-
ties zijn allereerst getranscribeerd. Vervolgens zijn er informatie-eenheden gevormd 
die alle kort werden omschreven door middel van trefwoorden. Op basis van deze om-
schrijvingen zijn categorieën gemaakt, die in een codeboek werden beschreven. De 
informatie-eenheden werden opnieuw geanalyseerd en bij een betreffende (sub)cate-
gorie geplaatst. Datzelfde werd gedaan door twee onderzoeksassistenten. Deze (sub)
categorieën werden beschreven en toegelicht aan de hand van de bijbehorende kwali-
tatieve gegevens. Zo ontstond een rijke beschrijving van de waargenomen spectra aan 
reacties op diagnose, informatiebehoeften, geraadpleegde informatiebronnen en de 
online zoekstrategieën, en de bijbehorende overwegingen en achtergrondkenmerken. 
Deze gecategoriseerde, kwalitatieve data werden vervolgens in enige mate gestandaar-
diseerd in clusters die inzichtelijk maakten dat het informatiegedrag van de responden-
ten bepaalde patronen vertoonde. Deze toegepaste methode – van kwalitatieve gege-
vens via zorgvuldige data-analyse naar een enigszins gekwantificeerde categorisering 
– leverde op dat er gefundeerd aangetoond kon worden dat het informatiegedrag van 
vrouwen die naar aanleiding van een afwijkende Pap-uitslag zijn doorverwezen naar 
de gynaecoloog voor vervolgonderzoek, globaal volgens bepaalde patronen verloopt.

9.5 discussie
In deze paragraaf worden de beperkingen van de patroonanalyse besproken en wordt 
verkend, hoe de resultaten van deze analyse kunnen worden vertaald naar ontwerpei-
sen voor online gezondheidsinformatie. Zo vormt deze paragraaf een opmaat naar het 
volgende hoofdstuk waarin het uitgevoerde onderzoek wordt teruggekoppeld naar de 
literatuur en naar de praktijk.

9.5.1 beperkingen

Bij de beschrijving van de clusters werd al gemeld dat een aantal respondenten niet aan 
de clusters kon worden toegevoegd, omdat er niet voldoende data van de respondenten 
bekend waren om dit op een gedegen wijze te kunnen doen. Vier van hen waren pi-
lot-respondenten. De overige waren respondenten uit de eerste fase van het onderzoek, 
waarin de respondenten telefonisch werd gevraagd naar onder meer hun informatiebe-
hoeften en zoekgedrag. Van deze respondenten waren onvoldoende gegevens beschik-
baar om ze in de profielanalyse mee te kunnen nemen. 
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 Al met al moet geconcludeerd worden dat de steekproef weliswaar een gede-
gen afspiegeling vormt van de populatie vrouwen die wegens een afwijkend uitstrijkje 
op consult komt bij de gynaecoloog, maar niet van de vrouwelijke bevolking van Neder-
land. Bepaalde groepen bleven buiten beeld van het onderhavige onderzoek. Allereerst 
waren de vrouwen uit de steekproef die voor de profielanalyse in aanmerking kwamen 
hoger dan gemiddeld opgeleid, hadden meer dan gemiddeld betaald werk, en genoten 
gemiddeld hoger onderwijs. Ook moet in ogenschouw worden genomen dat de steek-
proef bestaat uit vrouwen van 25 tot 61 jaar uit een grootstedelijke omgeving. Dit is 
een representatieve groep voor de populatie vrouwen die naar deze cervixpolikliniek 
is doorverwezen voor onderzoek. We mogen daarom concluderen dat de vijf patronen 
vermoedelijk ook zouden aangetroffen worden bij een andere steekproef binnen deze 
populatie. Maar de vijf patronen die zijn waargenomen bij deze steekproef, zullen zeer 
waarschijnlijk dan ook niet de enige vijf patronen zijn die kunnen worden onderschei-
den in het informatiezoekproces van alle Nederlandse vrouwen die vervolgonderzoek 
na een uitstrijkje krijgen. De steekproef omvat bijvoorbeeld geen uitgesproken laagop-
geleide vrouwen, vrouwen  die de Nederlandse taal niet machtig zijn, of vrouwen uit een 
meer rurale omgeving. 
 Ook hebben we door deze patroonanalyse geen zicht op profilering in het in-
formatiegedrag van vrouwen met een afwijkende Pap-uitslag die na een licht afwijkend 
uitstrijkje niet opnieuw een uitstrijkje na zes maanden laten maken (rond de 10%; 
LEBA, 2014) of die na een sterk afwijkend uitstrijkje niet naar een gynaecoloog gaan 
voor vervolgonderzoek (eveneens rond de 10%; LEBA, 2014). En ook niet in het in-
formatiegedrag van de één op de drie vrouwen die géén gehoor geven aan de oproep 
van het bevolkingsonderzoek om een baarmoederhalsuitstrijkje te laten maken bij de 
huisarts. Tot slot is het resultaat van de profielanalyse evident beperkt tot informatie-
gedrag van vrouwen, omdat het een alleen op vrouwen van toepassing zijnd traject be-
trof. Verondersteld mag echter worden dat het informatiegedrag van mannen in andere 
gezondheidstrajecten en van mannen in vergelijkbare medische situaties bepaald zal 
worden door in de kern vergelijkbare factoren. In het volgende hoofdstuk zal dieper op 
deze beperkingen ingegaan worden. 

9.5.2 aanwijzingen voor ontwerp van informatie

Zoals al beschreven werd bij ‘beperkingen’ was het doel van de studie naar het informa-
tiegedrag van cervixpatiënten, aanwijzingen krijgen voor het beter laten aansluiten van 
het online informatieaanbod op individuele behoeften en voorkeuren van de patiënten. 
De zeer brede waaier van behoeften en gedragingen uit de voorgaande hoofdstukken 
wees uit dat voor iedereen perfect toegesneden online informatie praktisch gezien on-
uitvoerbaar is. Het zou immers tientallen verschillende versies vereisen, wat zowel het 
ontwerpen als het actueel houden van de informatie zeer arbeidsintensief zou maken. 
Hierbij is de vraag wat de hoeveelheid differentiatie is die een informatieaanbieder zich 
zou willen en kunnen veroorloven. 
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 De profielanalyse geeft echter aanknopingspunten om ook met beperkte mid-
delen winst te behalen in de toegankelijkheid, relevantie en gepercipieerde betrouw-
baarheid van het informatieaanbod. Om tot clusters en vervolgens tot patronen te ko-
men werden er meer globale en ordenende labels toegekend aan de data. Daardoor 
bieden de patronen een beperkt aantal relevante kenmerken. Deze kenmerken kunnen 
omgezet worden in gerichte vragen die bepalen tot welk patroon een zorggebruiker 
behoort. Naar aanleiding van het antwoord op die vragen kan de zorggebruikers op een 
relatief eenvoudige wijze geleid worden naar informatie die op het betreffende patroon 
is toegesneden. In het volgende en tevens afsluitende hoofdstuk van dit proefschrift 
wordt in meer detail uitgewerkt hoe een dergelijke patroontailoring eruit zou kunnen 
zien. Tevens worden de algemene conclusie van dit onderzoek geformuleerd en wordt 
in de discussie besproken wat dit onderzoek heeft opgeleverd ten opzichte van de be-
staande literatuur.
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In de voorgaande hoofdstukken zijn de gezondheidsvaardigheden en het informatie-
gedrag van vrouwen besproken, die naar aanleiding van een afwijkend baarmoeder-
halsuitstrijkje naar de gynaecoloog zijn doorverwezen voor vervolgonderzoek en 
eventuele behandeling. Dit hoofdstuk begint met de conclusies ten aanzien van de be-
vindingen van dit onderzoek: hoe verhouden zij zich tot wat er reeds bekend is uit de 
literatuur over gezondheidsgerelateerd informatiegedrag? Daarna volgen aanbevelin-
gen voor het ontwerp van gezondheidsinformatie op internet. Vervolgens wordt kri-
tisch gereflecteerd op de gebruikte methoden. Het hoofdstuk sluit af met suggesties 
voor vervolgonderzoek.

10.1 conclusie
In deze studie werden gedurende het onderzoeks- en behandeltraject de gezondheids-
vaardigheden en het informatiegedrag bestudeerd van vrouwen die naar aanleiding 
van een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje zijn verwezen naar een gynaecoloog voor 
vervolgonderzoek. Van het informatiegedrag zijn drie fasen bestudeerd: het ontstaan 
van informatiebehoeften, het kiezen voor en raadplegen van informatiebronnen en de 
online zoekstrategieën.
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Door échte patiënten gedurende hun behandeltraject te includeren, konden de werke-
lijke beleving, behoeften en gedragingen worden onderzocht die optreden in reactie 
op de diagnose. Zoals bekend is uit andere studies ervoeren ook deze vrouwen met 
een afwijkend uitstrijkje onzekerheid en verontrusting (o.a. Rask, Oscarsson, Lindell & 
Swahnberg, 2015; Mortensen & Adeler, 2010; Ideström, Milsom & Andersson-Ellström, 
2003). Dergelijke emoties staan aan de basis van informatiegedrag (Bertram & Mag-
nussen, 2008; Kalbach, 2006; Leydon, Boulton, Moynihan, Jones, Mossman, Boudioni 
& McPherson, 2000). Het werkelijk ervaren van emoties was dus zeer van belang voor 
een realistische weergave van het informatiegedrag. Voorts hadden de respondenten 
er daadwerkelijk belang bij om informatie te zoeken. Het stond hen vrij om te zoeken 
naar hetgene dat zij persoonlijk op dat moment van belang achtten. De motivatie om 
informatie te vinden, of juist bepaalde informatie te mijden, was aanwezig. Juist de aan-
wezigheid van motivatie blijkt een belangrijke factor bij de start en het succes van een 
zoektocht naar informatie door zorggebruikers (Rademakers, 2014; Keselman et al., 
2008b). Door hun motieven en overtuigingen te betrekken in het onderzoek, werd een 
dieper inzicht verkregen in de behoeften en gedragingen van de respondenten. Aan de 
hand van de behoeften en gedragingen en de onderliggende motieven hiervoor, werden 
clusters in drie fasen van het informatiegedrag en patronen in het proces van informa-
tiezoeken gevormd: ontstaan van informatiebehoeften, keuze voor informatiebronnen 
en zoeken op internet. 

Door informatie op internet aan te laten sluiten bij behoeften, gedragingen en 
overtuigingen, zou de informatie toegankelijker en relevanter voor zorggebruikers moe-
ten worden (o.a. Ter Hoeven et al., 2011; Kreps & Neuhauser, 2010; Alzougool, Chang & 
Grey, 2008; Rutten, Arora, Bakos, Aziz & Rowland, 2005), wat vervolgens onzekerheid 
en verontrusting kan reduceren (Roussi & Miller, 2014; Case et al., 2005). In deze con-
clusie wordt allereerst een antwoord gegeven op de vier deelvragen:
- Welke gezondheidsvaardigheden hebben de aan het onderzoek deelnemende vrou-

wen met cervicale dysplasie?
- Welke informatiebehoeften hebben zij, en waarom?
- Welke informatiebronnen raadplegen zij, en waarom?
- Welke zoekstrategieën hanteren zij op internet, en waarom?

Daarna volgt de beantwoording van de hoofdvraag en tot slot wordt er gereflecteerd op 
de patronen.
- Zijn er patronen aan te wijzen in het informatiegedrag van vrouwen die naar aan-

leiding van een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje naar de cervixpolikliniek zijn 
doorverwezen voor nader onderzoek en mogelijke behandeling(en), en zo ja, welke?
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gezondheidsvaardigheden 
Welke gezondheidsvaardigheden hebben de aan het onderzoek deelnemende vrouwen 
met cervicale dysplasie?
De respondenten uit de steekproef bleken te beschikken over een redelijk hoog tot hoog 
niveau van gezondheidsvaardigheden – de vaardigheden die zorggebruikers nodig heb-
ben om gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen en beoordelen (Nutbeam, 1998). 
Zij konden niet gedifferentieerd worden op het niveau van gezondheidsvaardigheden; 
de respondenten scoorden allen ‘adequaat’ op de s-TOFHLA en ‘adequaat’ of ‘marginaal’ 
op de SBSQ en de eHEALS – ook respondenten met een laag opleidings- of beroepsni-
veau. Zoals werd betoogd in hoofdstuk 4, zijn deze bevindingen vermoedelijk deels 
toe te schrijven aan de socio-demografische kenmerken van de steekproef, en aan het 
gegeven dat patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden minder geneigd zullen 
zijn om deel te nemen aan een onderzoek naar patiënteninformatie en hun zoekgedrag. 
Dat de respondenten zonder uitzondering zeer hoog scoorden op de s-TOFHLA roept 
tevens twijfels op over de validiteit van – in elk geval de Nederlandstalige versie van – 
het meetinstrument, waarover aan het einde van dit hoofdstuk verder uitgewijd wordt. 
Omdat de respondenten niet gedifferentieerd konden worden op het niveau van ge-
zondheidsvaardigheden is dit kenmerk niet meegenomen bij het vormen van patronen.  

Gezondheidsvaardigheden zijn in talrijke studies gemeten met uiteenlopende 
meetinstrumenten. Enkele meetinstrumenten combineren is minder vaak gedaan en 
voor zover bekend is de gezondheidsvaardigheid van een Nederlandstalige steekproef 
nog niet eerder gemeten door gebruik te maken van een naar het Nederlands vertaalde 
versie van de s-TOFHLA.  

informatiebehoeften
Welke informatiebehoeften hebben zij, en waarom?
De thema’s waar de respondenten informatiebehoeften over hadden, waren: de kans op 
baarmoederhalskanker; de kans op een baarmoederverwijdering; de gevolgen voor het 
ongeboren kind tijdens een zwangerschap; de gevolgen voor een kinderwens; de impli-
caties van geïnfecteerd zijn met het seksueel overdraagbare Humaan Papillomavirus; 
en de beleving van een onderzoek/behandeling. Dit zijn dezelfde thema’s die in de lite-
ratuur worden genoemd  als bronnen van onrust en onzekerheid (o.a. Bennetts, Irwig, 
Oldenburg, Simpson, Mock, Boyes, Adams, Weisberg  & Shelley, 1995). Verontrusting 
over een betreffend thema kon eveneens aanleiding geven om expliciet geen behoef-
te aan informatie over dat onderwerp te hebben: in dat geval wil de zorggebruiker de 
verontrustende informatie mijden. Dit onderbouwt het uitgangspunt dat onzekerheid 
en verontrusting aan de basis staan van informatiebehoeften (Bertram & Magnussen, 
2008; Kalbach, 2006; Leydon, Boulton, Moynihan, Jones, Mossman, Boudioni & McPher-
son, 2000) en dat in reactie op deze negatieve emoties informatie zowel gezocht als ge-
meden wordt (Case et al., 2005). De verschillende emotionele belevingen en de onder-
werpen waarover aanwezige of expliciet afwezige informatiebehoeften bestonden, ble-
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ken samen te hangen met gerapporteerde eerdere medische ervaringen, de levensfase, 
het type seksuele relatie en de fase van het onderzoeks- en behandeltraject waarin de 
respondent zich bevond. De meeste informatiebehoeften werden gerapporteerd in de 
fase voorafgaand aan de initiële colposcopie en de minste tussen de uitslag/behande-
ling en de controle. Tijdens het controletraject werden weer meer informatiebehoeften 
gerapporteerd – de fase waarin opnieuw onzekerheid en verontrusting ontstonden als 
gevolg van aanhoudende of terugkerende afwijkende baarmoederhalscellen. De vragen 
in deze fase waren beduidend specifieker en doorgaans ook dringender dan de vragen 
in de eerste fase van het traject.

De informatiebehoeften van vrouwen met een afwijkend baarmoederhalsuit-
strijkje zijn eerder onderzocht (o.a. Rask, Oscarsson, Lindell & Swahnberg, 2015; 
Monsonego, Cortes, da Silva, Jorge & Klein, 2011; Bertram & Magnussen, 2008). Voor 
de aard of het onderliggende motief van de informatiebehoefte (Alzougool et al., 2013), 
voor informatiebehoeften waaraan niet tegemoetgekomen wordt (Adams et al., 2009) 
en voor de minder zichtbare informatiebehoeften (Alzougool, Chang & Gray, 2008) is 
minder aandacht. In dit onderzoek lag de nadruk juist op die kwesties. Door vraag-
gesprekken te hanteren in plaats van vragenlijsten werden de motieven voor de in-
formatiebehoeften aan het licht gebracht. En door de gesprekken te combineren met 
observaties kwamen ook latente informatiebehoeften aan het licht, als ook informatie 
die ongewenst bleek voor de respondent. Door de informatiebehoeften niet alleen voor 
de groep als geheel op een bepaald moment te bestuderen, maar ook te onderzoeken 
hoe deze informatiebehoeften zich op individueel niveau ontwikkelen in diverse fasen 
gedurende het onderzoeks- en behandeltraject, kon bovendien worden vastgesteld dat 
de informatiebehoeften veranderen door de situatie waarin de respondenten zich be-
vond en dat er gedurende het zoeken naar informatie dikwijls nieuwe informatiebe-
hoeften ontstonden. Ook vonden de respondenten informatie die ze eigenlijk onwense-
lijk achtten, waardoor inzichtelijk kon worden gemaakt aan welke informatie bepaalde 
respondenten bij voorkeur niet blootgesteld dienen te worden. Er bleken clusters van 
respondenten gemaakt te kunnen worden aan de hand van de motieven voor hun aan- 
of expliciet afwezige informatiebehoeften. 

gebruik informatiebronnen
Welke informatiebronnen raadplegen zij, en waarom?
De respondenten rapporteerden verschillende informatiebronnen te hebben geraad-
pleegd: de huisarts, de polikliniekassistent, de voorlichtingsfolder, de verpleegkundige, 
de gynaecoloog, medisch-deskundige naasten, ervaringsdeskundige naasten en het in-
ternet. Zij raadpleegden dus zowel interpersoonlijke als gemedieerde bronnen (Xiao et 
al., 2014), zowel formele als informele bronnen (Rains, 2007), zowel medisch deskun-
dige als lekenbronnen (Rutten et al., 2005), en zowel traditionele als nieuwe media (Na-
gler et al., 2010). Dutta-Bergman (2004) maakt daarnaast nog een onderscheid tussen 
informatiegeoriënteerde en amusementgeoriënteerde bronnen; laatstgenoemde bron-
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nen werden niet geraadpleegd in deze studie. Uit de vraaggesprekken werd inductief 
gedestilleerd welke motieven de respondenten hadden voor het raadplegen van bron-
nen. Vervolgens werd deductief onderzocht in welke opzichten de motieven te plaatsen 
waren onder de uit de literatuur bekende generieke overwegingen: toegankelijkheid, 
deskundigheid, relevantie, anonimiteit en tegemoetkoming aan affectieve behoeften 
(Ruppel & Rains, 2012; Nagler et al., 2010). De bevindingen lieten zich goed beschrijven 
met deze vijf categorieën. Dit onderzoek liet aan de hand van citaten zien welke ken-
merken volgens de respondenten een informatiebron toegankelijk, deskundig, relevant, 
anonimiem en tegemoetkomend aan affectieve behoeften maakte. 

Op het internet na, was er veel overeenkomst tussen de meningen van de res-
pondenten over het gebruik van de informatiebronnen. Zo werden ervaringsdeskun-
digen bijvoorbeeld geraadpleegd in het geval van affectieve informatiebehoeften, de 
voorlichtingsfolder voor betrouwbare procedurele informatie over het onderzoek en 
de gynaecoloog voor persoonlijk specifieke, medisch deskundige informatie – zoals ook 
bekend is uit de literatuur (Xiao, Sharman, Rao & Upadhyaya, 2014; Ruppel & Rains, 
2012; Beresford & Sloper, 2003). Over het gebruik van het internet verschilden de res-
pondenten duidelijk. Waar de één het medium ‘de meest objectieve’ bron vond, zei een 
ander het medium ‘gevaarlijk en onbetrouwbaar’ te vinden. Het daadwerkelijk gebruik 
van zowel het internet als de andere informatiebronnen bleek overeen te komen met de 
opvattingen die de respondenten daarover hadden. 

Behalve als complementair (Dutta-Bergman, 2004), bleken de informatiebron-
nen soms ook als alternatief voor elkaar te dienen (Cho, Gil, Rojas & Shah, 2003; Rubin 
& Rubin, 1985). Zo waardeerden de respondenten de gynaecoloog als een zeer deskun-
dige, betrouwbare informatiebron die persoonlijk relevante informatie kan verschaffen, 
maar de toegankelijkheid van die bron werd beperkt ervaren. Een aantal respondenten 
ging daarom te rade bij medisch deskundige naasten – ook al hadden zij een ander me-
disch specialisme. Hieruit bleek dat informatiebronnen naast inhoudelijk complemen-
tair (Dutta-Bergman, 2004) ook complementair zijn voor wat betreft kenmerken als 
toegankelijkheid en kwaliteit (Dutta-Bergman, 2006).

Het informatiegedrag van zorggebruikers verschilt onder andere ten aanzien 
van het type en het aantal informatiebronnen dat de zorggebruiker raadpleegt en de 
frequentie waarmee zij dat doet (Lambert & Loiselle, 2007; Lenz, 1984). In deze stu-
die zijn ook de overwegingen voor de keuze voor informatiebronnen meegenomen bij 
het karakteriseren van informatiegedrag, geïnspireerd door de ‘complementary chan-
nel theory’ (Dutta-Bergman, 2004). Door ook te bevragen in hoeverre de gevonden in-
formatie tegemoetkwam aan hun informatiebehoeften konden meer motieven ontdekt 
worden voor het raadplegen van bronnen. Door het gebruik van informatiebronnen op 
verschillende momenten tijdens het onderzoeks- en behandeltraject te bevragen, werd 
inzichtelijk gemaakt dat in de verschillende fasen voor verschillende informatiebron-
nen werd gekozen. In de eerste fase waren de informatiebehoeften nog vrij algemeen. 
Naast affectieve behoeften bestonden er ook veel cognitieve behoeften ten aanzien 
van de procedure. De folder en het internet waren in die fase veelvuldig geraadpleeg-
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de bronnen. In de derde fase waren de vragen veel specifieker en soms dringender, en 
sprak men doorgaans de voorkeur uit voor de gynaecoloog als informatiebron.  

online zoekstrategieën
Welke zoekstrategieën hanteren zij op internet, en waarom?
Een deel van de respondenten gebruikte het internet voor het beantwoorden van een 
deel van hun vragen ten aanzien van gezondheid, ziekte en zorg – en specifiek voor vra-
gen omtrent een afwijkende Pap-uitslag. Vrijwel alle respondenten startten hun zoek-
tocht met een zoekopdracht in Google, zoals ook bekend is uit de literatuur (McDaid 
& Park, 2010). Hoewel uit de vraaggesprekken bleek dat respondenten vrij specifieke 
vragen hadden, waren de zoektermen vaak zeer algemeen van aard – met uitzondering 
van het zoeken op de eigen, specifieke Pap-uitslag. Ook deze steekproef slaagde er dus 
vaak niet goed in om een effectieve zoekopdacht te formuleren (Pang et al., 2015; Pus-
pitasari et al., 2015; Zeng & Tse, 2006). Er werd een aanzienlijk aantal keer gekozen 
voor een door Google gesuggereerde zoekopdracht; dat wil zeggen zoekopdrachten die 
veelvuldig zijn gebruikt door internetgebruikers. Dit betekent dat al tijdens het formu-
leren van een zoekopdracht ook nieuwe informatiebehoeften naar voren kwamen bij 
de respondenten; de minder zichtbare informatiebehoeften die niet aan het licht waren 
gekomen tijdens de vraaggesprekken (Alzougool, Chang & Gray, 2008). 
 Bij de keuze voor een zoekresultaat en raadplegen van een website rappor-
teerden de respondenten dikwijls dat betrouwbaarheid een belangrijk criterium was. 
Maar zoals ook andere onderzoeken hebben aangetoond (Marton, 2015; Eysenbach & 
Köhler, 2002; Fox & Raine, 2002), bleken toegankelijkheid en persoonlijke relevantie 
vaak doorslaggevend. Ook werd dikwijls gekozen aan de hand van heuristieken, zoals 
de ‘klank’ van de naam van de afzender: “Medisch forum (…) dat klinkt niet forum-ach-
tig. Of ja, het staat er wel, maar het klinkt wel alsof het door een wat officiëlere instantie 
erop is gezet” [r16:o007]. Keuzes maken aan de hand van heuristieken is kenmerkend 
voor zoeken naar gezondheidsinformatie op internet (Perez, Paterniti, Wilson, Bell, 
Chan, Villareal, Nguyen & Kravitz, 2015). Ook kozen de respondenten dikwijls voor 
websites die niet van zorgverleners of ziekenhuizen waren – bronnen waarover zij in de 
gesprekken zeiden de voorkeur aan te geven. Wellicht hangt deze discrepantie samen 
met hun ineffectieve zoekopdrachten: wanneer zorggebruikers moeite hebben met het 
lokaliseren van online informatie bezoeken zij meer typen informatie en bij een grote 
variëteit van bronnen (Lee, Hoti, Hughes & Emmerton, 2015).

De online zoekstrategieën zijn onderzocht aan de hand van zowel gerappor-
teerde als geobserveerde data, waardoor een vergelijking gemaakt kon worden tussen 
wat men zegt te doen en wat men werkelijk doet. Daarnaast werd er geen gebruik ge-
maakt van scripts of vastomlijnde taken, waardoor de realiteit zo dicht mogelijk werd 
benaderd. Bovendien werden bij het analyseren van het zoekgedrag uitdrukkelijk de ge-
verbaliseerde motieven voor de handelingen bestudeerd, terwijl bij andere onderzoe-
ken het online zoekgedrag doorgaans wordt bestudeerd aan de hand van kenmerken 
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van de handelingen zelf, zoals het type en het aantal zoekopdrachten per onderwerp 
en in het totaal (Perez et al., 2015; Puspitasari et al., 2015; Keselman et al., 2008b), het 
aantal websites dat wordt bezocht per zoekopdracht en in het totaal (Pang et al., 2015; 
Puspitasari et al., 2015; Lambert et al., 2009a, 2009b; White & Roth, 2009; Marchionini, 
2006), het leesgedrag (Pang et al., 2015) en het type informatie dat wordt geraadpleegd 
of gemeden (Lambert & Loiselle, 2007). Deze studie voegt daaraan toe dat patronen in 
het zoekgedrag, behalve aan de hand van het gedrag, ook zijn te vormen aan de hand 
van motieven en overtuigingen voor dat gedrag. 

patronen in het informatiegedrag
Zijn er patronen aan te wijzen in het informatiegedrag van vrouwen die naar aanleiding 
van een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje naar de cervixpolikliniek zijn doorverwezen 
voor nader onderzoek en mogelijke behandeling(en), en zo ja, welke?
Er werden clusters gevormd van de drie fasen van het informatiegedrag: ontstaan van 
informatiebehoeften, gebruik van informatiebronnen en online zoekstrategieën. Deze 
clusters werden gevormd aan de hand van enerzijds de gerapporteerde en waargeno-
men behoeften en gedragingen, en anderzijds de overwegingen en motieven voor die 
behoeften en gedragingen. Voorts werd onderzocht of er patronen waren te ontdekken 
binnen de drie clusters. Verontrusting en onzekerheid, in samenhang met persoonlijke 
kenmerken als eerdere medische ervaringen, levensfase en type relatie, bleken achter-
liggende motieven voor het al dan niet hebben van informatiebehoeften, zoals reeds 
bekend was uit de literatuur (Monsonego et al. 2011; Mortensen & Adeler 2010). Hoe 
de respondenten omgingen met deze negatieve emoties, verschilde onderling en bleek 
het informatiegedrag te sturen. Anders geformuleerd: het zoekgedrag was een reflectie 
van de informatiebehoefte (Wilson, 2005). Respondenten bij wie eenzelfde type motie-
ven de overhand had, toonden eenzelfde soort informatiegedrag. Hierbij moet wel op-
gemerkt worden dat de patronen geen vastomlijnde kaders hebben. Respondenten van 
het ene patroon rapporteerden ook overwegingen en motieven van respondenten van 
een ander patroon, maar het patroon waartoe zij behoorden kenmerkte hen het best. 
De patronen werden inductief gevormd, aan de hand van de clustering die eveneens 
inductief werd uitgevoerd. Uit de literatuur is bekend dat er vaker pogingen zijn onder-
nomen om patronen in het informatiegedrag van zorggebruikers te identificeren. In de 
volgende alinea worden enkele van deze onderzoeken beschreven, zodat de patronen 
uit het onderhavige onderzoek aan deze literatuur gereflecteerd kunnen worden. 

Doorgaans worden patronen in uitsluitend het (online) zoekgedrag beschre-
ven, zoals bijvoorbeeld Heinström (2002) heeft gedaan. Zij onderscheidt: 1) ‘fast sur-
fers’ die eenvoudig toegankelijke informatie wensen; 2) ‘broad scanners’ die veel bron-
nen raadplegen om tot een begrijpelijk antwoord op hun vragen te komen; en 3) ‘deep 
divers’ die veel moeite steken in het zoeken naar informatie en naar diepte en kwaliteit 
zoeken bij het selecteren van bronnen. Lambert, Loiselle en MacDonald (2009a; 2009b) 
hebben een uitgebreide studie gemaakt van het gehele informatiegedrag. Hun inter-
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views en focusgroepen met zorggebruikers brachten aan het licht dat er vijf patronen 
in het informatiegedrag van de steekproef waren te onderscheiden, die varieerden ten 
aanzien van het type en de hoeveelheid informatie, en de bronnen waarbij informatie 
zocht: 1) ‘intense’ informatie zoeken, waarbij men een intrinsieke interese heeft in ge-
detailleerde informatie; 2) ‘complementairy’ informatie zoeken, waarbij men informa-
tie verzameld die ‘goed genoeg’ is; 3) ‘fortuitous’ informatie zoeken, waarbij men hoofd-
zakelijk informatie via lotgenoten verzameld; 4) ‘minimal’ informatie zoeken, waarbij 
een beperkte interesse in informatie heeft, en 5) ‘guarded’ informatie zoeken, waarbij 
bedreigende informatie wordt gemeden. 

Zoals in de inleiding reeds werd betoogd, hangt het informatiegedrag samen 
met diverse persoonlijke kenmerken waaronder motivatie, self-efficacy, risicopercep-
tie, locus of control, de behoefte aan participatie (o.a. Grasso & Bell, 2015; Rademakers, 
2014; Thompson, Bevan & Sparks, 2012; Lee, Hwang, Hawkins & Pingree, 2008; Case 
et el., 2005; Rimal & Real, 2003), copingstijl (Miller, 1995), informatievoorkeur (Case et 
al., 2005) en gepercipieerde gezondheidsvaardigheid (Leung et al., 2014). Een andere 
noemswaardige sociaal-psychologische factor die in de literatuur aan informatiegedrag 
gekoppeld worden is ‘need for cognition’. De ‘need for cognition’ is de individuele moti-
vatie om cognitieve activiteiten te ondernemen (Cacioppo, Petty & Kao, 1984). Verplan-
ken, Hazenberg & Palenéwen (1992) onderzochten de relatie tussen ‘need for cogniti-
on’ en informatiegedrag en stelden dat mensen met een hoge ‘need for cognition’ meer 
moeite zullen nemen om informatie te zoeken en meer informatie zullen verzamelen 
dan mensen met een lage ‘need for cognition’. En ook samenhang van informatiegedrag 
met de ‘big five persoonlijkheidskenmerken (Costa & McCrae, 1992) is al eens onder-
zocht in de literatuur. Heinström (2005) heeft haar drie patronen in het informatiege-
drag gerelateerd aan de vijf kerndimensies die aan de basis van onze persoonlijkheid 
liggen: extraversie, mildheid, ordelijkheid, emotionele stabiliteit en autonomie. Uit haar 
studie (Heinström, 2005) bleek dat informatiegedrag correleert met persoonlijkheids-
kenmerken. Zo bleek dat het patroon ‘broad scanning’ correleerde met de scores hoog 
op extraversie, laag op mildheid en hoog op autonomie; dat het patroon ‘fast surfing’ 
correleerde met de scores laag op emotionele stabiliteit, laag op autonomie en laag op 
ordelijkheid; en dat het patroon ‘deep diving’ correleerde met een hoge score op auto-
nomie.  

Hoewel deze sociaal-psychologische theorieën alle gerelateerd zijn aan het 
informatiegedrag van zorggebruikers, worden de geïdentificeerde patronen niet aan 
de bijbehorende persoonskenmerken bespiegeld in deze discussie. Overwegingen 
hiervoor zijn het grote aantal gerelateerde theorieën en het ontbreken van inzicht in 
deze persoonskenmerken bij de steekproef. In de volgende paragraaf worden de in de 
onderhavige studie geïdentificeerde patronen gereflecteerd aan de patronen die in de 
literatuur zijn te vinden. In de volgende paragraaf worden de in de onderhavige studie 
geïdentificeerde patronen uitsluitend gereflecteerd aan de patronen die literatuur zijn 
te vinden.
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vijf patronen
Er werden vijf patronen geïdentificeerd in het informatiegedrag van de steekproef van 
vrouwen die naar aanleiding van een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje naar de gy-
naecoloog waren verwezen voor vervolgonderzoek van de baarmoederhals. De patro-
nen kregen elk een typerende titel: 1) inactief, 2) sensitief, 3) selectief, 4) constructief, 
en 5) assertief. 

De 1) ‘inactieve’ respondenten zeiden niet verontrust te zijn over de huidige 
gezondheidskwestie en wilden dat ook zo houden. Zij rapporteerden vrijwel geen infor-
matiebehoeften en waren niet gemotiveerd om informatie te zoeken. Zij zeiden dan ook 
niet actief informatiebronnen te hebben geraadpleegd – ook hun eigen zorgverlener 
niet. Ze gingen er vanuit dat de dokter hen zou informeren indien nodig. Het internet 
werd door deze groep niet geraadpleegd. Dergelijke zorggebruikers worden vaak – on-
terecht – ‘blunters’ (Miller, 1995) genoemd. Anders dan ‘blunters’ zijn deze zorggebrui-
kers er niet per se op gericht om aversieve informatie te voorkomen (Lambert, Loisel-
le & MacDonald, 2009b). Daar waar blunters wel op zoek gaan naar informatie, maar 
mogelijk verontrustende informatie mijden, gaan de inactieve respondenten niet actief 
op zoek naar informatie. Het achterliggende motief bij deze respondenten is eerder 
inschikkelijkheid; zij bevragen de verschafte informatie niet en streven niet naar een 
volledig begrip (Reaby, 1998). Het patroon is vergelijkbaar met het ‘minimal’ informa-
tiezoekpatroon van Lambert, Loiselle en MacDonald (2009b), waarin zorggebruikers 
hoofdzakelijk vertrouwen op informatie van zorgverleners. Ook Czaja, Manfredi en Pri-
ce (2003) onderscheidden in hun studie een groep zorggebruikers die informatiever-
zameling en beslissingen overlieten aan hun zorgverleners. Deze zorggebruikers zijn 
ervan overtuigd dat het in hun eigen belang is om de beslissingen van de zorgverlener te 
respecteren en zijn suggesties op te volgen (Czaja et al., 2003); hun behoefte aan partici-
patie is minimaal. Vermoedelijk zouden deze respondenten dan ook laag op autonomie 
en ordelijkheid scoren. Ook hun ‘need for cognition’ zal gemiddeld genomen laag zijn.

Bij de 2) ‘sensitieve’ respondenten speelde ‘gerustgesteld worden’ en ‘niet 
verder verontrust raken’ een belangrijke rol bij hun informatiegedrag. Zij hadden een 
voorkeur voor informatie van hun zorgverlener en zochten alleen met zeer prangende 
vragen naar informatie op het internet. Op de schalen autonomie en ordelijkheid sco-
ren zij vermoedelijk laag; zij lieten zich leiden door wat de zorgverlener hen vertelde. 
Verder konden deze respondenten aangeslagen raken van wat zij lazen of hoorden. Een-
maal gerustgesteld hadden zij nauwelijks nog behoefte aan informatie. Hun zoekgedrag 
op internet kenmerkte zich door voor wenselijke informatie te kiezen en onwenselijke 
informatie te mijden. Dit gedrag is bekend uit de literatuur: uit zelfbescherming kunnen 
zorggebruikers alleen op zoek gaan naar positieve informatie en mijden zij gelijktij-
dig negatieve informatie (Case et al., 2005). Hun score op emotionele stabiliteit zal dan 
ook vermoedelijk laag zijn. Zorggebruikers die op een dergelijke manier met informatie 
omgaan, worden door Miller (1995) ‘blunters’ genoemd: in reactie op een bedreigende 
situatie mijden zij en ontkennen zij potentieel bedreigende informatie. Reaby (1998) 
noemt dit defensieve vermijding. Lambert, Loiselle en MacDonald (2009b) vonden een 
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vergelijkbaar patroon bij hun studie: het ‘guarded’ informatiezoekpatroon, waarin wei-
nig informatie wordt gezocht en negatieve informatie wordt  gemeden. 

Bij de 3) ‘selectieve’ respondenten was verontrusting eveneens prominent aan-
wezig in hun informatiegedrag, maar zij waren juist gespitst op onwenselijke informa-
tie. Hun risicoperceptie was hoog te noemen. Deskundigheid of betrouwbaarheid was 
onderschikt aan relevantie. Zij raadpleegden bronnen die zij eenvoudig voorhanden 
hadden. Dikwijls staakten zij hun zoektocht als zij met onwenselijkheden werden ge-
confronteerd en legden hun angsten daarna voor aan de gynaecoloog. Zij raakten hier-
door van slag. Sairanen en Savolainen (2010) concludeerden ook dat informatiegedrag 
gestaakt kan worden wanneer de zorggebruiker geconfronteerd wordt met verontrus-
tende of bedreigende informatie, ook al had de zorggebruiker nog geen antwoord op 
haar vragen. In termen van copingstijl zijn deze zorggebruikers te vergelijken met ‘mo-
nitors’ (Miller, 1995); zorggebruikers die in een bedreigende gezondheidssituatie op 
zoek gaan naar informatie en daarbij vooral letten op negatieve informatie. 

Hoewel ook de 4) ‘constructieve’ respondenten in enige mate verontrust wa-
ren, was deze verontrusting niet het meest prominente motief van het informatiege-
drag. Hun risicoperceptie was realistisch te noemen. Het kenmerkende motief in dit 
patroon was dat de respondenten het belangrijk vonden om te weten wat hen scheelde 
en hoe het vervolgtraject eruit zag, zodat zij voorbereid waren op wat komen zou. Hun 
motivatie en ‘need for cognition’ zullen dan ook hoger dan gemiddeld zijn. Zij raad-
pleegden diverse toegankelijke bronnen om zich een beeld te vormen van hun aandoe-
ning en het traject. Hun informatievoorkeur is minder groot dan de zorggebruikers in 
het ‘assertieve’ patroon en ze zijn ook minder veeleisend aan de deskundigheid van hun 
bronnen. Het internet werd gewaardeerd vanwege de grote hoeveelheid informatie. Zij 
waakten voor ‘indianenverhalen’, maar raakten hier niet door van slag. Hun zoekgedrag 
is hoofdzakelijk ‘breed’. Aan hun informatiebehoefte was voldaan als zij een bevredi-
gend antwoord hadden gevonden; de eerste acceptabele optie was vaak het eindpunt 
van de zoektocht, zoals voor veel zorggebruikers het geval is (Perez et al., 2015; Hoeken 
et al., 2011; Keselman, Browne & Kaufman, 2008). Soms werden nog één of twee andere 
websites bezocht om de betrouwbaarheid van de informatie te controleren. Vergelijk-
baar zoekgedrag kwam ook voor in het onderzoek van Czaja et al. (2003); zij onder-
scheidden deze zorggebruikers van anderen door hun behoefte aan informatie gecom-
bineerd met weinig behoefte aan participatie. Lambert et al. (2009a) vonden eveneens 
een soortgelijk patroon, dat door hen ‘complementary’ werd genoemd – al was voor de 
respondenten van dat patroon het internet juist geen veelvuldig geraadpleegde bron. In 
het onderzoek van Lambert et al. (2009a) vonden de respondenten het internet over-
weldigend vanwege de grote hoeveelheid informatie. Dan dringt de vraag zich op of dit 
ook voor de steekproef zou gelden als zij niet mee hadden gedaan aan de onderhavige 
studie. De antwoorden op de vragen over het algemene en gezondheidsgerelateerde 
internetgebruik wijzen niet die richting op. De respondenten uit dit patroon bleken het 
internet ook thuis geregeld te raadplegen. 
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De 5) ‘assertieve’ respondenten vonden het ook belangrijk te weten hoe za-
ken in elkaar staken. Maar waar dit bij de ‘constructieve’ respondenten voortkwam uit 
een zekere nieuwsgierigheid, werd dit bij de ‘assertieve’ respondenten ingegeven door 
een grote behoefte aan participatie. Zij wilden ook weten waarom er voor een bepaal-
de methode werd gekozen of wat andere oorzaken konden zijn van de baarmoeder-
halsdysplasie. De respondenten informeerden bij diverse medisch deskundige of zelfs 
wetenschappelijke bronnen – ook minder toegankelijke. Ook op het internet waren ze 
gespitst op betrouwbare, deskundige informatie. Hun zoekgedrag was te kenmerken 
als ‘diep’. Met de gevonden informatie confronteerden zij hun gynaecoloog. Lambert, 
Loiselle en MacDonald (2009a) noemden een soortgelijk zoekpatroon ‘intense’, waarin 
zorggebruikers een zekere expertise willen opbouwen en willen participeren bij het ne-
men van beslissingen ten aanzien van hun gezondheid en ook Czaja et al. (2003) troffen 
bij zorggebruikers die een sterke behoefte aan informatie en betrokkenheid hadden een 
soortgelijk zoekpatroon aan. En ook Reaby (1998) concludeerde dat een behoefte aan 
participatie doorgaans samenhangt met een grote informatievoorkeur. Vermoedelijk 
zouden deze respondenten dan ook hoog op zowel autonomie als ordelijkheid scoren. 
En ook hun ‘need for cognition’ zal hoog zijn aangezien zij veel moeite ondernemen om 
de gewenste informatie te verzamelen.

In dit onderzoek werden patronen geïdentificeerd in het informatiegedrag op 
een bepaald moment in het onderzoeks- en behandeltraject; het online zoekgedrag van 
de respondenten werd doorgaans geobserveerd voorafgaand aan een colposcopie. Uit 
de theorie is bekend dat het informatiegedrag niet alleen persoonsgebonden is, maar 
ook samenhangt met situationele kenmerken als de fase van de ziekte en het stadium in 
het behandeltraject (Germeni, Bianchi, Valcarenghi & Schulz, 2015; Eheman, Berkowitz, 
Lee, Mohile, Purnell, Rodriguez, Roscoe, Johnson, Korschner & Morrow, 2009; Longo, 
2005; Czaja et al., 2003). Het is dan ook aannemelijk dat zorggebruikers gedurende het 
onderzoeks- en behandeltraject van patroon kunnen veranderen. De bevindingen over 
de informatiebehoeften wijzen ook die richting uit. De respondenten rapporteerden dat 
hun informatiebehoeften per fase anders waren. Doorgaans werden de informatiebe-
hoeften specifieker en dringender in latere fasen van het traject. Het kwam bijvoorbeeld 
voor dat respondenten aanvankelijk geen vragen hadden over het HPV-virus, maar dat 
wanneer het virus aanhield er alsnog informatiebehoeften ontstonden en responden-
ten op zoek gingen naar informatie. 

relevantie t.o.v. eerder onderzoek
Het informatiegedrag en de diverse onderdelen ervan zijn eerder beschreven in diverse 
modellen en theorieën, al dan niet in een gezondheidscontext (o.a. Lenz, 1984; Johnson 
& Meischke, 1993; Wilson, 1999; Brashers, 2001; Longo, 2005). Hierin worden de ver-
schillende fasen in het informatiegedrag beschreven met de bijbehorende situationele 
en persoonlijke determinanten. In deze studie lag de nadruk op de overtuigingen en 
motieven die hun behoeften en gedragingen in de verschillende fasen van het informa-
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tiegedrag verklaren. Door Lambert, Loiselle en MacDonald (2009a; 2009b) zijn reeds 
verschillende patronen in het informatiegedrag geïdentificeerd. Zij hebben aan de hand 
van interviews en focusgroepen het informatiegedrag bestudeerd, maar zij hebben niet 
onderzocht hoe deze patronen zich vertalen in online zoekgdrag. Omgekeerd geldt dat 
onderzoek naar patronen in online zoekgedrag (o.a. Heinström, 2002) niet bestudeert 
welk informatiegedrag hieraan ten grondslag ligt. Tot slot gebeurt bestuderen van in-
formatiegedrag en informatievoorkeur vrijwel altijd in de context van een nieuwe kan-
kerdiagnose (Kiesler & Auerbach, 2006); een situatie die deels vergelijkbaar is, omdat 
een deel van de respondenten bang was baarmoederhalskanker te hebben. Patronen in 
het informatiegedrag van deze vrouwen, die te maken hebben met een – weliswaar zeer 
kleine – kans op kanker en onzekerheden omtrent vruchtbaarheid en seksualiteit, zijn 
voor zover bekend niet eerder onderzocht. Deze bevindingen dragen dan ook bij aan 
de theorie van informatiegedrag van vrouwen met een afwijkende baarmoederhalsuit-
strijkje. De uiteenzettingen van de individuele fasen van het informatiegedrag met de 
bijbehorende motieven en overwegingen maken inzichtelijk naar welke informatie, bij 
welke bronnen, aan de hand van welke online zoekstrategieën en vanuit welke overwe-
gingen zorggebruikers zoeken. Zowel deze behoeften en gedragingen (Lambert, Loisel-
le & MacDonald, 2009a) als de overwegingen (Ter Hoeven et al., 2011) zijn belangrijke 
aspecten bij het optimaliseren van de aansluiting tussen online informatieaanbod en 
vraag. De beschrijving van de patronen toont de variëteit in het informatiegedrag aan 
en nuanceert de dikwijls dichotome beschrijving in de literatuur van dit gedrag. 

Denkbaar is dat soortgelijke patronen ook voorkomen bij patiënten die zijn 
doorverwezen naar een medisch specialist naar aanleiding van een ander bevolkingson-
derzoek dat een bepaald soort kanker opspoort, zoals borstkanker of darmkanker. Der-
gelijke zorggebruikers ervaren immers soortgelijke verontrusting over de kans op kan-
ker. Uit onderzoek is gebleken dat zorgen over de kans op kanker, de risicoperceptie 
ten aanzien van kanker en angst voor kanker het informatiegedrag voorspellen – zowel 
mijden als zoeken van informatie (Chae, 2015; Kahlor, 2010; Turner, Rimal, Morrison & 
Kim, 2006; Johnson & Meischke, 1993). En informatiegedrag blijkt op zijn beurt samen 
te hangen met deelname aan bevolkingsonderzoeken: zorggebruikers die naar infor-
matie zoeken over kanker blijken gemiddeld vaker gehoor te geven aan de oproep voor 
dergelijke onderzoeken (Shim, Kelly & Hornik, 2006). De bevindingen in het onderha-
vige onderzoek zijn dan ook relevant voor het optimaliseren van het online informa-
tieaanbod voor deze doelgroepen. Datzelfde geldt mogelijk voor zorggebruikers die te 
maken krijgen met een seksueel overdraagbare aandoening. Baarmoederhalsdysplasie 
wordt immers veroorzaakt door het seksueel overdraagbare Humaan Papillomavirus. 
Een deel van de respondenten was positief getest op de aanwezigheid van dit virus. Zij 
ervoeren diverse negatieve emoties als onrust, schaamte en boosheid; emoties die ook 
in andere onderzoeken werden aangetroffen (Daley, Perrin, McDermott, Vamos, Rayko, 
Packing-Ebuen, Webb & McFarlane, 2010) – emoties die ook andere zorggebruikers met 
aan seksueel overdraagbare aandoening ervaren (Mortensen & Larsen, 2010). Zoals ge-
bleken is uit de onderhavige studie vormden dergelijke emoties vaak de aanleiding om 
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naar informatie te zoeken of juist informatie te mijden, en hingen zij samen met de 
keuze voor informatiebronnen. Uit schaamte voor het seksueel overdraagbare karakter 
gingen respondenten met hun vragen over het HPV-virus bijvoorbeeld dikwijls te rade 
bij het internet. Tegelijkertijd impliceren deze bevindingen dat vrouwen met andere 
opvattingen en houdingen, bijvoorbeeld vrouwen die uit weerstand tegen het bevol-
kingsonderzoek geen gehoor geven aan de oproep, anderssoortige informatiebehoeften 
hebben en niet bereikt zullen worden met de informatie die is toegesneden op de patro-
nen in het informatiegedrag van de steekproef. 
 Tot slot zijn de bevindingen ook relevant voor de context van andere sterk 
geprotocolleerde onderzoeks- en behandeltrajecten. Op de cervixpolikliniek worden 
wekelijks tientallen patiënten onderzocht op en eventueel behandeld aan afwijkende 
baarmoederhalscellen. Dat verloopt volgens een strak schema. De patiënten worden 
goed voorbereid op het traject door middel van een uitgebreide folder en een voorlich-
tingsgesprek. Deze folder is hoofdzakelijk informatief en instructief van aard en betreft 
overwegend het onderzoeks- en behandeltraject. Er werd geconcludeerd dat de folder 
als het ware een blauwdruk van het traject is, wat van groot belang is voor de doorloop 
op de cervixpolikliniek. Door de folder te lezen weten de patiënten precies hoe het on-
derzoek en de behandeling verloopt. De inrichting van zowel de polikliniek als de folder 
lijkt erop gericht om patiënten op de meest medisch doeltreffende en effectieve manier 
te helpen. Gebleken is dat de op cognitie en feitelijkheden gerichte informatie weliswaar 
goed voorbereidt op het traject, maar niet in alle behoeften van de patiënten voorziet. 
Veel respondenten lieten weten dat zij naast zakelijke informatie ook behoefte hadden 
aan een meer persoonlijke benadering waarin ruimte was voor hun beleving ten aan-
zien van de afwijkende Pap-uitslag en het onderzoeks- en behandeltraject. Zij wilden 
erkend worden in hun emoties en worden gerustgesteld. Dit is bekend uit de literatuur 
(Monsonego et al., 2011). Juist in dergelijke sterk geprotocolleerde trajecten is het dan 
ook van belang dat er tegemoetgekomen wordt aan deze affectieve behoeften. Voor de 
hand ligt om aan deze affectieve behoeften tegemoet te komen middels een persoonlijk 
gesprek met een zorgverlener. Door vrouwen met een afwijkende Pap-uitslag wordt 
de zorgverlener ook als belangrijkste informatiebron aangemerkt voor dergelijke in-
formatie (Monsonego et al., 2011). Echter, na het gesprek over de Pap-uitslag met een 
zorgverlener blijven dikwijls ongerustheid en informatiebehoeften bestaan (Monsone-
go et al., 2011). Vrouwen die de hoeveelheid informatie die zij van hun zorgverlener 
kregen onvoldoende vinden, blijken gemiddeld genomen meer verontrusting te ervaren 
(Bekkers, Van der Donck, Klaver, Van Minnen & Masuger, 2002). Het volgende contact 
met een zorgverlener is vaak enkele weken later, wanneer het gynaecologische vervolg-
onderzoek plaatsvindt. Om in de tussentijd tegemoet te komen aan informatiebehoef-
ten van de zorggebruiker, en daarmee het niveau van verontrusting te reduceren, zou 
een website met daarop aanvullende, toegesneden informatie uitkomst kunnen bieden. 
Aanbevelingen voor een dergelijke website worden in de volgende paragraaf beschre-
ven.
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10.2 praktische aanbevelingen
Het doel van zoeken naar patronen in het informatiegedrag was aanwijzingen verkrij-
gen voor een meer optimale aansluiting tussen de vraag van zorggebruikers en het aan-
bod online gezondheidsinformatie. De assumptie van deze studie was dat betrouwbare, 
medisch deskundige online gezondheidsinformatie eenvoudiger vindbaar, begrijpelij-
ker en relevanter wordt wanneer de informatie aansluit op de vaardigheden, behoeften 
en gedragingen van de zorggebruiker en – belangrijker, de achterliggende motieven en 
overwegingen daarvoor (Ter Hoeven, Zandbelt, Fransen, De Haes, Oort, Geijsen, Koning 
& Smets, 2011). Bovendien doet onderzoek vermoeden dat hoe meer de informatie aan-
sluit op de voorkeuren van zorggebruikers, hoe beter de therapietrouw en hoe minder 
aanwezig de verontrusting is (Kiesler & Auerbach, 2006). Er zijn echter zo veel factoren 
die van invloed zijn op het informatiegedrag, dat het vrijwel onmogelijk is om al deze 
factoren mee te laten wegen bij keuzes ten aanzien van vorm, inhoud en structuur van 
de boodschap (Hoeken, Hustinx & Hornikx, 2012). Dat zou immers tot honderden va-
rianten van de boodschap leiden die bovendien periodiek geüpdatet moeten worden. 
Door een veelheid aan factoren te clusteren en daar patronen van te vormen, en vervol-
gens de informatie toe te snijden op deze patronen, blijft het aantal varianten op de te 
verstrekken informatie hanteerbaar. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan 
voor het toesnijden van informatie op de geïdentificeerde patronen. Daarna worden 
enkele generieke aanpassingen voorgesteld om het informatieaanbod nog verder te op-
timaliseren op een zo kosten- en tijdseffectieve mogelijke wijze. 

10.2.1 patroonspecifieke aanbevelingen

Binnen de steekproef van deze studie werden vijf patronen geïdentificeerd. Per patroon 
worden aanbevelingen gedaan voor het laten aansluiten van informatie op de behoeften 
en gedragingen van de betreffende zorggebruikers. 

patroonspecifieke informatie verschaffen
De zorggebruikers van de ‘juiste’ informatie voorzien, kan op verschillende manieren. 
Allereerst kan dat door ‘tailoring’, waarbij de zorggebruiker aan de hand van een pa-
troonbepaling enkel de informatie op het scherm te zien krijgt die toegesneden is op 
dat betreffende patroon. Bij ‘tailoring’ moet dus op een snelle, efficiënte manier bepaald 
worden tot welk patroon een zorggebruiker behoort. Immers, zorgverleners willen in 
de spreekkamer en aan het ziekbed kunnen inschatten aan wie zij welke adviezen geven 
met betrekking tot het zoeken en verder gaan met zoeken van informatie. Aanbevolen 
wordt om een eenvoudig detectiemiddel en stappen te ontwikkelen voor artsen en an-
dere zorgverleners waarmee zij de informatie-ontvankelijkheid van patiënten kunnen 
inschatten. De zorgverleners zouden vervolgens door het instrument aangrijpingspun-
ten en suggesties aangereikt kunnen krijgen voor het begeleiden en adviseren van hun 
patiënt en voor het verwijzen naar patroonspecifieke informatie. 
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De patronen in het informatiegedrag werden gevormd aan de hand van behoef-
ten en gedragingen enerzijds en motieven en overwegingen anderzijds. Er dient dan ook 
achterhaald te worden wat de informatievoorkeur is van de zorggebruiker, voor welke 
informatiebronnen zij een voorkeur heeft, hoe zij op internet zoekt en wat het meest 
kenmerkende motief is voor het informatiegedrag. Denkbaar is dat de zorggebruiker 
vijf korte patroonbeschrijvingen te lezen krijgt, die verhalend en vanuit het perspec-
tief van een zorggebruiker worden beschreven. Vervolgens kan de respondent kiezen in 
welk verhaal zij zich het meest herkent. Een andere methode om het patroon te bepalen 
is aan de hand van een korte vragenlijst waarmee door middel van multiple choice vra-
gen een indruk wordt verkregen van de informatievoorkeuren, de meest gewaardeerde 
informatiebronnen, het online zoekgedrag en de bijbehorende overwegingen.
 Een minder bewerkelijke manier dan informatie top down toesnijden is zorg-
gebruikers zelf keuzes te laten maken voor de informatie die zij al dan niet willen ont-
vangen, en dus meer bottum up te werken. Op het beginscherm krijgt de zorggebruiker 
dan enige korte, generieke informatie te zien die voor elk van de patronen geschikt 
is. Informatie die is toegesneden op de patronen wordt achter uitklapmenu’s of infor-
matieve links geplaatst. De informatie kan per onderwerp gevarieerd worden op on-
der andere mate van detail en vorm. Denkbaar is bijvoorbeeld dat met narratieven te-
gemoet gekomen kan worden aan de affectieve behoeften van zorggebruikers uit het 
‘sensitieve’ patroon en dat zorggebruikers uit het ‘assertieve’ patroon gedetailleerde, 
medisch wetenschappelijk onderbouwde informatie aangereikt krijgen. In bijlage 10.1 
wordt een voorbeeld gegeven van hoe een dergelijke aansluiting op de patronen eruit 
zou kunnen zien.
 

aanbevelingen per patroon
Voor elk van de vijf geïdentificeerde patronen – inactief, sensitief, selectief, constructief 
en assertief – worden enkele suggesties gedaan voor een meer optimale aansluiting van 
het informatieaanbod op de behoeften en gedragingen van de zorggebruiker. 

patroon 1: inactief informatiegedrag
De zorggebruikers binnen dit patroon zijn moeilijk te bereiken en bedienen met on-
line gezondheidsinformatie. Zij lieten weten hier geen behoefte aan te hebben. Dat in 
ogenschouw nemende zouden zij ook geen doelgroep voor een website hoeven zijn. 
Toch kunnen ook deze zorggebruikers profiteren van informatie. Maar optimaliseren 
van toegankelijkheid, betrouwbaarheid en relevantie is niet voldoende om zoekgedrag 
te initiëren (Cao, Zhang, Xu & Wang, 2016). Zij zullen door externe factoren geactiveerd 
moeten worden om te gaan zoeken naar informatie, bijvoorbeeld door een arts die zij 
vertrouwen. Hoe de betrokken persoonlijke determinanten beïnvloed moeten worden, 
is een ander onderzoeksthema. 

Aanbevelingen: Voor deze groep zorggebruikers houdt respecteren van hun autono-
mie in, dat hun voorkeur om weinig informatie te krijgen wordt gerespecteerd (Schat-
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tner, 2002). De website voor deze groep zou dan ook informatie-arm moeten zijn. De 
zorggebruikers uit deze groep hebben geen behoefte aan en zeker geen baat bij uit-
gebreide informatie, omdat zij zich niet onnodig willen bezighouden met de nieuwe 
gezondheidskwestie (Kola et al., 2013; Zhang, 2013; Schattner, 2002). Dergelijke zorg-
gebruikers zijn tevreden met informatie wanneer zorgverleners hen enkel de meest 
pertinente informatie verschaffen over hun situatie en hen niet overweldigen met een 
grote hoeveelheid gedetailleerde informatie (Lambert, Loiselle & MacDonald, 2009b). 
Een beknopte, simpele boodschap volstaat dan ook (Zhang, 2013). Omdat zij baat heb-
ben bij een minimale hoeveelheid informatie, zou enkel generieke informatie per stap 
in het onderzoeks- en behandeltraject zichtbaar voor hen moeten zijn. 

patroon 2: sensitief informatiegedrag
Het informatiegedrag van de zorggebruikers binnen dit patroon werd gemotiveerd 
door behoefte aan geruststelling. Door de juiste informatie eenvoudig toegankelijk of 
juist niet zichtbaar te maken kan voorkomen worden dat negatieve emoties toenemen 
of kan zelfs bewerkstelligd worden dat deze emoties reduceren (McPherson, Higginson 
& Hearn, 2001). 

Aanbevelingen: Deze zorggebruikers hebben een lage informatievoorkeur, wat 
impliceert dat zij eveneens het meest baat hebben bij gedoseerde, beknopte, simpe-
le informatie (Zhang, 2013). De zorggebruikers in het vergelijkbare patroon ‘minimal’ 
zoekgedrag (Lambert, Loiselle & MacDonald, 2009b) gaven er de voorkeur aan dat hun 
zorgverlener zich richtte op positieve informatie en geruststellende affectieve infor-
matie. Narratieven van andere vrouwen kunnen hen ondersteunen bij het verwerken 
van de emotioneel beladen informatie (Thompson & Kreuter, 2014; Ziebland & Wyke, 
2012). Ervaringsdeskundigen worden doorgaans gebruikt voor hun emotionele steun 
(Hartzler & Pratt, 2011). Uit een kwalitatief onderzoek van Bennett, Von Wagner en 
Robb (2015) blijkt dat veel zorggebruikers ervaringsverhalen geruststellend vonden en 
dat de verhalen hun verontrusting deden afnemen.

Behalve bij geruststellende informatie zijn deze zorggebruikers ook gebaat bij 
informatie omtrent omgaan met de nieuwe gezondheidssituatie (Lambert, Loiselle & 
MacDonald, 2009b). Ook hiervoor zijn narratieven bij uitstek geschikt. Door naast fei-
telijke informatie ook ervaringsverhalen op te nemen, kan ook belangrijke informatie 
worden verschaft rondom de beleving en/of het sociale leven van zorggebruikers; in-
formatie die doorgaans ontbreekt bij de gangbare bronnen van gezondheidsinformatie 
(Bennett, Von Wagner & Robb, 2015). In video’s bijvoorbeeld zou de combinatie van de 
visuele taal met de kracht van narratieven afkomstig van herkenbare karakters, com-
plexe onderwerpen op een concrete, betrokken manier kunnen uitleggen (Ahmed, Alike 
& Keselman, 2015).

Hoewel de respondenten steeds rapporteerden gerustgesteld te willen worden 
en de gevonden informatie dikwijls zakelijk of weinig affectief vonden, zeiden zij ook 
een voorkeur te hebben voor objectieve, medisch deskundige informatie. Dat impliceert 
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dat de informatie enerzijds feitelijk dient te zijn en anderzijds tegemoet dient te komen 
aan onuitgesproken affectieve informatiebehoeften. Aan beide behoeften kan voldaan 
worden met een voorlichtingsfilmpje van een sympathieke gynaecoloog die beknopte, 
empathische uitleg geeft waarin de nadruk ligt op de relatieve onschuld van een af-
wijkende Pap-uitslag en de relatieve eenvoud van het onderzoek en de behandeling. 
Potentieel verontrustende informatie dient achterwege gelaten te worden. Indien de 
noodzakelijke, wettelijk verplichte informatie potentieel verontrustend is, kan de infor-
matie zo geformuleerd worden dat de nadruk niet ligt op het risico, maar op de kans op 
een positieve uitkomst. 

patroon 3: selectief informatiegedrag
Net als bij het voorgaande patronen werd het informatiegedrag van deze responden-
ten gemotiveerd door verontrusting. Zij gingen hiermee om door juist te zoeken naar 
de waarschijnlijkheid van risico’s. Bij verontruste patiënten met een hoge informatie-
voorkeur kunnen negatieve emoties gereduceerd worden door het lezen van informatie 
(Zhang, 2013). Ook hier geldt dat de informatie moet aansluiten op hun achterliggende 
motieven. 

Aanbevelingen: Hoewel deze zorggebruikers erg verontrust kunnen raken door ne-
gatieve, ambigue of bedreigende informatie (Miller, 1995), lijkt het voor deze groep toch 
goed om de kwesties waar de zorggebruikers zich zorgen over maken te benoemen; zij 
zijn immers op zoek naar een bevestiging van hun verontrusting. Deze zorggebruikers 
zijn gebaat bij informatie die aanzet tot het ontwikkelen van positieve verwachtingen 
(Williams-Piehota, Latimer, Katulak, Cox, Silvera, Mowad & Salovey, 2009). Bij het ont-
werp van informatie kan hun verontrusting bijvoorbeeld expliciet gemaakt worden en 
vervolgens worden ontkracht, bijvoorbeeld: “Vaak wordt gedacht dat een afwijkende 
Pap-uitslag op een voorstadium van baarmoederhalskanker duidt. Dat is in de meeste 
gevallen niet waar.”

Zorggebruikers met een hoge informatievoorkeur, die pessimistisch zijn over hun 
gezondheidsuitkomsten en geen invloed kunnen uitoefenen op hun medische situatie, 
zijn gebaat bij niet alleen een grotere hoeveelheid informatie, maar ook bij affectieve 
informatie die hen leert omgaan met de nieuwe gezondheidskwestie (Miller, 1995). Zo-
als in de aanbevelingen voor het ‘sensitieve’ informatiegedrag werd beschreven, zijn 
ervaringsverhalen hier geschikt voor. Doordat deze zorggebruikers hun eigen situatie 
evalueren door zichzelf te vergelijken met anderen (Ziebland & Wyke, 2012, Lambert, 
Loiselle & MacDonald, 2009a) hebben zij baat bij uitgebalanceerde ervaringsverhalen. 
Individuele posts op online fora kunnen misleidend zijn wegens de onbalans tussen 
positieve en negatieve ervaringen. Uitgebalanceerde verhalen op een vertrouwde web-
site kunnen zorggebruikers wel ondersteunen bij het ontwikkelen van een positieve 
houding ten aanzien van de gezondheidskwestie (Newman, Ziebland & Barker, 2009). 

Deze zorggebruikers waren ook erg verontrust over pijnbeleving tijdens het on-
derzoek of de behandeling. Door procedurele informatie aan te laten sluiten op hun 
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informatievoorkeur, kan de verontrusting bij vrouwen die een colposcopie ondergaan 
reduceren (Kola, Walsh, Hughes & Howard, 2013). Voor deze zorggebruikers met een 
hoge informatievoorkeur betekent dat gedetailleerde informatie over de procedure 
waarin ook aandacht is voor de pijnbeleving (Roussi & Miller, 2014). Voorbeelden om 
verontrusting te reduceren zijn het aanbieden van video’s en animaties. Verontruste pa-
tiënten die een animatie te zien kregen die de procedure uitlegde van de operatie die zij 
moesten ondergaan, ervoeren minder verontrusting voorafgaand aan de operatie (Tou, 
Tou, Mah, Karatassas & Hewett, 2013).

patroon 4: constructief informatiegedrag
De zorggebruikers in deze groep werden hoofdzakelijk gemotiveerd door willen begrij-
pen van hun gezondheidssituatie en het onderzoeks- en behandeltraject. Een accepta-
bel antwoord op hun vragen is doorgaans afdoende. 

Aanbevelingen: De respondenten wilden een overzicht van wat er aan de hand 
was en zou gaan gebeuren. Zij profiteren dan ook van een website die een spectrum aan 
aanverwante onderwerpen beslaat, zoals de mogelijke oorzaken, gevolgen en behande-
lingen. Om de informatie zo compleet mogelijk te maken kunnen patiënten worden in-
gezet. Zij kunnen informatie relevant en compleet gemaakt maken door informatie aan 
te vullen voor specifieke situaties (Bernhardt, Mays & Kreuter, 2011). Aanvullen van 
informatie kan gedaan worden door ervaringsverhalen te delen, maar ook bijvoorbeeld 
door informatie toe te voegen op wiki-pagina’s.

De informatiebehoeften van deze zorggebruikers zijn hoofdzakelijk cognitief 
en erop gericht onzekerheid te reduceren. Zij hebben dan ook baat bij levendige infor-
matie die hen helpt zich een voorstelling te kunnen maken van bijvoorbeeld een proce-
dure (Krohne & Hock, 2011). Ook hierbij kunnen narratieven ondersteunen. Ze hebben 
dan niet als doel geruststellen, maar om praktische informatie te verschaffen (Hartzler 
& Pratt, 2011; Lambert, Loiselle & MacDonald, 2009a). Bijvoorbeeld: Hoe lang heeft het 
herstel geduurd? Konden ze de volgende dag werken? In deze ervaringsverhalen kun-
nen verschillende scenario’s uitgewerkt worden. 

Wegens de brede interesse en de matige informatievoorkeur is er geen behoef-
te aan uitputtende, gedetailleerde informatie per onderwerp; korte, overzichtelijke, 
eenvoudig te begrijpen blokken tekst volstaan (Lambert, Loiselle & MacDonald, 2009a). 
Omdat zij exploratief en scannend zoeken, zijn zij gebaat bij informatie die zo ontwor-
pen is dat zij zich een snelle indruk kunnen vormen van de inhoud van de pagina. Elke 
pagina vooraf laten gaan met een korte samenvatting van de inhoud kan hierbij onder-
steunen (Pang et al., 2015). 

Tijdens het zoeken naar informatie kregen deze respondenten vaak nieuwe in-
formatiebehoeften. Daarnaast was voor deze respondenten toegankelijkheid van de in-
formatie een prominenter motief dan deskundigheid. Zij raadplegen het liefst één bron 
bij wie ze zo veel mogelijk antwoorden kunnen vinden  (Lambert, Loiselle & MacDo-
nald, 2009a). Deze zorggebruikers worden dan ook ondersteund door hyperlinks van 
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kernwoorden te maken en deze naar aanvullende informatie elders op de website te 
laten verwijzen. Zo kan voorkomen worden dat zij met onbeantwoorde vragen blijven 
zitten of hun kennis baseren op ondeskundige informatie (Pang et al., 2015). Immers, 
wanneer de zorggebruiker zelf naar deze informatie op zoek moet bestaat te kans dat 
zij de gewenste, betrouwbare informatie niet zal vinden wegens een ineffectieve zoek-
opdracht.

patroon 5: assertief informatiegedrag
Deze groep zorggebruikers had een grote hoeveelheid vragen, gemotiveerd door be-
hoefte aan participatie en controle. Deskundigheid van de informatie was zeer belang-
rijk. 

Aanbevelingen: Zorggebruikers met een hoge informatievoorkeur zijn niet snel 
tevreden met de informatie die zij vinden (Zhang, 2013). Zij hebben behoefte aan ge-
detailleerde medische informatie (Sawka, Straus, Rodin, Tsang, Brierley, Rotstein, Segal, 
Gafni, Ezzat & Goldstein, 2015; Zhang, 2013; Lambert, Loiselle & MacDonald, 2009a, 
2009b). Zij hebben een voorkeur voor de ‘beste’, ‘state of the art’  en ‘wetenschappelijke’ 
informatie, waarin zij bewijzen, onderbouwing en feiten kunnen vinden in antwoord 
op hun vragen (Lambert, Loiselle & MacDonald, 2009a). Zij maken meer gebruik van 
gespecialiseerde medisch deskundige bronnen, waaronder boeken en tijdschriften (Co-
wan & Hoskin, 2007). Deze website voor deze groep zorggebruikers zou dan ook veel 
doorlinks moeten bevatten naar bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen en gespecia-
liseerde bronnen, waar zij informatie kunnen vinden over onder meer beweegredenen 
voor en gevolgen van een bepaald onderzoek of behandeling, en verklaringen voor het 
ontstaan of blijven bestaan van afwijkende baarmoederhalscellen. 

Hoewel deze zorggebruikers vermoedelijk een grotere voorkeur heeft voor statis-
tische informatie dan voor ervaringsverhalen (Thompson & Kreuter, 2014), kunnen 
ook deze zorggebruikers profiteren van informatie van ervaringsdeskundigen. In de 
literatuur is steeds meer aandacht voor het informationele aspect van ervaringsver-
halen (Hartzler & Pratt, 2011). De informatie en het advies van andere zorggebruikers 
kunnen bijdragen aan actieve participatie (Hartzler & Pratt, 2011). In de verhalen voor 
deze groep zou de nadruk kunnen liggen op bijvoorbeeld de keuze voor een bepaalde 
behandeling. 

10.2.2 generieke aanbevelingen

In de vijf patronen worden de verschillen in het informatiegedrag van de respondenten 
expliciet gemaakt. Er waren binnen dat informatiegedrag ook kenmerken waarop de 
respondenten niet gedifferentieerd konden worden. Veel van hen bleken bijvoorbeeld 
moeite te hebben met het vinden van relevante, betrouwbare informatie door ineffec-
tieve zoekopdrachten en beperkte beoordelingsvaardigheden. Ook waren er bepaalde 
onderwerpen waar meer respondenten informatiebehoefte bij hadden, maar die voor 
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hen niet vindbaar bleken. Dergelijke obstakels kunnen generiek worden weggenomen. 
Suggesties voor zorgverleners om de bezoekers van hun website te ondersteunen bij 
het traceren van relevante, betrouwbare informatie zijn:

lekentermen hanteren
Zoals al eerder en elders vastgesteld bleek dat zorggebruikers niet goed zijn in het 
formuleren van een effectieve zoekopdracht. Zo resulteerde zoeken op een specifieke 
Pap-uitslag, zoals Pap3a, in een grote hoeveelheid zoekresultaten die naar online pati-
entenfora. Uit de literatuur is bekend dat zorggebruikers en zorgverleners andere ter-
men hanteren voor medische kwesties. Deze ‘vocabulaire kloof’ bemoeilijkt het vinden 
van relevante informatie (Zeng & Tse, 2006). Het vocabulaire van zorggebruikers om-
trent een bepaalde gezondheidskwestie kan bestudeerd worden in bijvoorbeeld online 
discussiegroepen, facebookgroepen en zoektermen in Google. Zorgverleners kunnen 
aan de hand hiervan lekentermen opnemen op hun websites, zodat hun informatie ge-
vonden wordt met de zoektermen van zorggebruikers. 

zoeken ondersteunen
Om zorggebruikers te helpen met het formuleren van een effectieve zoekopdracht, kan 
een zogenaamde ‘query assistent’ worden ingezet (Zeng & Tse, 2006). Een dergelijk 
zoeksysteem geeft zorggebruikers suggesties voor alternatieve zoektermen die gerela-
teerd zijn aan de initiële zoektermen van de zorggebruiker, waardoor de zorggebruiker 
een betere, meer gerichte zoekterm kan geven. In het onderzoek van Zeng en collega’s 
(Zeng, Crowell, Plovnick, Ki, Ngo & Dibble, 2006) leidden deze suggesties tot significant 
succesvollere zoekopdrachten. Het is denkbaar dat een dergelijke zoekassistent wordt 
toegepast in een algemene zoekmachine, zoals Google, of op de zoekfunctie binnen een 
website.

naar betrouwbare websites verwijzen
Zoals beschreven leidden de zoekopdrachten van de respondenten hen vaak niet naar 
websites van zorginstellingen of zorgverleners – bronnen die zij juist het meest be-
trouwbaar zeiden te vinden. Een manier om zorggebruikers hierbij te ondersteunen, 
is hen simpelweg actief naar deze websites te verwijzen. Het merendeel van de zorgge-
bruikers blijkt te willen dat hun zorgverlener hen betrouwbare gezondheidswebsites 
aanbeveelt (Mayer, Terrin, Kreps, Menon, McCance, Parsons & Mooney, 2007). Door 
zorggebruikers rechtstreeks naar een bepaalde website te sturen, kunnen bovendien 
ook zorggebruikers worden geholpen die normaal gesproken niet op internet zoeken, 
omdat zij bang zij verontrust te raken door onbetrouwbare informatie of die denken 
geen relevante informatie te kunnen vinden. De zorgverlener kan naar betrouwe web-
sites verwijzen door zorggebruikers daar tijdens het consult op te attenderen, door 
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links op te nemen op de website van de organisatie, in de patiëntenfolder, in de verwijs-
brief of in de afspraakbevestiging.

via social media naar betrouwbare websites verwijzen
Een andere manier om zorggebruikers naar betrouwbare informatie te verwijzen, is 
door social media hiervoor in te zetten. Zorginstellingen worden beschouwd als be-
trouwbare informatiebronnen. Aangezien veel zorggebruikers op internet zoeken naar 
gezondheidsinformatie, kunnen zorginstellingen zich profileren als betrouwbare bron 
van gezondheidsinformatie. Door sociale media in te zetten kunnen zij een breed pu-
bliek kostenefficiënt bereiken (Park, Reber & Chon, 2016). In berichten op sociale media 
kunnen zorginstellingen hyperlinks opnemen naar betrouwbare, relevante informatie. 

kwaliteit visueel maken
Een eerste stap bij het selecteren van een website is een inschatting maken van de ge-
schiktheid van de verschenen zoekresultaten. Een veelvuldig gehoord motief om voor 
een bepaalde website te kiezen of juist niet te kiezen, was dat de naam betrouwbaar 
of juist niet betrouwbaar ‘klonk’. Respondenten hadden vaak wel vermoedens over de 
afzender van de website, maar waren hier niet zeker over. Als zij eenmaal op een web-
site zijn aangekomen, blijkt men de betrouwbaarheid zelden in te schatten aan de hand 
van objectieve maatstaven als de afzender van de informatie en de update-datum. Va-
ker werden daarvoor meer subjectieve maatstaven als de vormgeving van de website 
gehanteerd. Dat men betrouwbaarheid inschat aan de hand van heuristische cues is 
eveneens bekend uit de literatuur (Sillence, Briggs, Harris & Fishwick, 2007). Door als 
zorgverlener een duidelijk zichtbaar en herkenbaar kwaliteitszegel op de website op 
te nemen, zoals de HON code van Health On The Net Foundation, worden zorggebrui-
kers ondersteunt bij het beoordelen van de kwaliteit van een website. Visuele, duidelijk 
herkenbare kwaliteitszegels of accreditaties kunnen het vertrouwen dat zorggebrui-
kers hebben in de gezondheidsinformatie op de website bewerkstelligen of verstevigen 
(Coulter, Ellins, Swain, Clarke, Heron, Rasul, Magee & Sheldon, 2006). 

contact met zorgverleners mogelijk maken via social media
Uit het onderhavige onderzoek is wederom gebleken dat zorggebruikers veel behoefte 
hebben aan interactie met hun zorgverleners. Aangezien het consult tijdsgelimiteerd 
is, zouden zorginstellingen hier met sociale media op in kunnen springen door bijvoor-
beeld twitterspreekuren te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Ne-
derlandse populatie via social media in contact zou willen komen met een zorgverlener 
en de verwachting is dat dit percentage toeneemt (Van de Belt, Engelen, Berben, Tee-
renstra, Samsom & Schoonhoven, 2013). Op die manier komen zorggebruikers recht-
streeks in contact met een doorgaans minder toegankelijke medisch specialist of diens 
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team. Tegelijkertijd kan een relatie met de zorggebruiker opgebouwd worden door on-
line een dialoog met hen aan te gaan en in te gaan op persoonlijke gezondheidskwesties 
(Park, Reber & Chon, 2016; Lovejoy & Saxton, 2012; Thackeray, Neiger & Keller, 2012). 
De respondenten zeiden geregeld juist dat ontbreken van een gemedieerde relatie met 
hun behandelend gynaecoloog een gemis te vinden. Een bijkomend voordeel voor zor-
ginstellingen is dat zij via virtuele spreekuren op Twitter of Facebook informatie ver-
werven over hun patiënten, waardoor zij hun informatie weer beter toe kunnen snijden 
op de behoeften en voorkennis van hun volgers (Neiger, Thackeray, Burton, Thackeray 
& Reese, 2013). 

informatie groeperen op basis van situationele kenmerken
Situationele kenmerken, zoals in de onderhavige studie het moment in het tra-
ject, de levensfase, eerdere medische ervaringen en het type seksuele relatie ten tij-
de van de HPV-besmetting, bepaalden mede naar welke informatie de respondent 
zocht. Door informatie aan de hand van deze situaties te groeperen, worden respon-
denten niet geconfronteerd met irrelevante en wellicht verontrustende informatie. 
Denkbaar zijn hyperlinks van vragen als: ‘Hebt u een kinderwens?’, ‘Bent u zwan-
ger?’, ‘Had u een vaste relatie ten tijde van de HPV-besmetting?’ en ‘Bent u een (ex-)
kankerpatiënt?’. Een klik op een dergelijke vraag verwijst vervolgens naar een pa-
gina met alle relevante informatie voor deze doelgroep. De manier waarop deze in-
formatie wordt aangeboden zou idealiter weer toegesneden zijn op de patronen. 

10.3 reflectie op de methode 
In de studie werd een combinatie van onderzoeksmethoden gebruikt: survey, vraagge-
sprek en observatie. Van triangulatie wordt verondersteld dat het tot een grotere be-
trouwbaarheid leidt (Creswell & Miller, 2000), omdat door deze onderzoekswijze het 
informatiegedrag vanuit verschillende perspectieven bestudeerd kon worden. Hoewel 
op deze wijze is getracht de objectieve realiteit zo dicht mogelijk te benaderen, kent 
deze studie ook een aantal beperkingen. 

onderzoeksobject
De eerste beperking betreft het onderzoeksobject. Online informatiegedrag is een on-
derzoeksthema dat door technische ontwikkelingen voortdurend in beweging is. De 
data zijn verzameld in 2010. In de tussentijd zijn bijvoorbeeld sociale media steeds meer 
gemeengoed geworden onder alle generaties, al blijven jongeren de grootste groep ge-
bruikers (Prestin et al., 2015; Duggan & Brenner, 2013). Op Facebook bestaan verschil-
lende openbare en besloten groepen gericht op bepaalde gezondheidskwesties, waarin 
lotgenoten elkaar van informatie voorzien, elkaar steunen en fondsen werven (Farmer, 
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Bruckner, Cook & Hearing, 2009). Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse groepen 
op Facebook over baarmoederhalsdysplasie, wel Engelstalige, bijvoorbeeld ‘cervical 
dysplasia awareness’ en ‘cervical dysplasia treatment options’. Tijdens de observaties 
in deze studie bezochten de respondenten geen sociale netwerken, op enkele webfora 
na. Ondanks de toename van het gebruik van sociale media, communiceert slechts een 
kleine minderheid van alle volwassenen (17%) op sociale media over gezondheid. Een 
nog kleiner deel participeert in blogs of online discussiegroepen (Prestin et al., 2015). 

Een andere verschuiving in het internetgebruik is het gebruik van mobiele ap-
paraten. Zorggebruikers zoeken steeds vaker via een tablet of mobiele telefoon naar in-
formatie op internet in plaats van via een desktop; acht op de tien Nederlanderse huis-
houdens beschikt over een mobiele telefoon met internet (CBS, 2015). Dit heeft wellicht 
tot gevolg dat zorggebruikers vaker gezondheidsinformatie in apps opzoeken die zij 
op hun telefoon of tablet hebben geïnstalleerd, zoals thuisarts.nl. In dergelijke gevallen 
speelt de beoordeling van de kwaliteit van de informatie geen rol meer. Maar verreweg 
de meerderheid van de zorggebruikers start een zoektocht op internet nog steeds door 
een zoekopdracht in Google in te voeren (Lee, Hoti, Hughes & Emmerton, 2015), zoals 
ook vrijwel alle respondenten deden. Daarnaast waren met name de overwegingen en 
motieven van de respondenten van belang. Attitudes en overtuigingen geven een dieper 
inzicht in het informatiegedrag dan uitsluitend de handelingen, en verklaren waarom 
bepaalde handelingen worden gedaan. Waar het informatiegedrag in deze context en 
met deze steekproef vermoedelijk al niet wezenlijk anders is dan in 2010, zullen de 
attitudes en overtuigen nog minder aan verandering onderhevig zijn geweest.  
 

casus: bevolkingsonderzoek d.m.v. cytologie niet meer actueel
De casus van deze studie betrof het informatiegedrag tijdens het onderzoeks- en be-
handeltraject van een afwijkende Pap-uitslag. In 20171 wordt het bevolkingsonderzoek 
naar baarmoederhalskanker vernieuwd: vanaf dan wordt in het uitstrijkje gezocht naar 
de aanwezigheid van hoogrisicotypen van het Humaan Papillomavirus (HPV), de ver-
oorzaker van afwijkende cellen, in plaats van naar afwijkende baarmoederhalscellen. 
Pas bij een positieve test op hoogrisico HPV wordt materiaal uit hetzelfde uitstrijkje ook 
onderzocht op afwijkende baarmoederhalscellen. Het uitstrijkje wordt door de huisarts 
of diens assistente afgenomen of, indien gewenst, door de vrouw zelf door middel van 
een zelftest. Hoewel het vervolgonderzoek en de behandeling hetzelfde blijven, wordt 
de “aanvliegroute” dus anders. 

In de steekproef was een klein deel van de respondenten getest op de aanwe-
zigheid van HPV. Vrouwen bij wie zowel een HPV-infectie als afwijkende baarmoeder-
halscellen werden vastgesteld, worden gelijktijdig geconfronteerd met twee stressvolle 
concepten: het risico op baarmoederhalskanker en een seksueel overdraagbaar virus 
(Bertram & Magnussen, 2008). 

1. De exacte invoerdatum was nog niet bekend ten tijde van het afronden van deze studie. 
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Uit dit onderzoek bleek dat bij respondenten die besmet bleken met het virus, 
onzekerheid en verontrusting over de aanwezigheid van een seksueel overdraagbaar 
virus zeer prominent aanwezig waren – zoals ook bij de vrouwen uit het onderzoek 
van McCaffery en collega’s (McCaffery, Irwig, Turner, Chan, Macaskill, Lewicka, Clarke, 
Weisberg & Barratt, 2010). In de studies van O’Connor en collega’s (O’Connor, Costello, 
Murphy, Prendiville, Martin, O’Leary & Sharp, 2014) en Mortensen en Adeler (2010) 
bleek dat bij positief op HPV geteste vrouwen de verontrusting over baarmoederhals-
dysplasie domineerde over de verontrusting over HPV. Welke zorg dan ook de overhand 
had, HPV of dysplasie, de vrouwen die in het vernieuwde bevolkingsonderzoek worden 
opgeroepen voor onderzoek, worden allen geconfronteerd met het beladen onderwerp 
HPV, wat het belang van zorgvuldige communicatie nog groter zal maken.

steekproef
Een derde beperking betreft de steekproef. Omdat met het onderzoek beoogd werd om 
het spectrum aan vaardigheden, behoeften en gedragingen in kaart te brengen, is geko-
zen voor een kwalitatieve, exploratieve onderzoeksopzet. Deze keuze maakte het mo-
gelijk om het informatiegedrag en de motieven daarvoor gedetailleerd te bestuderen. 
Omdat met kwalitatief onderzoek niet beoogd wordt om data te kwantificeren, is de 
werving van respondenten er niet op gericht om een statistisch representatieve steek-
proef te verzamelen (Pope, Ziebland & Mays, 2000). Dat heeft echter wel gevolgen voor 
de generaliseerbaarheid van de bevindingen.
 Zoals in hoofdstuk 3 reeds betoogd werd, was de steekproef representatief 
voor de landelijke populatie vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek 
naar baarmoederhalskanker. Net als de populatie waren de vrouwen gemiddeld geno-
men jonger, hadden zij een hogere sociaal-economische status en kwamen zij uit een 
stedelijk gebied (De Nooijer et al., 2005). Gemiddeld genomen zoeken vrouwen, hoger 
opgeleiden c.q. beheersing van de Nederlandse taal, en zorggebruikers met een hogere 
sociaal- economische status meer naar gezondheidsinformatie (Lagoe & Atkin, 2015; 
Dobransky & Hargittai, 2012). Uit de literatuur blijkt dat informatiegedrag mede sa-
menhangt met dergelijke persoonlijke en tevens situationele kenmerken (o.a. Germeni 
et al., 2015; Ramanadhan & Viswanath, 2006; Longo, 2005). Hoewel de steekproef re-
presentatief was voor deze populatie zijn als gevolg van de omvang de steekproef niet 
alle mogelijke combinaties van behoeften, gedragingen en overwegingen uitputtend 
zijn beschreven, omdat deze niet zijn waargenomen bij de steekproef. Zo waren er in 
de steekproef bijvoorbeeld geen respondenten die zeiden veel vragen te hebben, maar 
desondanks niet naar informatie gingen zoeken, bijvoorbeeld vanwege uit de literatuur 
bekende motieven als een gebrek aan vertrouwen in de beschikbare informatiebronnen 
(Ruppel & Rains, 2012) of er geen vertrouwen in hebben dat zij de informatie zullen 
begrijpen (Leydon et al., 2000). 
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Dat de steekproef representatief was voor vrouwen die deelnemen aan het be-
volkingsonderzoek impliceert tegelijkertijd dat de steekproef niet representatief was 
voor de één op de drie vrouwen die geen gehoor geven aan de oproep. Behalve dat de 
steekproef verschilt voor wat betreft sociaal-culturele factoren, verschilt zij ook voor 
wat betreft cognitieve en psychische factoren (Giesen, Lagro-Janssen & Dielissen, 2014). 
Motieven van vrouwen die niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek zijn onder 
meer onvoldoende kennis over het doel en/of risicofactoren, angst en onzekerheid over 
de uitkomst, geen klachten ervaren, afkeer van het gynaecologisch onderzoek, angst 
voor pijn en/of kanker, schaamte en negatieve ervaringen met de zorg (Giesen et al., 
2014). Andere groepen waarvoor de steekproef niet representatief was zijn vrouwen 
met een afwijkende Pap-uitslag die de verwijzing naar de gynaecoloog niet opvolgen en 
vrouwen van onder de dertig jaar of boven de zestig jaar. Tot slot betrof de steekproef 
enkel vrouwen. 

Deze studie legde vijf patronen bloot in het informatiegedrag. Aannemelijk is 
dat er meer en andersoortige patronen in het informatiegedrag worden aangetroffen 
bij zorggebruikers van de andere sekse, uit andere leeftijdsgroepen, van een etnische 
minderheid, met een andere gezondheidskwestie of met beperkte gezondheidsvaar-
digheden. Dat wordt onderschreven door wetenschappelijk onderzoek. Etnische min-
derheden zouden meer vertrouwen op traditionele media dan etnische meerderheden 
(Naylor, Ward & Polite, 2012). Dat blijkt ook uit Nederlands onderzoek. Turks-Ne-
derlandse patiënten bijvoorbeeld hebben voorafgaand aan een consult andere infor-
matiebehoeften en gebruiken meer traditionele informatiebronnen, zoals televisie en 
folders, dan de autochtone Nederlandse bevolking (Schinkel, Schouten & Van Weert, 
2013). Vijftigplussers kiezen veelvuldiger voor hun zorgverlener en minder frequent 
voor het internet als informatiebron (Sheng & Simpson, 2015). Ook mensen die voor 
zichzelf zoeken, zoals de respondenten in de steekproef, hanteren andere zoekstrate-
gieën dan professionele en niet-professionele mantelzorgers die voor hun naasten naar 
informatie zoeken over ziekte, gezondheid en zorg (Pian, Khoo & Chiang, 2016; Cutrona, 
Mazor, Vieux, Luger, Volkman & Finney Rutten, 2015). Deze laatste groep blijkt vaker 
naar onderzoeks- en behandelopties te zoeken (Pian et al., 2016) en vaker gebruik te 
maken van gebruikersgegenereerde informatie, zoals e-mailverkeer met zorgverleners, 
en lezen en delen van gezondheidsinformatie op sociale netwerk sites en in online sup-
portgroepen (Cutrona et al., 2015).

De behoeften, keuzes die gemaakt worden voor informatiebronnen en zoek-
strategieën per persoon en per situatie zullen verschillen. Aan deze behoeften en ge-
dragingen liggen motieven en overwegingen ten grondslag. In dit onderzoek lag de na-
druk op het bestuderen van die motieven en overtuigingen en werden de clusters en 
patronen mede gevormd aan de hand van deze overtuigingen. Door de informatie toe te 
snijden op de overwegingen en motieven kan in elke situatie de juiste informatie aan de 
zorggebruiker worden aangeboden.
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onderzoeksmethoden
Hoewel de realiteit met de gehanteerde onderzoeksmethoden zo dicht mogelijk bena-
derd is, kent de onderzoeksopzet enkele beperkingen. 

Meetinstrumenten gezondheidsvaardigheden. Ondanks het hoge niveau van ge-
zondheidsvaardigheden bleken ook deze respondenten met name moeite te hebben 
met het lokaliseren van relevante, betrouwbare informatie. Daar zijn verschillende 
verklaringen voor te bedenken. Ten eerste deden de observaties van het online zoek-
gedrag vermoeden dat de gezondheidsvaardigheden niet van het hoge niveau waren 
dat de meetinstrumenten suggereerden. Het blijkt uit te maken met welk instrument 
gezondheidsvaardigheden worden gemeten. Zo hadden in een studie proefpersonen 
vaker ‘adequate’ gezondheidsvaardigheden wanneer de s-TOFHLA werd gehanteerd, 
dan wanneer de New Vital Sign (NWV) werd gebruikt (Ramirez-Zohfeld, Rademaker, 
Dolan, Rosario Ferreira, Elder, Liu, Wolf & Cameron, 2015). Ten tweede zou het kunnen 
dat het ook voor zorggebruikers met een hoog niveau van gezondheidsvaardigheden 
moeilijk is om relevante, betrouwbare informatie te vinden. Een derde verklaring is dat 
gezondheidsvaardigheden een situationeel construct zijn en dat hun algemene gezond-
heidsvaardigheden weliswaar marginaal of adequaat zijn, maar hun gezondheidsvaar-
digheden in de context van baarmoederhalsdysplasie inadequaat (Mackert, Champlin, 
Su & Guadagno, 2015). En tot slot is het denkbaar dat andere determinanten het in-
formatiegedrag beter voorspellen dan gezondheidsvaardigheden. Nijman en collega’s 
(Nijman, Hendriks, Brabers, De Jong & Rademakers, 2014) concluderen bijvoorbeeld 
dat het gevoel zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen gezondheid, ‘self-efficacy’ en 
zelfvertrouwen – samen patiënt activatie genoemd –  een sterkere voorspeller is van 
informatiegedrag dan gezondheidsvaardigheden. 

Semigestructureerde vraaggesprekken. Er zijn vraaggesprekken met de res-
pondenten gehouden om hun informatiebehoeften, keuzen voor informatiebronnen en 
online zoekstrategieën te kunnen bestuderen. Deze zelfgerapporteerde behoeften en 
motieven kunnen deels wenselijke antwoorden zijn en zullen niet compleet zijn. Toch 
is er voor deze methode gekozen en niet voor een gestandaardiseerde vragenlijst. Doel 
was immers niet om een compleet en vergelijkbaar beeld per respondent te verkrijgen, 
maar om het spectrum aan behoeften en gedragingen in kaart te brengen. Ook naar de 
emotionele beleving is gevraagd tijdens de gesprekken, omdat bekend is dat negatieve 
emoties een grote rol spelen op het informatiegedrag van vrouwen met een afwijkend 
uitstrijkje.  De intensiteit van ervaren negatieve emoties is in dit onderzoek niet in kaart 
gebracht door middel van vragenlijsten, zoals de Spielberger State-Trait Anxiety Inven-
tory (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970), de Impact of Event Scale (Horowitz, Wil-
ner & Alvarez, 1979) of de PEAPS-Q (Bennetts et al., 1995). De reden hiervoor is dat 
niet zozeer de mate van angst, maar eerder de motieven daarvoor van belang zijn voor 
het laten aansluiten van informatie. De motieven zoals afgeleid uit de verwoordingen 
ervan door de vrouwen waren belangrijker dan de mate van angst, omdat deze motie-
ven richtinggevend zijn voor de informatiebehoeften bij patiënten, en omdat gezond-
heidsvoorlichting er concreet op kan inspelen met op maat toegesneden voorlichting. 
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Wegens de nadruk op de motieven van zorggebruikers is de Miller Behavioral Style Sca-
le (MBSS – Miller, 1987) ook niet gebruikt om informatievoorkeur in kaart te brengen. 
Andere redenen daarvoor waren dat de MBSS beperkingen heeft, zoals hypothetische 
scenario’s die voor de meeste mensen moeilijk in te beelden zijn (Zhang, 2013) en een 
twijfelachtige validiteit. In de context van een afwijkend uitstrijkje bijvoorbeeld was 
de MBSS geen goede voorspeller van de informatievoorkeur van vrouwen die voor een 
colposcopie waren ingepland (Barsevick & Johnson, 1990). 

Observaties. Om het online zoekgedrag in kaart te brengen, werd bij de obser-
vaties een simultane hardopdenkmethode gehanteerd waarin de respondenten hun ge-
dachten verbaliseerden terwijl zij online zochten. Sommige observaties vonden plaats 
in het ziekenhuis, anderen bij de respondent thuis – naar keuze van de respondent. In 
het ziekenhuis voelden de respondenten zich wellicht minder op hun gemak dan thuis, 
al zijn daar geen aanwijzingen voor te vinden in de observaties. Een ander verschil met 
de realiteit, was dat de tijdsduur van het zoeken naar informatie was gelimiteerd tot 
tien minuten. Daardoor besteedden zij wellicht minder tijd op een webpagina dan zij 
buiten de onderzoekssetting zouden hebben gedaan. Verder was de onderzoeker bij 
de observaties aanwezig. Als de respondent enige tijd geen gedachten verbaliseerde, 
moedigde de onderzoeker haar aan om hardop te denken. Als de verbalisatie aan de 
oppervlakte bleef, stelde de onderzoeker vragen ter verduidelijking of over de motieven 
van een bepaalde handeling. Dit heeft mogelijk het natuurlijke denken en doen ver-
stoord. Ten tweede kunnen de respondenten zich door de aanwezigheid van de onder-
zoeker geremd hebben gevoeld om naar bepaalde gevoelige onderwerpen te zoeken, al 
bleek ook dit niet uit de observaties. Zo werd bijvoorbeeld ook naar onderwerpen als de 
seksuele overdracht van het HPV-virus en een schimmelinfectie in combinatie met een 
afwijkende Pap-uitslag gezocht. Een volgende beperking is dat het online zoekgedrag 
slechts op één moment tijdens het traject werd geobserveerd om de tijdsbelasting voor 
de respondent acceptabel te houden. Op dat moment bestond er nog geen vermoeden 
dat het informatiegedrag in deze mate afhankelijk zou zijn van situationele kenmerken. 
Het is denkbaar dat respondenten op een ander moment op een andere manier zouden 
zoeken. Zorggebruikers behoren dan ook niet noodzakelijk tot het zelfde patroon ge-
durende het gehele onderzoeks- en behandeltraject (Lambert, Loiselle & MacDonald, 
2009b).

Invloed onderzoeker. Zoals gebruikelijk bij kwalitatief onderzoek werd er op 
verschillende momenten gereflecteerd op de rol van de onderzoeker. Dat werd zowel 
gedaan met collega’s als met de respondenten. Immers, de ‘bril’ van de onderzoeker 
speelt, zeker bij kwalitatief onderzoek, een rol bij het verzamelen en interpreteren van 
data (Talja, Keso & Pietiläinen, 1999). 

Ten aanzien van het verzamelen van de data moet opgemerkt worden dat de 
rol van de onderzoeker op basis van voortschreidend inzicht aangepast werd. Zoals bij 
de methode reeds werd beschreven, werden de vraaggesprekken in eerste instantie te-
lefonisch gehouden. Het bleek echter moeilijk om in die gesprekken voldoende onder-
zoeksdata te verzamelen. Dat kan gelegen hebben aan de manier van bevragen, maar 
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ook door de letterlijke afstand tussen onderzoeker en respondent. De gesprekken die 
vervolgens vis-à-vis werden gehouden, bleken inderdaad meer inzicht op te leveren dan 
de telefonische gesprekken. Door te variëren met de vraagstelling bleek tevens dat met 
een meer empathische, betrokken, persoonlijke manier van bevragen meer relevante 
gegevens werden besproken. Deze houding is niet onomstreden, zo beschrijven Legard, 
Keegan en Ward (2003). Sommige onderzoekers zien het prijsgeven van informatie over 
hun eigen houding als voorwaarde om tot diepgang te komen. Anderen waarschuwen 
ervoor dat een te grote betrokkenheid kan leiden tot minder gedetailleerde antwoorden 
van de geïnterviewde, omdat zij ervan uitgaat dat de onderzoeker al weet hoe het is. 
Wat deze studie betrof, leek de persoonlijke houding een positief effect te hebben op de 
hoeveelheid en variëteit van relevante informatie over hun opvattingen, houdingen en 
informatiegedrag. Ook uit de vervolgpeiling bleek dat de respondenten deze houding 
van de onderzoeker konden waarderen. Zonder uitzondering lieten zij weten het con-
tact met de onderzoeker als prettig te hebben ervaren.

Ten aanzien van het interpreteren van de data kan gemeld worden dat er voort-
durend werd gereflecteerd op de wijze van analyseren. Dat is noodzakelijk bij een the-
matische analyse vanwege de actieve rol van de onderzoeker bij het interpreteren van 
de data (Braun & Clarke, 2006; Boeije, 2005). Zoals reeds in hoofdstuk 5 werd beschre-
ven reflecteerde de onderzoeker zelf op haar manier van analyseren en betrok zij twee 
onderzoeksassistenten bij de analyse. De twee assistenten hebben een steekproef uit de 
transcripten gecodeerd om een indruk te kunnen vormen van mogelijke onduidelijk-
heden in het codeboek en van de betrouwbaarheid van de codes. De twee assistenten 
codeerden beiden de transcripten van vier vraaggesprekken en van vier observaties. 
De coderingen van de onderzoeker en de assistenten werden met elkaar vergeleken. 
De onderzoeker bracht in kaart waar de overeenkomsten en waar de verschillen in de 
coderingen zich bevonden. De verschillen deden zich met name voor op het niveau van 
de subcategorieën. In een bijeenkomst tussen de drie codeurs werden de afwijkende 
codes met elkaar besproken om consensus te bereiken over een bestaande code voor 
de betreffende informatie-eenheid of zo nodig een geheel nieuwe of aangepaste code te 
formuleren. 

10.4 reflectie op de analyse
In dit onderzoek lag de focus aanvankelijk op het online zoekgedrag van patiënten. Het 
vertrekpunt was literatuur over online zoekgedragingen en genres van medische in-
formatie op het internet. De vraaggesprekken leverden daarnaast interessante data op 
over de context waarbinnen het online zoekgedrag plaatsvond, waardoor werd beslo-
ten om de scope van het onderzoek te verbreden naar deze uitgebreide context van 
informatie zoeken. Als gevolg hiervan werden de data bottom-up geanalyseerd; er werd 
immers niet gewerkt vanuit literatuur over het informatiegedrag van patiënten. Deze 
inductieve aanpak had als voordeel dat de onderzoeker nog geen aannames had over de 
data of bepaalde bevindingen verwachtte. Daardoor bleef zij dicht bij de empirie. Een 
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inductieve manier van analyseren staat echter bekend als zeer tijdrovend, waardoor 
deze werkwijze eigenlijk alleen verdedigbaar is bij onderwerpen waarover nog weinig 
theorie bestaat (Van Staa & Evers, 2010). Naarmate de analyse vorderde werd duidelijk 
dat de data zich goed laten beschrijven door de rijke theorie over informatiegedrag. 
De analyse van de data was achteraf bezien sneller en effectiever gelopen als er op een 
meer deductieve wijze was geanalyseerd, waarbij theorie over het informatiegedrag het 
startpunt was geweest. Daar staat tegenover dat bij strikt deductief analyseren de rijk-
heid aan overwegingen, behoeften en gedragingen niet zou zijn blootgelegd; het kwali-
tatieve karakter van het onderzoek zou daardoor teniet zijn gedaan (Van Staa & Evers, 
2010). 
 Na de inductieve analyse werden de data gesynthetiseerd om tot clusters en 
voorts tot patronen te kunnen komen. Een mogelijk kritiekpunt ten aanzien van deze in-
terpretatieve aanpak is dat deze zich bevindt op de grens van artistieke expressie. Maar 
in feite kan deze manier van analyseren beschouwd worden als een kwalitatieve tegen-
hanger van wat in de kwantitatieve benaderingen bekend staat als een factoranalyse. 
Net als bij een factoranalyse werd bij het vormen van clusters en patronen onderzocht 
of er aan de grote verscheidenheid aan variabelen een kleiner aantal variabelen ten 
grondslag lag. Door deze datareductie beoogt de onderzoeker inzicht te verkrijgen in de 
structuur van de geobserveerde data. Net als de gehanteerde analyse in het onderhavi-
ge onderzoek, vraagt ook een factoranalyse veel eigen interpretatie van de onderzoeker. 
De analyse in de onderhavige studie is transparant en controleerbaar, doordat uitge-
breid is beschreven op welke manier en aan de hand van welke variabelen de clustering 
tot stand is gekomen en op welke manier de patronen gevormd zijn aan de hand van 
deze clusters. 

10.5 vervolgonderzoek
In deze studie werd onderzoek gedaan naar de gezondheidsvaardigheden en het infor-
matiegedrag van patiënten van een cervixpolikliniek. In deze paragraaf worden naar 
aanleiding van reflectie op de gehanteerde methoden aanbevelingen geformuleerd voor 
vervolgonderzoek. 

validatie Nederlandstalige s-TOFHLA 
Het onderzoek naar de gezondheidsvaardigheden werd uitgevoerd aan de hand van 
vragenlijsten. Drie meetinstrumenten brachten het niveau van gezondheidsvaardighe-
den van de steekproef in kaart: de SBSQ, de eHEALS en de s-TOFHLA. De SBSQ en de 
eHEALS zijn ook in andere Nederlandse onderzoeken gebruikt, maar de s-TOFHLA is 
voor zover bekend niet eerder naar het Nederlands vertaald en gebruikt in een Neder-
lands onderzoek. De s-TOFHLA meet functionele gezondheidsvaardigheden door mid-
del van een cloze test. In deze studie scoorden de respondenten  hoger op de s-TOFHLA 
dan op de zelfgerapporteerde gezondheidsvaardigheden – in deze studie gemeten door 
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de SBSQ en de eHEALS, terwijl doorgaans de zelfgerapporteerde gezondheidsvaardig-
heden beter zijn (Van der Heide, 2015). Dat doet vermoeden dat de validiteit van de 
naar het Nederlandse vertaalde s-TOFHLA onvoldoende was. In een vervolgonderzoek 
zou deze vertaling gevalideerd kunnen worden met een grote, meer diverse steekproef.

longitudinaal onderzoek
Zoals eerder in dit hoofdstuk werd beschreven, bleek uit de data dat de informatiebe-
hoeften van de respondenten in de loop van het onderzoeks- en behandeltraject veran-
derden. Afhankelijk van de situatie en de informatievoorkeur konden respondenten op 
bepaalde momenten naar informatie gaan zoeken en op andere momenten juist niet. 
Het online zoekgedrag werd op één moment tijdens het traject geobserveerd: vooraf-
gaand aan een colposcopie. Met het oog op de veranderlijkheid van de informatiebe-
hoeften is het denkbaar dat ook het online zoekgedrag onderhevig is aan de situatie. 
Aannemelijk is dat het informatiegedrag en de patronen daarbinnen worden bepaald 
door wat er op een bepaald moment speelt. Een vervolgstudie die onderzoekt hoe de 
behoeften en gedragingen met de tijd meegroeien zou dan ook een meer longitudinaal 
karakter moeten hebben dan de onderhavige studie. 

Het longitudinale onderzoek zou idealiter ook op een eerder moment tijdens 
het traject moeten plaatsvinden, namelijk bij het ontvangen van de oproep voor het 
bevolkingsonderzoek of direct na het horen van de afwijkende Pap-uitslag. Veel res-
pondenten lieten namelijk weten dat zij direct na het vernemen van de diagnose naar 
informatie hadden gezocht. Na rapporteerden de respondenten daarover in het vraag-
gesprek, maar observeren hoe zij op dat moment naar informatie zoeken zou een beter 
inzicht geven. Net na het horen van de uitslag zijn de verontrusting en onzekerheid over 
de diagnose zeer prominent aanwezig. Het is belangrijk om te onderzoeken wat dat 
voor invloed heeft op de manier waarop patiënten op zoek gaan naar informatie. Prak-
tisch gezien is dat echter moeilijk uitvoerbaar en wellicht ook te emotioneel belastend 
voor de doelgroep. De vrouwen moeten dan immers bij het krijgen van de uitslag ook 
direct geworven worden voor het onderzoek en de onderzoeker zou meteen naar de 
respondent moeten gaan om haar online zoekgedrag te observeren.   

meten voorkennis
In de onderhavige studie werd de voorkennis van de respondenten over een afwijken-
de Pap-uitslag en aanverwante onderwerpen niet bevraagd. De focus in dit onderzoek 
lag immers op de motieven voor het informatiegedrag. Uit de literatuur is echter be-
kend dat de voorkennis over een bepaald onderwerp samenhangt met het zoekgedrag 
van zorggebruikers (Hu, Lu & Joo, 2014; Xie & Joo, 2012; Wildemuth, 2004). Zo bleek 
uit de studie van Puspitasari et al. (Puspitasari, Moriyama, Fukui & Numao, 2015) dat 
participanten met verschillende maten van voorkennis uniek zoekgedrag vertoonden. 
Participanten met weinig voorkennis gebruikten bijvoorbeeld meer zoekopdrachten 



331

reflectie en aanbevelingen

dan participanten met meer voorkennis. Aangezien voorkennis samenhangt met zowel 
informatiebehoeften (Neuberger & Silk, 2016) als zoekgedrag is het aannemelijk dat 
voorkennis ook patronen in het informatiegedrag kan verklaren. Daarom wordt aanbe-
volen om in een vervolgonderzoek ook de mate van voorkennis systematisch te bevra-
gen.

toetsen begrip
Of de respondenten de aangereikte informatie over bijvoorbeeld het onderzoeks- en 
behandeltraject werkelijk begrepen en deze correct konden reproduceren is niet on-
derzocht. Bevindingen over de begrijpelijkheid van de gevonden informatie zijn enkel 
gebaseerd op de rapportages en observaties van de respondenten. In een vervolgstudie 
zou gemeten kunnen worden welk type informatie zij het best begrijpen en reproduce-
ren. Op die manier kunnen aanwijzingen verkregen worden voor het optimaliseren van 
de begrijpelijkheid van de informatie. Uit een studie van Bol en collega’s (Bol, Van Weert, 
Loos, Romano Bergstrom, Bolle & Smets, 2016) blijkt bijvoorbeeld dat oudere zorgge-
bruikers een hogere ‘recall’ hebben wanneer zij voornamelijk tekst lezen en jongere 
zorggebruikers bij een versie met zowel tekst als cognitieve illustraties, dat wil zeggen 
illustraties die tekstuele informatie aanvullen en verduidelijken. Het is ook denkbaar 
dat affectieve illustraties, dat wil zeggen illustraties die irrelevant voor de tekst zijn en 
als doel hebben om positieve gevoelens te bewerkstelligen, van toegevoegde waarde 
kunnen zijn voor de doelgroep. Ten eerste kunnen affectieve illustraties bijdragen aan 
het reduceren van hun negatieve emoties en ten tweede kunnen zij meer aandacht be-
werkstelligen voor de informatie, wat bijdraagt aan de verwerking en daarmee aan de 
recall (Park & Lim, 2007). 

samenhang van psychosociale factoren met patronen
Een verdere suggestie voor vervolgonderzoek betreft de samenhang tussen psychoso-
ciale factoren en patronen in het informatiegedrag. In deze studie werd het informa-
tiegedrag met de bijbehorende overtuigingen en motieven bestudeerd. Bekend is dat 
informatiegedrag daarnaast samenhangt met diverse contextuele kenmerken, zoals 
demografische factoren, het type en de ernst van de ziekte en psychosociale factoren 
(Kiesler & Auerbach, 2006). De samenhang van deze determinanten met afzonderlijke 
onderdelen van het informatiegedrag, zoals informatiebehoeften of keuze voor een in-
formatiebron, is eerder onderzocht. Maar of, en zo ja hoe, deze determinanten ook in 
enige mate een bepaald patroon in het informatiegedrag kunnen voorspellen is, voor 
zover bekend, niet bestudeerd. 
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toetsen aanbevelingen
In deze studie is onderzocht hoe respondenten op zoek gaan naar voor hen relevante, 
betrouwbare, begrijpelijke gezondheidsinformatie en in hoeverre de gevonden gezond-
heidsinformatie tegemoetkomt aan de beleving, behoeften en vaardigheden van een 
groep zorggebruikers. De bevindingen gaven aanwijzingen voor het optimaliseren van 
de vindbaarheid, relevantie en aansluiting bij de beleving en behoeften van de zorg-
gebruikers. In een vervolgstudie zou door middel van een experimenteel onderzoek 
het effect van deze aanwijzingen getoetst kunnen worden op bijvoorbeeld reductie van 
negatieve emoties, vindbaarheid en relevantie. 
 In een vervolgonderzoek zou eveneens het effect onderzocht kunnen worden 
van de manier waarop de informatie wordt toegesneden op de patronen. Zoals werd 
beschreven bij de praktische aanbevelingen kan de informatie worden toegesneden 
door middel van uitklapmenu’s, waarbij de zorggebruiker aan de hand van bijvoorbeeld 
vragen zelf kan doorklikken naar de informatie die geschikt is voor zorggebruikers bin-
nen zijn of haar patroon. Deze manier van toesnijden is relatief eenvoudig, doordat er 
niet eerst achterhaald hoeft te worden tot welk patroon een zorggebruiker behoort; zij 
kiest immers zelf welke informatie zij wil zien. De zorggebruiker wordt wel extra be-
last, doordat zij na moet denken over het al dan niet geconfronteerd willen worden met 
bepaalde informatie. Een andere manier van toesnijden is tailoring, waarbij de zorgge-
bruiker alleen informatie te zien krijgt die voor het betreffende patroon is ontworpen. 
Deze laatste manier van toesnijden is veel bewerkelijker, doordat er veel verschillende 
varianten op een boodschap moeten worden ontworpen en periodiek worden bijgehou-
den. De zorggebruiker wordt niet belast met extra werk. Het is dus ook een empirische 
vraag welke manier van toesnijden te verantwoorden is in termen van zowel effectivi-
teit als kostbaarheid.

ecologisch onderzoek
In opkomst is onderzoek dat nog een stap verder gaat dan bestuderen wat de samen-
hang is tussen persoonlijke determinanten en onderdelen van het informatiegedrag. In 
dit zogenaamde ‘ecologische’ onderzoek is de reikwijdte van het studie verbreed naar 
de context van het informatiegedrag op macroniveau. Ook familie, de buurt en de bre-
dere sociale cultuur worden bij dit onderzoek betrokken (Moran, Frank, Zhao, Gonzalez, 
Thainiyom, Murphy & Ball-Rokeach, 2016). Dat boodschappen hun doel niet bereiken, 
komt volgens Moran et al. (2016) doordat zij zich te beperkt richten op kenmerken 
op persoonlijk niveau en de bredere context niet in acht nemen. Door ook de sociale 
context te mobiliseren, kan interpersoonlijke discussie worden aangemoedigd wat zou 
leiden tot een duurzamer effect (Moran et al., 2016). Moran et al. (2016) noemen als 
voorbeeld het onderzoek van Southwell & Yzer (2007, 2009) waaruit blijkt dat een cam-
pagne ter promotie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker effectiever is wan-
neer behalve het vergroten van de kennis op individueel niveau ook interpersoonlijke 
discussie over het onderzoek wordt aangemoedigd. In een vervolgstudie zou ook deze 
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sociale context betrokken kunnen worden bij het verklaren van gehanteerde motieven 
en overtuigingen.

bredere steekproef
Bij de beperkingen werd reeds betoogd dat de steekproef weliswaar representatief is 
voor de populatie vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoe-
derhalskanker, maar niet voor andere populaties zorggebruikers, zoals mannen, oudere 
of juist jongere vrouwen, en vrouwen die niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. 
In een vervolgstudie zou onderzocht kunnen worden of er bij deze groepen sprake is 
van andere vragen en gedragingen, opdat online informatie ook op hen toegesneden 
kan worden. Bij een dergelijke vervolgstudie moet in acht genomen worden dat deze 
groepen demografisch verschillen van de steekproef en ook een andere houding en/
of opvattingen hebben ten aanzien van het bevolkingsonderzoek. Van vrouwen die niet 
deelnemen aan het bevolkingsonderzoek is bekend dat zij doorgaans een combinatie 
van psychische en cognitieve motieven hebben om geen gehoor te geven aan de oproep 
(Giesen et al. 2014). Actief vragen naar de motieven om niet deel te nemen aan het be-
volkingsonderzoek kan de opkomst verhogen (Giesen et al., 2014), door de aangeboden 
informatie aan te laten sluiten op deze motieven.

Ook zijn de resultaten uit het onderhavige onderzoek niet representatief voor 
die andere grote groep zoekers en gebruikers van gezondheidsinformatie: professio-
nele en niet-professionele mantelzorgers. De adviezen voor de bijstelling van inhoud 
en vorm van de aangeboden informatie kunnen niet alleen op de, nogal eens te zieke, 
groepen zorggebruikers worden afgestemd. De informatie moet ook worden afgestemd 
op de mantelzorgers van patiënten die om welke reden dan ook niet in staat zijn om de 
betreffende informatie zelf tot zich te nemen. In een vervolgstudie zouden ook man-
telzorgers geïncludeerd moeten worden in de steekproef, met name wanneer de casus 
een ernstige ziekte of aandoening betreft en verwacht mag worden dat de patiënt emo-
tioneel dan wel lichamelijk niet in staat is om zelf informatie te zoeken of verwerken. 

10.6 tot slot
In dit proefschrift werd een kwalitatief onderzoek naar het informatiegedrag beschre-
ven van vrouwen die naar aanleiding van baarmoederhalsdysplasie naar de gynaecoloog 
waren doorverwezen. De gezondheidsvaardigheden van de steekproef, de informatie-
behoeften, het raadplegen van informatiebronnen, de online zoekstrategieën en de on-
derliggende motieven voor het informatiegedrag werden bestudeerd en gerapporteerd. 
Er bleken vijf patronen onderscheiden te kunnen worden in het informatiegedrag van 
deze groep vrouwen. Door informatie beter te laten aansluiten op deze patronen zou de 
informatie beter vindbaar en relevanter voor de vrouwen moeten maken, wat mogelijk 
leidt tot minder onzekerheid en negatieve emoties. Dit proefschrift heeft een aanzet 
gedaan tot het realiseren van een meer optimale aansluiting tussen het online informa-
tieaanbod enerzijds en de behoeften en vaardigheden van zorggebruikers anderzijds. 
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meinen Leven Lang Leren, complexe financiële producten, bestuur en politiek, en ge-
zondheid. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3), 266-286.

Hoeven, ter, C.L., Zandbelt, L.C., Fransen, S., De Haes, H., Oort, F., Geijsen, D., Koning, C. & Smets, E. 
(2011). Measuring cancer patients’ reasons for their information preference: construc-
tion of the Considerations Concerning Cancer Information (CCCI) questionnaire. Psy-
cho-Oncology, 20(11), 1228-1235.

Hoffman, R.M., Elmore, J.G., Pignone, M.P., Gerstein, B.S., Levin, C.A. & Fairfield, K.M. (2015). Know-
ledge and values for cancer screening decisions: Results from a national survey. Patient 
Education and Counseling, 99(4), 624-630.

Hogan, T.P. & Brashers, D.E. (2009). The theory of communication and uncertainty management: 
Implications from the wider realm of information behavior. In T.D. Afifi & W.A. Afifi 
(Eds.), Uncertainty, information management, and disclosure decisions (pp. 45-66 ). New 
York: Routledge. 

Hong, T. (2008). Internet Health Information in the Patient-Provider Dialogue. Cyberpsychology 
& Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and 
Society, 11(5), 587-589.

Horowitz, M., Wilner, N. & Alvarez, M.A. (1979). Impact of Event Scale: A measure of subjective 
stress. Psychosomatic Medicine, 41, 209-218. 



347

literatuur

Horton, F. W. (2008). Understanding Information Literacy: A Primer. Paris: UNESCO.
Hooijdonk, van C. & Spooren, W.P.M.S (2011). De rol van beeld in tekstverwerking - Een overzicht 

van bestaand onderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3), 233-248.
Hou, J. & Shim, M. (2010). The Role of Provider–Patient Communication and Trust in Online Sour-

ces in Internet Use for Health-Related Activities. Journal of Health Communication: Inter-
national Perspectives, 15(3), 186-199.

Houtkoop, W., Allen, J., Buisman, M., Fouarge, D., & Van der Velden, R. (2012). Kernvaardigheden 
in Nederland: Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) (pp. 1-186). 
’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. 

Hu, R., Lu, K. & Joo, S. (2014). Effects of topic familiarity and search skills on query reformulation 
behavior. Procedures	of	 the	American	Society	 Information	Scientific	Technology,	50(1), 
1-9.

Huizinga, M. M., Elasy, T.A., Wallston, K.A., Cavanaugh, K., Davis, D., Gregory, R. P., Fuchs, L. S., Ma-
lone, R., Cherrington, A., DeWalt, D.A., Buse, J., Pignone, M. & Rothman, R.L. (2008). De-
velopment and validation of the Diabetes Numeracy Test (DNT). BMC health services 
research, 8, 96.

Hulst, M. (2008) Marketing 2.0 in de zorg. Geraadpleegd op 2 februari 2010: www.marketing-
facts.nl/berichten/20081229_marketing_2_0_in_de_zorg.

Ideström, M., Milsom, I.,  & Andersson-Ellström, A. (2003). Women’s experience of coping with a 
positive Pap smear: a register-based study of women with two consecutive Pap smears 
reported as CIN 1. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 82(8), 756-761.

Irizarry, T., DeVito Dabbs, A., Curran, C.R. (2015). Patient Portals and Patient Engagement: A State 
of the Science Review. Journal of Medical Internet Research, 17(6), e148.

Ishikawa, H., Nomura, K., Sato, M., & Yano, E. (2008). Developing a measure of communicative 
and critical health literacy: a pilot study of Japanese office workers. Health promotion 
international 23(3), 269-274. 

Jadhav, A., Andrews, D., Fiksdal, A., Kumbamu, A., McCormick, J.B., Misitano, A., Nelsen, L., Ryu, 
A., Sheth, A., Wu, S. & Pathak, J. (2014). Comparative Analysis of Online Health Queries 
Originating From Personal Computers and Smart Devices on a Consumer Health Infor-
mation Portal. Journal of Medical Internet Research, 16(7), e160.

Jain, S.H., & Blumenthal, D. (2011). The Role of Health IT in Eliminating Health Disparities. In 
R.A. Williams (Ed.), Healthcare Disparities at the Crossroads with Healthcare Reform (pp. 
399-412). Boston, MA: Springer US. 

James, C., James, N., Davies, D., Harvey, P. & Tweddle, S. (1999). Preferences for different sources of 
information about cancer. Patient Education and Counseling, 37, 273-282. 

Johnson, J. D., & Meischke, H. (1993). A comprehensive model of cancer‐related information 
seeking applied to magazines. Human Communication Research, 19, 343-367.

Jongenelen, M.M. (2013). Matching message strategies to personality characteristics: the usability 
of alternative variables in tailored health communication. Nijmegen: Radboud Universi-
teit.



348

literatuur

Jordan, J.E., Briggs, A.M., Brand, C.A. & Osborne, R.H. (2008). Enhancing patient engagement in 
chronic disease self-management support initiatives in Australia: the need for an inte-
grated approach. The Medical Journal of Australia, 189, 9-13.

Jordan, J.E., Osborn, R.H. & Buchbinder, R. (2011). Critical appraisal of health literacy indices re-
vealed variable underlying constructs, narrow content and psychometric weaknesses. 
Journal of Clinical Epidemiology, 64(4), 366-379.

Josefsson, U., Murero, M.,& Rice, R.E. (2006). Online information-seeking behavior. In: M. Murero 
& R.E. Rice (Eds.), The Internet and Health Care: Theory, Research, and Practice (pp 127-
147). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Kahlor, L. (2010). PRISM: A planned risk information seeking model. Health Communication, 25, 
345–356.

Kalbach, J. (2006). ‘I’m feeling lucky’: the role of emotions in seeking information on the Web. 
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57(6), 813-818.

Kavanagh, A.M. & Broom, D.H. (1997). Women’s understanding of abnormal cervical smear test 
results: a qualitative interview study. British Medical Journal, 314, 1388-1391.

Kelly, P.A., & Haidet, P. (2007). Physician overestimation of patient literacy: a potential source of 
health care disparities. Patient education and counseling, 66(1), 119-122. 

Keselman, Browne & Kaufman, (2008a). Consumer Health Information Seeking as Hypothesis 
Testing. Journal of the American Medical Informatics Association, 15(4), 484-495.

Keselman, A., Logan, R., Arnott Smith, C., Leroy, G., & Zeng-Treitler, Q. (2008b). Developing infor-
matics tools and strategies for consumer-centered health communication. Journal of the 
American Medical Informatics Association, 15(4), 473-483. 

Kiechle, E.S., Bailey, S.C., Hedlund, L.A., Viera, A.J. & Sheridan, S.L. (2015). Different Measures, 
Different Outcomes? A Systematic Review of Performance-Based versus Self-Reported 
Measures of Health Literacy and Numeracy. Journal of General Internal Medicine, 30(10), 
1538-1546. 

Kiesler, D.J. & Auerbach, S.M. (2006). Optimal matches of patient preferences for information, de-
cision-making and interpersonal behavior: Evidence, models and interventions. Patient 
Education and Counseling, 61(3), 319-341.

Kim, Y-C., Lim, J.Y. & Park, K. (2015). Effects of Health Literacy and Social Capital on Health Infor-
mation Behavior. Journal of Health Communication, 20(9), 1084-1094. 

Kindig, D.A., Panzer, A. M., & Nielsen-Bohlman, L. (2004). Health Literacy A Prescription to End 
Confusion. Washington, D.C.: The National Academies Press. 

Klinar, I., Balažin, A., Bašić, M., Plantaš, I. & Biskupic, K. (2010) Increased demand for E-mail 
health consultation service: Analysis of a web survey. Collegium Antropologicum, 34(2), 
481-485.

Knapp, C., Madden, V., Wang, H., Sloyer, P., & Shenkman, E. (2011). Internet use and eHealth liter-
acy of low-income parents whose children have special health care needs. Journal of 
medical Internet research 13(3), e75. 

Knobloch, L.K., & Solomon, D.H. (2003). Responses to changes in relational uncertainty within 
dating relationships: Emotions and communication strategies. Communication Studies, 
54, 282–305.



349

literatuur

Kola, S., Walsh, J.C., Hughes, B.M. & Howard, S. (2013). Matching intra-procedural information 
with coping style reduces psychophysiological arousal in women undergoing colposco-
py. Journal of behavioral medicine, 36(4), 401-412. 

Korfage, I.J., Essink-Bot, M.L., Westenberg, S.M., Helmerhorst, T., Habbema, J.D.F. & Van Ballegooij-
en, M. (2014). How distressing is referral to colposcopy in cervical cancer screening?: A 
prospective quality of life study. Gynecologic Oncology, 132(1), 142-148.

Kramer, M.W. (1999). Motivation to reduce uncertainty: A reconceptualization of uncertainty re-
duction theory. Management Communication Quarterly, 13, 305-316.

Krebs, P., Prochaska, J.O. & Rossi, J.S. (2010). A meta-analysis of computer-tailored interventions 
for health behavior change. Preventive Medicine, 51(3-4), 214-221.

Kreps, G.L. (2008). Strategic use of communication to market cancer prevention and control to 
vulnerable populations. Health Market Quarterly, 25, 204-216.

Kreps, G.L. & Neuhauser, L. (2010). New directions in eHealth communication: Opportunities and 
challenges. Patient Education and Counseling, 78(3), 329-336.

Kreuter, M.W., Strecher, V.J. & Glassman, B. (1999). One size does not fit all: the case for tailoring 
print materials. Annuals of Behavioral Medicine, 21(4), 276-283. 

Krijgsman, J., Peeters, J. Burghouts, A. Brabers, A., De Jong, J., Moll, T., Friele, R. & Van Gennip, L. 
(2015). Tussen vonk en vlam. eHealth monitor 2015. Den Haag: Nictiz  en Utrecht: NIVEL.

Kriplani, S. & Weiss, B.D. (2006). Teaching About Health Literacy and Clear Communication. Jour-
nal of General Internal Medicine, 21(8), 888-889.

Krohne, H.W. & Hock, M. (2011). Anxiety, coping strategies, and the processing of threatening 
information: Investigations with cognitive-experimental paradigms. Personality and In-
dividual Differences, 50(7), 916-925.

Kronstadt, J., Moiduddin, A. & Sellheim, W. (2009). Consumer use of computerized applications to 
address health and health care needs. Chicago: NORC at the University of Chicago.

Kulthau, C.C. (1993). A principle of uncertainty for information seeking. Journal of Documentati-
on, 49(4), 339-355.

Kumar, D., Sanders, L., Perrin, E. M., Lokker, N., Patterson, B., Gunn, V., Finkle, J., Franco, V., Choi, 
L. & Rothman, R.L. (2010). Parental understanding of infant health information: health 
literacy, numeracy, and the Parental Health Literacy Activities Test (PHLAT). Academic 
pediatrics, 10(5), 309-316. 

Kutner, M., Greenberg, E., Jin, Y., & Paulsen, C. (2004). The Health Literacy of America’s Adults: 
Results From the 2003 National Assessment of Adult Literacy (NCES 2006–483). Washing-
ton, D.C.: U.S.Department of Education. National Center for Education Statistics. 

Labovitch, R.S., Bozic, K.J. & Hansen, E. (2006). An Evaluation of Information Available on the 
Internet Regarding Minimally Invasive Hip Arthroplasty. The Journal of Arthroplasty, 
21(1), 1-5.

Lagoe, C. & Atkin, D. (2015). Health anxiety in the digital age: An exploration of psychological 
determinants of online health information seeking. Computers in Human Behavior, 52, 
484-491.



350

literatuur
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‘De dokter vertelt mij wel wat er loos is’ 
een kwalitatief onderzoek naar patronen in het informatiegedrag  
van zorggebruikers

Betrouwbare medische informatie is voor veel zorggebruikers niet vindbaar, en 
de wel gevonden informatie is vaak onbegrijpelijk of irrelevant. Toegang tot het 
informatieaanbod op internet is belangrijk voor zorggebruikers, omdat het een 
psychosociale en emotionele copingstrategie is: voor veel mensen is het online zoeken 
naar informatie een manier om te leren omgaan met een nieuwe gezondheidssituatie. Dit 
sluit aan bij de toegenomen verwachting vanuit de zorginstellingen dat zorggebruikers 
zelf een actieve rol aannemen ten aanzien van hun gezondheid en goed geïnformeerd 
hun eigen beslissingen nemen. Optimalisering tussen vraag en aanbod is dus essentieel. 
Dit proefschrift beoogt vanuit het gebruikersperspectief een bijdrage te leveren aan 
die optimalisering. Centraal daarbij staat het informatiegedrag van zorggebruikers. 
Drie fasen in het informatiegedrag staan centraal in dit onderzoek: het ontstaan of juist 
uitblijven van informatiebehoeften; de keuze voor een bepaalde informatiebronnen 
of kanalen; en het concrete informatiezoekgedrag op internet. Door in detail te kijken 
naar het informatiegedrag van zorggebruikers, de onderliggende motieven hiervoor te 
analyseren en te onderzoeken of er patronen zijn waar te nemen in dit informatiegedrag, 
worden inzichten verkregen die vertaald kunnen worden in een betere aansluiting 
van het informatieaanbod op de behoeften en vaardigheden van zorggebruikers. De 
hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom: 
- Zijn er patronen aan te wijzen in het informatiegedrag van vrouwen die naar 

aanleiding van een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje naar de cervixpolikliniek 
zijn doorverwezen voor nader onderzoek en mogelijke behandeling(en)?

Deze onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen:
- Welke gezondheidsvaardigheden hebben de aan het onderzoek deelnemende vrouwen 

met cervicale dysplasie?
- Welke informatiebehoeften hebben zij, en waarom?
- Welke informatiebronnen raadplegen zij, en waarom?
- Welke zoekstrategieën hanteren zij op internet, en waarom?

Er is vaker onderzoek gedaan naar het informatiegedrag van zorggebruikers, maar de 
meeste studies onderzoeken het zoeken naar algemene informatie van een algemene 
populatie op één enkel moment. Meestal gaat dit soort onderzoek bovendien uit van 
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proefpersonen die zelf geen echte patiënt zijn op het moment van onderzoek en wordt 
gebruik gemaakt van een laboratoriumopzet. Tot slot worden doorgaans enkel de 
behoeften en het gedrag in kaart gebracht, terwijl juist de motieven inzicht geven in 
het informatiegedrag en aanwijzingen geven voor het toesnijden van informatie. In 
dit proefschrift worden deze drie tekortkomingen weggenomen. Het onderzoek vond 
plaats in de context van een algemeen, topklinisch ziekenhuis in de Randstad en er werd 
gewerkt met echte patiënten die aan een onderzoek- en behandeltraject deelnemen.

Hoofdstuk 2 schetst eerst de context. Zorgverleners in ziekenhuizen worden tijdens het 
consult geconfronteerd met patiënten die op internet naar informatie hebben gezocht. 
Om eerst de ervaringen, opvattingen en gedragingen van zorgverleners met betrekking 
tot het online zoekgedrag van patiënten te verkennen zijn gesprekken gevoerd met 
zorgverleners in het betreffende ziekenhuis. In de beleving van de geïnterviewde 
zorgverleners speelde gezondheidscommunicatie via digitale media geen grote rol in 
het betreffende ziekenhuis. Online voorlichting werd vooral gezien als ondersteuning 
bij mondelinge voorlichting en als wervingsmiddel voor het ziekenhuis; niet zozeer als 
primaire informatiebron voor patiënten. Doorverwijzen naar achtergrondinformatie 
op een externe website werd dus gezien als aanvulling op het persoonlijke gesprek 
tussen arts en patiënt. Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en feitelijke correctheid 
werden door de zorgverleners als kwaliteitscriteria voor online gezondheidsinformatie 
genoemd. De geraadpleegde zorgverleners vonden dat het inbrengen door patiënten 
van accurate, relevante online informatie wel bevorderlijk was voor het arts-patiënt-
contact, maar zij lieten ook weten dat patiënten nogal eens irrelevante of onjuiste 
informatie hebben gevonden op internet. Deze informatie moet dan tijdens het 
spreekuur ontkracht worden door de zorgverleners, wat een extra tijdsdruk op 
het spreekuur geeft. Sinds de start van dit onderzoek in 2008 – de periode waarin 
deze interviews werden afgenomen – is de situatie wel veranderd. Anno 2016 bevat 
de website van het ziekenhuis diverse interactieve en multimediale toepassingen. 
Behalve deze bevindingen leverden de gesprekken ook een gefundeerde keuze voor 
een casus op: het onderzoeks- en behandeltraject van baarmoederhalsdysplasie op de 
Cervixpolikliniek van de afdeling Gynaecologie. 

In hoofdstuk 3 wordt de casus verder toegelicht. Jaarlijks worden er in Nederland enkele 
honderdduizenden baarmoederhalsuitstrijkjes gemaakt. Bij ongeveer één op de twintig 
uitstrijkjes worden afwijkende cellen aangetroffen. Bij matige tot ernstige afwijkingen 
wordt de vrouw in kwestie verwezen naar een gynaecoloog voor vervolgonderzoek. 
Het onderzoeks- en behandeltraject van afwijkende baarmoederhalscellen op de 
cervixpolikliniek van het voornoemde ziekenhuis betrof de casus van het onderzoek 
in deze dissertatie. Het onderzoek en de behandeling van een afwijkend uitstrijkje 
bleken zowel interessant als relevant voor een studie naar het informatiegedrag van 
zorggebruikers, omdat ze raken aan diverse emotioneel beladen kwesties: de kans op 
baarmoederhalskanker, het seksueel overdraagbare Humaan Papillomavirus en een 
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mogelijke kinderwens. 
De onrust en onzekerheid die dergelijke kwesties teweegbrengen staan aan de 

basis van het informatiegedrag. Gedurende het onderzoeks- en behandeltraject ontvangen 
patiënten op verschillende momenten voorlichting vanuit de cervixpolikliniek. Deze 
voorlichtingsmaterialen werden inhoudelijk geanalyseerd en de resultaten lieten zien 
dat deze voorlichting als het ware een blauwdruk vormt van het traject dat de patiënt 
zal ondergaan en erop gericht is het traject op de polikliniek zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Hoewel deze voorlichting vanuit medisch oogpunt accuraat en doeltreffend is 
en waarschijnlijk grotendeels aan de cognitieve informatiebehoeften van de patiënten 
tegemoet zal komen, sluit de voorlichting mogelijk niet goed aan op de beleving van de 
patiënten en zullen affectieve informatiebehoeften onbeantwoord blijven. 

In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de groep vrouwen die aan dit onderzoek 
deelnamen: hoe maken zij gebruik van een computer en het internet en welke 
gezondheidsvaardigheden brengen zij mee? Dit zijn de vaardigheden die nodig zijn 
om gezondheidsinformatie te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. 
Om aanwijzingen te verkrijgen voor het beter laten aansluiten van het informatie-
aanbod op informatiebehoeften, moet eerst inzicht verkregen worden in het niveau 
van de gezondheidsvaardigheden van de doelgroep. De gezondheidsvaardigheden van 
de onderzochte vrouwen zijn in kaart gebracht door middel van een combinatie van 
drie meetinstrumenten: short Test Of Functional Health Literacy in Adults (s-TOFHLA), 
Set of Brief Screening Questions (SBSQ) en e-Health Literacy Scale (eHEALS). Door een 
combinatie te maken van instrumenten die a) direct en indirect meten, b) algemene 
gezondheidsvaardigheden en gezondheidsvaardigheden in de context van het internet 
meten, en c) verschillende constructen meten, werd beoogd een gefundeerde indruk te 
verkrijgen van het niveau van de gezondheidsvaardigheden. 
 Dit niveau bleek hoog; zo hoog dat met de s-TOFHLA en de SBSQ gesproken 
kan worden van plafondeffecten. De s-TOFHLA werd, voor zover bekend, niet eerder 
in een Nederlandstalige versie afgenomen. Een Nederlanstalige versie van de SBSQ is 
uit eerdere studies een adequaat instrument gebleken om een onderscheid te maken 
tussen adequate en inadequate gezondheidsvaardigheden. De scores op de SBSQ 
doen vermoeden dat de onderzochte vrouwen een bovengemiddeld hoog niveau van 
gezondheidsvaardigheden hebben, en dat past ook bij hun andere kenmerken zoals 
gemiddelde leeftijd en opleidingsniveau. De scores op de e-HEALS duiden eveneens 
op een adequate gezondheidsvaardigheid in de context van het internet. Omdat 
de onderzochte vrouwen onderling dus weinig verschil lieten zien in hun niveau 
van gezondheidsvaardigheden werd dit kenmerk niet meegenomen bij het verdere 
onderzoek naar patronen in het informatiegedrag.

Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop de onderzoeksvragen werden vertaald 
naar methoden van onderzoek. Om inzicht te verkrijgen in het informatiegedrag 
zijn kwalitatieve onderzoeks- en analysemethoden gebruikt: vraaggesprekken met 
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vrouwen en observaties van hun online zoekgedrag. In kwalitatief onderzoek is het niet 
de bedoeling om data te kwantificeren of om een statistisch representatieve steekproef 
na te streven. De onderzoeksdata werden bestudeerd en gepresenteerd in hun context. 
Door vraaggesprekken en observaties te combineren kon bestudeerd worden wat de 
onderzochte vrouwen zeggen te doen en wat zij werkelijk doen. Van een dergelijke 
combinatie van onderzoekmethoden (‘triangulatie’) wordt verondersteld dat zij leidt 
tot een grotere betrouwbaarheid van de bevindingen. Zoals gebruikelijk in kwalitatief 
onderzoek is in alle fasen van het onderzoek met collega-onderzoekers gereflecteerd 
op de rol van de onderzoeker en p[ de gehanteerde methoden, en waar nodig werden 
aanpassingen gedaan in het analytische instrumentarium op grond van voortschrijdend 
inzicht.

In hoofdstuk 6 wordt over de informatiebehoeften van de deelnemende vrouwen 
gerapporteerd. Als iemand geconfronteerd wordt met een nieuwe gezondheidssituatie, 
zoals afwijkende baarmoederhalscellen, ontstaat er doorgaans onzekerheid en 
verontrusting bij de zorggebruiker. Deze emoties staan aan de basis van een behoefte aan 
informatie. Onder een informatiebehoefte kan worden verstaan: het besef van een kloof 
tussen wat men weet en wat men moet weten om aan een bepaalde behoefte te voldoen. 
Zoeken naar informatie gebeurt vanuit zowel een cognitieve behoefte – verkleinen van 
een kennis - of begripstekort, als vanuit een affectieve behoefte – verminderen van 
negatieve emoties als onzekerheid en verontrusting of het behouden van hoop. Vanuit 
cognitieve of affectieve behoeften kan informatie ook juist gemeden worden. Voor de 
aard of het onderliggende motief van de informatiebehoefte is in de literatuur minder 
aandacht. In dit onderzoek is aandacht voor juist die aspecten. 
 De deelnemende vrouwen bleken gedurende het hele onderzoeks- en 
behandeltraject informatiebehoeften te hebben, maar niet steeds dezelfde. Vrouwen 
waren in de eerste fase doorgaans erg geschrokken van de afwijkende Pap-uitslag. Zij 
ervoeren angst over de kans op baarmoederhalskanker en rapporteerden zich zorgen 
te maken over de consequenties van een eventuele behandeling. De informatiebehoefte 
was in deze fase het grootst. Uit de literatuur is bekend dat vrouwen met een afwijkende 
pap-uitslag hun gezondheidstoestand ernstiger inschatten dan deze daadwerkelijk 
is. De vragen die ze rapporteerden, pasten bij de ingeschatte ernst. In de tweede fase 
waren zij meestal minder bevreesd – met uitzondering van de vrouwen met een ernstige 
medische geschiedenis – doordat zij opgelucht waren dat de afwijking mee bleek te 
vallen of doordat de afwijkende cellen behandeld waren. De informatiebehoefte in deze 
fase was gering. In de derde fase namen de angst en onzekerheid weer toe: wie in deze 
fase nog behandeld werd, bleek na eerdere behandeling of na afwachten nog steeds 
onrustige baarmoederhalscellen te hebben en dus nam de informatiebehoefte weer toe. 
Of vrouwen naar informatie gingen zoeken en welke informatie tegemoet kwam aan hun 
informatiebehoeften hing samen met persoonlijke factoren. Zo ging de ene vrouw met 
haar verontrusting om door informatie te mijden en ging de ander juist zoveel mogelijk 
informatie zoeken. Samengevat: de informatiebehoeften waren zowel cognitief als 
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affectief gemotiveerd, en de onderwerpen waarover de vrouwen informatie wensten of 
juist meden, werden ingegeven door situationele kenmerken: 1) duur van de dysplasie, 
2) levensfase, 3) vastgestelde HPV-infectie, en 4) eerdere medische ervaringen.

Bekend is dat zorggebruikers met bepaalde behoeften specifieke informatiebronnen 
selecteren; aan de hand van hun overtuigingen over de informatiebronnen bepalen zij 
bij welke bron zij te rade gaan met een bepaalde informatiebehoefte. Om inzichtelijk te 
maken met welk type informatiebehoeften zorggebruikers een website bezoeken en 
met welke informatiebehoeften juist niet, is onderzocht welke informatiebronnen de 
deelnemende vrouwen raadpleegden gedurende het onderzoeks- en behandeltraject 
en hoe zij deze informatiebronnen waardeerden. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 
7. Het bleek dat de vrouwen uiteenlopende informatiebronnen raadpleegden: de 
huisarts, de polikliniekassistent, de voorlichtingsfolder, de verpleegkundige tijdens 
het voorlichtingsgesprek, de gynaecoloog, een medisch deskundige naaste, een 
ervaringsdeskundige naaste, online lotgenotenforums en informatieve websites. Deze 
informatiebronnen werden langs verschillende dimensies gewaardeerd. 

De vanuit de onderzoeksgegevens  gevonden  dimensies (inductief) reflecteerden 
vijf uit de literatuur bekende motieven (deductief): medische deskundigheid, relevantie, 
anonimiteit, toegankelijkheid en emotionele steun. De genoemde informatiebronnen 
werden vrijwel allemaal op elke dimensie zowel positief als negatief gewaardeerd. 
Zo ervoer de ene respondent haar huisarts als bereikbaar en een ander juist niet, en 
werd het internet door sommigen als betrouwbaar geacht en door anderen als zeer 
onbetrouwbaar. De waardering van specifieke informatiebronnen was dus zeer 
persoonlijk. Ook bleek dat de respondenten met informatiebehoeften doorgaans 
meer dan één bron raadpleegden. Dat deden zij niet alleen wanneer zij geen antwoord 
hadden kunnen vinden bij een eerder geraadpleegde bron, maar ook om bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen vanuit verschillende perspectieven en om 
eerder verkregen informatie te verifiëren, hetgeen eveneens gereflecteerd wordt door 
de literatuur (‘channel complementary theory’). 

In hoofdstuk 8 wordt het geobserveerde online zoekgedrag van de deelnemende 
vrouwen besproken. Het zoekgedrag dat zij zeiden te hebben en hun geobserveerde 
zoekgedrag werd met elkaar vergeleken. In dit deel van het onderzoek ligt de nadruk op 
de overwegingen die de vrouwen hebben voor hun handelen op internet en de gevolgen 
die dit heeft voor hun zoekstrategieën. Vrijwel alle vrouwen zeiden hun zoektocht op 
internet te starten met een zoekopdracht in Google. Velen bleken er niet goed in te slagen 
om effectieve zoekopdrachten te formuleren wanneer zij op zoek waren naar specifieke 
informatie: ze formuleerden te algemene of juist te specifieke opdrachten. Daardoor 
werden ze veelal geleid naar informatie van bronnen die zij eigenlijk niet betrouwbaar 
achtten, zoals lotgenotenforums, of naar informatie die niet voor patiënten bedoeld 
is, zoals beroepsgroepinformatie. Wèl betrouwbare, deskundige medische informatie 
was vaak niet te vinden met de gehanteerde zoekopdrachten. Dit wordt in de literatuur 
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doorgaans toegeschreven aan een gebrek aan medische kennis van zorggebruikers en 
een “vocabulaire kloof” met professionele zorgverleners. 

Tijdens het selectieproces van zoekresultaten waren de deelnemende vrouwen 
dikwijls aan het laveren tussen verschillende beoordelingscriteria: betrouwbaarheid, 
relevantie, wenselijkheid en toegankelijkheid. Tijdens de vraaggesprekken vooraf 
zeiden de vrouwen objectieve criteria te hanteren, maar uit de observaties bleek dat 
zij in werkelijkheid vaak vuistregels gebruikten om een inschatting te maken van 
de betrouwbaarheid, zoals bijvoorbeeld hoe de naam van de website of de afzender 
‘klinkt’, of de website een professionele uitstraling heeft, de doorzoekbaarheid en 
laadtijd van de website, en het taalgebruik. Deze heuristische criteria gaven vaker de 
doorslag dan objectieve betrouwbaarheid. Deze inconsistentie van wat de vrouwen 
in werkelijkheid deden ten opzichte van wat zij zeiden te doen, kan verklaard worden 
doordat de gezochte informatie niet alleen moest voldoen aan rationele maatstaven 
als medische deskundigheid van de bron, maar ook aan subjectieve maatstaven als 
tegemoetkoming aan affectieve behoeften: zij wilden graag gerustgesteld worden. Over 
het algemeen werd betrouwbare, relevante achtergrondinformatie over onderzoek en 
behandeling vrij eenvoudig gevonden. Zodra de informatiebehoeften echter specifieker 
of persoonlijker werden, was het moeilijker om informatie te vinden die aan alle criteria 
voldeed. 

In hoofdstuk 9 worden de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken bijeen genomen. 
Er werden allereerst clusters gemaakt van 1) de gerapporteerde informatiebehoeften, 
2) het gebruik van informatiebronnen en 3) de online zoekstrategieën. Binnen de 
verschillende informatiebehoeften werden drie clusters geïdentificeerd, binnen het 
gebruik van informatiebronnen vier clusters en binnen de online zoekstrategieën 
drie clusters. Vervolgens werd onderzocht of er patronen te ontdekken waren in 
de clusters. Daarmee werd de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord: Zijn er 
patronen aan te wijzen in het informatiegedrag van vrouwen die naar aanleiding van 
een afwijkend baarmoederhalsuitstrijkje naar de cervixpolikliniek zijn doorverwezen 
voor nader onderzoek en mogelijke behandeling(en)? Er werden vijf patronen in het 
informatiegedrag gevonden. Voor elk van deze patronen is een typerende term gekozen: 
1) inactief, 2) sensitief, 3) selectief, 4) constructief en 5) assertief. 

De 1) ‘inactieve’ respondenten zeiden niet verontrust te zijn over de huidige 
gezondheidskwestie en wilden dat ook zo houden. Zij rapporteerden vrijwel geen 
informatiebehoeften en waren niet gemotiveerd om informatie te zoeken. Bij de 2) 
‘sensitieve’ respondenten speelde ‘gerustgesteld worden’ en ‘niet verder verontrust 
raken’ een belangrijke rol bij hun informatiegedrag. Zij hadden een voorkeur voor 
informatie van hun zorgverlener en zochten alleen met zeer prangende vragen naar 
informatie op het internet. Eenmaal gerustgesteld hadden zij nauwelijks nog behoefte aan 
informatie. Bij de 3) ‘selectieve’ respondenten was verontrusting eveneens prominent 
aanwezig in hun informatiegedrag, maar zij waren juist gespitst op onwenselijke 
informatie. Deskundigheid of betrouwbaarheid was onderschikt aan relevantie. Zij 
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raadpleegden bronnen die zij eenvoudig voorhanden hadden. Het kenmerkende motief 
van de 4) ‘constructieve’ respondenten was dat zij het belangrijk vonden om te weten 
wat hen scheelde en hoe het vervolgtraject eruit zag, zodat zij voorbereid waren op 
wat komen zou. Zij raadpleegden diverse toegankelijke bronnen om zich een beeld te 
vormen van hun aandoening en het traject. Het internet werd gewaardeerd vanwege 
de grote hoeveelheid informatie. Aan hun informatiebehoefte was voldaan als zij een 
bevredigend antwoord hadden gevonden. De 5) ‘assertieve’ respondenten vonden het 
ook belangrijk te weten hoe zaken in elkaar staken, ingegeven door een grote behoefte 
aan participatie. De respondenten informeerden bij diverse medisch deskundige 
of zelfs wetenschappelijke bronnen – ook minder toegankelijke. Ook op het internet 
waren ze gespitst op betrouwbare, deskundige informatie. Met de gevonden informatie 
confronteerden zij hun gynaecoloog. 

Deze patronen staan niet volledig op zichzelf: er bestaat in meer of mindere 
mate overlap tussen de groepen. Ook is het aannemelijk dat zorggebruikers gedurende 
het onderzoeks- en behandeltraject van patroon kunnen veranderen. De patronen 
moeten daarom niet beschouwd worden als afgebakende groepen, maar als dominante 
typeringen van informatiegedrag.

In het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 10, wordt gereflecteerd op de 
onderzoeksresultaten. De beschrijving van de vijf patronen toont de variëteit in 
het informatiegedrag van zorggebruikers aan en nuanceert de dikwijls dichotome 
beschrijving in de literatuur van dit gedrag. Denkbaar is dat soortgelijke patronen ook 
voorkomen bij andere zorgcontexten, zoals patiënten die zijn doorverwezen naar een 
medisch specialist naar aanleiding van een ander bevolkingsonderzoek dat een bepaald 
soort kanker opspoort; patiënten met een seksueel overdraagbare aandoening; en 
patiënten in andere sterk geprotocolleerde onderzoeks- en behandeltrajecten. 

Doel van de studie was inzichten verkrijgen in het informatiegedrag om 
aanwijzingen te kunnen formuleren voor effectievere informatie. Als de vele verschillende 
factoren die het zoekgedrag beïnvloeden worden geclusterd tot zoekpatronen, kan 
informatie worden toegesneden op deze patronen en blijft het aantal varianten op de 
te verstrekken informatie hanteerbaar. Daarom worden in hoofdstuk 10 aanbevelingen 
gedaan voor het toesnijden van informatie op de geïdentificeerde patronen. Ook worden 
er enkele algemene aanpassingen voorgesteld om het informatieaanbod nog verder te 
optimaliseren op een zo kosten- en tijdseffectieve mogelijke wijze. Daarmee wil dit 
proefschrift een aanzet doen om een meer optimale aansluiting te realiseren tussen het 
online informatieaanbod enerzijds en de behoeften en vaardigheden van een specifieke 
groep zorggebruikers anderzijds. 

Na de aanbevelingen wordt gereflecteerd op de gehanteerde methode. Er wordt 
onder meer ingegaan op de de snelle technologische ontwikkelingen die het online 
informatiegedrag sterk beïnvloeden, zoals de toenemende mogelijkheden tot interactie 
en netwerken via social media en de opkomst van e-health tools. Deze ontwikkelingen 
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zullen het online zoekgedrag in sterke mate gaan beïnvloeden. Desondanks blijven 
de bevindingen van dit onderzoek relevant, omdat de focus hoofdzakelijk lag op de 
onderliggende motieven voor de gedragingen. Ten aanzien van de inductieve manier 
van analyseren (dat wil zeggen vanuit de gevonden resultaten) wordt geconcludeerd dat 
deze werkwijze weliswaar zeer tijdrovend is, maar toch waardevol is gebleken, omdat de 
werkelijkheid hierdoor volledig recht wordt gedaan; bij strikt deductief analyseren (dat 
wil zeggen vanuit theoretische modellen) zou de rijkheid aan overwegingen, behoeften 
en gedragingen niet zijn blootgelegd. Tot slot worden de beperkingen van de methode 
en analyse besproken, en wordt het proefschrift afgesloten met enkele suggesties voor 
vervolgonderzoek. 
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‘The doctor will tell me when there’s something wrong’ 
a qualitative research into patterns in the information behavior  
of health consumers

Many health consumers have trouble finding reliable information. And the information 
that is found is often irrelevant or hard to understand. Access to health information on 
the internet is important for health consumers, because it is a psychosocial and emo-
tional coping strategy: for many of them, searching on the internet for information is a 
way of coping with a new health issue. This is consistent with the increased expectations 
from healthcare organizations that health consumers are expected to play an active role 
with respect to their health and make informed decisions. Therefore, it is essential that 
health information meets the needs and demands of health consumers. This thesis aims 
to contribute to optimizing online health information from the perspective of the user. 
A key aspect of this is the information behavior of health consumers. Three phases of 
information behavior are central in this thesis: the emergence or lack of information 
needs; the choice for a particular information source or channel; and searching for in-
formation on the internet. By studying the information behavior of health consumers in 
detail, analyzing the underlying motives, and exploring whether patterns in the infor-
mation behavior can be observed, insights are gained and translated into optimization 
of online health information. The main question of this thesis is therefore:
- Are there patterns to be observed in the information behavior of women with an ab-

normal cervical smear who were referred to the cervix outpatient clinic for further 
investigation and possible treatment?

This research question is divided into the following sub-questions:
- Which level of health literacy do the participants of this study, consisting of women 

with cervical dysplasia, have? 
- Which information needs do they have and what motivates those needs?
- Which information sources are consulted and what motivates their choices for these 

sources?
- Which search strategies do they employ and what motivates these strategies?

Research has been conducted on the information behavior of healthcare users, but most 
studies have examined the behavior of the general population with regard to general 
information at one single time. In addition, usually this type of research is based on 
subjects who are not real patients themselves at the time of examination, and the study 
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was conducted in a laboratory set-up. Finally, usually only the needs and behavior are 
identified without gaining insight into the underlying motives, while insight into the 
motives in particular provide instructions for tailoring information. In this thesis, these 
three shortcomings are eliminated. The present study took place in the context of a gen-
eral, top clinical hospital in the Dutch Randstad. Real patients undergoing a treatment 
process at an outpatient clinic were included.

Chapter 2 first sketches the context. During the consultation, the caregivers of the hos-
pital are faced with patients who have searched for and found information on the inter-
net. Interviews were conducted to explore the experiences and attitudes caregivers of 
this hospital have with regard to the online search behavior of patients. It describes that 
at the time of data collection, in the perception of the interviewed caregivers, health 
communication via digital media did not play a major role in this hospital. Online pa-
tient education was seen as support for physician-patient interaction and as a recruit-
ment tool for the hospital, rather than as a primary source of information for patients. 
Therefore, referring patients to background information on an external website was 
considered as a complement to the personal conversation between physician and pa-
tient. Caregivers cited reliability, credibility and factual correctness as quality criteria 
for online health information. When patients brought accurate, relevant information to 
the consultation, caregivers considered this to be a positive contribution to the physi-
cian-patient contact. However, it was not uncommon that patients found irrelevant or 
incorrect information on the internet. When patients brought up that kind of informa-
tion, caregivers had to invalidate that information, which put extra time pressure during 
the consultation. Since the start of the study in 2008 - the period in which the interviews 
were conducted - the situation has changed. In 2016, the hospital’s website contains a 
variety of interactive and multimedia applications. In addition to the previously dis-
cussed findings, the interviews also yielded an informed choice for a case study con-
cerning the examination and treatment of cervical dysplasia on the cervix outpatient 
clinic of the gynecology department.

Chapter 3 describes the case in more detail. Every year several hundreds of thousands 
of Pap smears are conducted. Approximately one in twenty Pap smears turn out to be 
positive, which indicates cervical dysplasia. When moderate to severe abnormalities 
are found, the woman in question is referred for further research to a gynecologist. The 
present study of this dissertation concerns the examination and treatment of cervical 
dysplasia in the cervix outpatient clinic of a general, top clinical hospital in the Dutch 
Randstad. The examination and treatment of an abnormal Pap smear appeared to be 
both interesting and relevant for a study into the information behavior of the health 
consumer because it touches on a variety of emotionally charged issues: the risk of cer-
vical cancer, sexually transmitted Human Papillomavirus, and a possible desire to be-
come a mother. 
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Anxiety and uncertainty caused by these circumstances form the basis of infor-
mation behavior. During examination and treatment, patients receive information from 
the cervix out-patient clinic at different times. A content analysis of the given patient 
information was conducted. The results demonstrated that it is like a blueprint of the 
treatment program that the patient will undergo and aims to facilitate a smooth process 
of the treatment program. While this information is accurate and efficient from a med-
ical perspective, and will probably meet the cognitive information needs of patients to 
the maximum extent, the information may not align with the experience of patients and 
affective information needs may remain unanswered.

Chapter 4 elaborates on the group of women who participated in this study: how do 
they use computers and the internet, and what level of health literacy do they have? 
Health literacy concerns the skills required to obtain, understand, assess and apply 
health information. To obtain insights for a better match between information supply 
and information needs, first a thorough understanding must be obtained in computer 
and internet use and the level of health literacy of the target group. The health literacy of 
the participating women was explored by using a combination of three instruments: the 
short Test Of Functional Health Literacy in Adults (S-TOFHLA), the Set of Brief Screening 
Questions (SBSQ) and the eHealth Literacy Scale (E-HEALS). The intention of combining 
instruments that: a) measure directly and indirectly; b) measure general health skills 
and health skills in the context of the internet; and c) measure different constructs was 
to obtain a well-founded impression of the level of the health skills of the sample. 

The level of health literacy turned out to be above average. With the S-TOFHLA 
and SBSQ, ceiling effects were achieved. As far as is known, the S-TOFHLA has not been 
used previously in a Dutch version. In previous studies, a Dutch version of the SBSQs 
appeared to be an adequate instrument to distinguish between adequate and inade-
quate health literacy. The scores on the SBSQ indicated that the participating women 
had an above-average level of health literacy, which is to be expected, considering the 
characteristics of the sample, like age and education. The scores on the e-HEALS also 
suggested an appropriate level of health skills in the context of the internet. Because the 
participating women showed so little difference in their level of health literacy, this fea-
ture was not included in the further investigation into patterns of information behavior.

Chapter 5 describes how the research questions were translated into research meth-
ods. Qualitative methods were used to gain insight into the information behavior. These 
involved interviews with women and observations of their online search behavior. In 
qualitative research, it is not the intention to quantify data or to pursue a statistically 
representative sample. The research data were studied and presented in context. Com-
bining interviews and observations made it possible to study what the participating 
women say they do and what they actually do. It is assumed that such a combination of 
research methods, triangulation, leads to a greater reliability of the findings. As usual in 
qualitative research, the role of the researcher and the methods used were reflected on 
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with fellow researchers in all phases of the study. Reflection reduces the potential bias, 
optimizes the process and contributes to a more effective data collection. On the basis 
of the insights acquired, adjustments were made in the analytical instruments when 
necessary.

Chapter 6 reports on the information needs of the participating women. If someone is 
facing a new health situation, such as an abnormal Pap smear, it usually causes uncer-
tainty and anxiety. These emotions are considered to be at the basis of an information 
need. Information needs can be understood as the awareness of a gap between what 
one knows and what one needs to know in order to meet a particular need. Searching 
for information is motivated both by cognitive needs - reducing a knowledge or under-
standing deficit - and by affective needs - reducing negative emotions such as anxiety or 
uncertainty and maintaining hope. Whether motivated by cognitive or affective needs, 
information can also be avoided. Less attention is paid in the literature to the nature and 
the underlying motives of information needs. This research focusses on these aspects.

Throughout the whole treatment program, the participating women reported 
having information needs. Right after the diagnosis, the respondents experienced a lot 
of anxiety regarding different topics, but not always the same. The information need 
was greatest at this stage. It is known that women with an abnormal Pap smear consider 
their condition to be more serious than actually is the case. The type of questions they 
reported matched the assessed seriousness. After the gynelogical follow up, the fear 
was reduced, with the exception of women with a serious medical history. Participating 
women reported to be relieved that their condition seemed to be less serious than they 
initially thought or because the abnormal cells had been treated. The information need 
in this phase was limited. In the third phase, where the participants were scheduled for 
a check-up, anxiety and uncertainty increased again. Similarly, the need for information 
also increased. Whether participants would search for or avoid information and what 
kind of information met their information needs was related to personal factors. For 
example, one respondent coped with her anxiety by avoiding information and anoth-
er coped with her anxiety by seeking as much information as she could. Summarizing 
then: information needs were both cognitively and affectively motivated, and the topics 
on which women needed or avoided information were prompted by situational charac-
teristics: a) the duration of the dysplasia; b) life stage; c) an established HPV infection; 
and d) previous medical experience. It is known that health consumers select specific 
information sources with specific needs; based on their beliefs about the information 
source, they decide what source meets a particular information need. 

Chapter 7 describes which information sources the respondents reported having con-
sulted for particular information needs and what the underlying motives for their choic-
es were. The findings from the interviews demonstrated that the respondents primarily 
consulted the following information sources: the doctor, the clinic assistant, the infor-
mation leaflet, the nurse during an educational consult, the gynecologist, an acquain-
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tance with medical expertise, an experienced acquaintance, online peer support forums 
and informational websites. These information sources were valued along several di-
mensions. Inductive analysis showed the richness of the dimensions. 

The identified dimensions from the interviews (inductive) were mirrored on 
the five themes that are known from the literature (deductive): medical expertise, rele-
vance, anonymity, accessibility and emotional support. Almost all sources were valued 
both positively and negatively on each dimension. For example, one respondent thought 
of her GP as an accessible source and another thought her GP was not accessible at all. 
The internet was considered to be reliable by some and as highly unreliable by others. 
Hence the valuation of a particular source of information was very personal. In addition, 
the respondents usually consulted more than one source for their information needs. 
They did that not only when they had not been able to find a satisfying answer, but for 
example also to gather as much information as possible from different perspectives and 
to verify information they previously obtained - which is also assumed by the ‘channel 
complementary theory’,

Chapter 8 discusses the observed online search behavior of the participating women. 
Reported search behavior and observed behavior are compared. This research focusses 
on the motives women have for their activities on the internet and the impact these 
motives have on their search strategies. Almost all participants said they started their 
search on the internet with a Google search. When looking for specific information, 
many of them failed to formulate effective queries: their queries were either too general 
or too specific. As a result, they were mostly directed to information from sources that 
they actually considered not reliable, such as peers, or information which is not intend-
ed for patients, such as professional information for caregivers. Using specific queries 
did not often result in reliable medical information being found. In literature this is 
usually attributed to a lack of medical knowledge of health consumers and a vocabulary 
gap with caregivers. 

While selecting a search result, respondents were often juggling between var-
ious criteria: reliability, relevance, appropriateness and accessibility. During the inter-
views, prior to the observations, the respondents said they used objective criteria to as-
sess the quality of the information that appeared on their screen. But the observations 
showed that in fact they often used heuristic criteria to estimate reliability, such as how 
the name of the website or the sender ‘sounds’, the look and feel of the website, search-
ability, language and loading time of the website. These heuristic criteria were more in-
fluential than objective reliability. This inconsistency between what women did in reali-
ty and what they said they claimed they did can be explained as follows: the information 
looked for had to meet not only rational standards such as the medical expertise of the 
source, but also subjective measures such as compensation for emotional needs. The 
participants wanted to be reassured. In general, reliable, relevant background informa-
tion on examination and treatment was quite easily found. However, once the informa-
tion needs became more specific or personal, it was more difficult to find information 
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that met all the criteria.

Chapter 9 compiles the results of the previous chapters. At first clusters were made 
of: a) the reported information needs; b) the reported use of information sources; and 
3) the observed online search strategies. Within the various information needs, three 
clusters were identified, within the use of information sources four clusters were iden-
tified, and within the online search strategies three clusters. The next step was to study 
whether patterns could be observed within these clusters. Five patterns of information 
behavior were found, and each of these patterns was given an illustrative term: a) inac-
tive; b) sensitive; c) selective; d) constructive; and e) assertive. 

The a) ‘inactive’ respondents said they were not concerned about the current 
health issue and wanted to keep it that way. They reported almost no information needs 
and were not motivated to seek information. b) ‘Sensitive’ respondents reported being 
anxious. The main goals of their information behavior was to be reassured and to not 
become distressed any further. They had a preference for information from their health 
care provider and only sought information on the internet about very urgent matters. 
Once they were reassured, they hardly needed any more information. Anxiety was also 
prominently present with the c) ‘selective’ respondents, but they were drawn more spe-
cifically to undesirable information. Medical expertise or reliability was subordinate to 
relevance. They consulted sources that were readily available to them. The most no-
ticeable motivation of d) ‘constructive’ respondents was their need to know what their 
health condition meant and how it would be treated, so that they would be prepared 
for what was to come. To achieve that, they consulted various available sources. The 
internet was appreciated because of the large amount of information available. Their 
information needs were met as soon as they found a satisfactory answer. For e) ‘asser-
tive’ respondents, it was also important to know about their condition and treatment, 
but their need to know was motivated by a strong need for participation. Respondents 
consulted several medical experts or even scientific sources - also less accessible sourc-
es. On the internet they were keen on reliable, expert information. With the information 
they obtained, they confronted their gynecologist. 

The described patterns are not complete in themselves: there is a greater or 
lesser degree of overlap between the groups. It is also likely that health consumers may 
change patterns during the treatment program. This is why the patterns should not be 
considered as defined groups, but rather as a selection of dominant characterizations 
of information behavior.

The final chapter, chapter 10, reflects on the findings of the present study. The descrip-
tion of the five patterns shows the variety in the information behavior of health consum-
ers and specifies the often dichotomous description in the literature of information be-
havior. It can be imagined that similar patterns also occur in other health contexts, such 
as patients who have been referred to a medical specialist following another screening 
that detects a certain type of cancer; patients with a sexually transmitted disease; and 
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patients in other research and treatment programs with strict protocols.
The aim of the study was to gain insight into the information behavior so that 

instructions could be formulated to achieve information that is effective. If the numer-
ous characteristics of information behavior are clustered into search patterns, the num-
ber of variants on the information will remain manageable and the information can be 
tailored to these patterns. That is why in chapter 10 recommendations are proposed for 
tailoring information to the identified patterns. Also some generic adjustments are pro-
posed to further optimize the supply of information in the most cost- and time-effective 
manner possible. To this end, this thesis made an attempt to achieve a more optimal 
connection between the online information supply and the needs and skills of health 
consumers.

After outlining the recommendations, the method used is reflected upon. 
Amongst other things, the chapter discusses the rapid technological developments that 
strongly influence online behavior, such as increasing opportunities for interaction and 
networking through social media and the rise of e-health tools. These developments 
will greatly affect online search behavior. Despite this, the findings of this study are 
still relevant, since the focus was mainly on the underlying motives for the information 
behavior. With regard to the analysis of the inductive method (i.e. from the retrieved 
results) it is concluded that although this method is very time-consuming, it has proved 
to be valuable, because the real-life situation was fully simulated. If strictly deductive 
analysis (i.e. based on theoretical models) had been used, the wealth of considerations, 
needs and behaviors would not have been exposed. Finally, the limitations of the meth-
od and analysis are discussed, and the thesis concludes with some suggestions for fu-
ture research.
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De bijlagen bij dit proefschrift zijn opgenomen in een apart digitaal document, op ‘bij-
lage 9.1: patronen in het informatiegedrag’ na. De bijlagen zijn als volgt genummerd: 
eerst wordt het hoofdstuk gegeven, daarna volgt het nummer van de bijlage.

Inhoudsopgave bijlagen:
hoofdstuk 1 geen bijlagen
hoofdstuk 2 geen bijlagen
hoofdstuk 3  bijlage 3.1: inhoudsanalyse voorlichtingsfolder
  bijlage 3.2: inhoudsanalyse voorlichtingsgesprek
  bijlage 3.3: inhoudsanalyse communicatie tijdens de colposcopie
  bijlage 3.4: inhoudsanalyse communicatie tijdens de lisexcisie
hoofdstuk 4  bijlage 4.1: scores SBSQ

bijlage 4.2: scores eHEALS
bijlage 4.3: scores sTOFHLA
bijlage 4.4: vertaling s-TOFHLA

hoofdstuk 5 bijlage 5.1: topic guide vraaggesprekken
  bijlage 5.2: instructies observatie
  bijlage 5.3: uitnodigingsbrief onderzoek

bijlage 5.4: toestemmingsbrief
bijlage 5.5: uitnodigingsbrief vervolgpeiling
bijlage 5.6: codeboek

hoofdstuk 6 bijlage 6.1: vraaggesprekken respondenten
bijlage 6.2: aan- en afwezige informatiebehoeften in fase 1
bijlage 6.3: aan- en afwezige informatiebehoeften in fase 2
bijlage 6.4: aan- en afwezige informatiebehoeften in fase 3
bijlage 6.5: afbeeldingen folder lisexcisie en conisatie

hoofdstuk 7 bijlage 7.1: verworven informatie huisarts
bijlage 7.2: verworven informatie polikliniekassistent
bijlage 7.3: verworven informatie folder
bijlage 7.4: verworven informatie verpleegkundige
bijlage 7.5: verworven informatie gynaecoloog
bijlage 7.6: verworven informatie medisch-deskundige naaste
bijlage 7.7: verworven informatie ervaringsdeskundige naaste
bijlage 7.8: verworven informatie online lotgenotenforum
bijlage 7.9: verworven informatie websites
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hoofdstuk 8 bijlage 8.1: zoekopdrachten en geselecteerde zoekresultaten
bijlage 8.2: bezochte webpagina’s
bijlage 8.3: afbeeldingen folder lisexcisie en uitstrijkje
bijlage 8.4: afbeeldingen van websites met positief gewaardeerde   

  vormgeving
bijlage 8.5: afbeelding van website met negatief gewaardeerde 
vormgeving
bijlage 8.6: afbeelding website met medisch taalgebruik
bijlage 8.7: afbeelding website met betrouwbaar taalgebruik

hoofdstuk 9 bijlage 9.1: patronen in het informatiegedrag
hoofdstuk 10 bijlage 10.1: toesnijden d.m.v. een keuzemenu
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bijlage 9.1: patronen in het informatiegedrag

respondent informatiebehoeften informatiebronnen online zoekstategie patroon

23 1a 1 2c 1
26 2 1 0 1
27 1a 1 3b 1
33 1a 1 0 1
36 1a 1 0 1
15 1b 2a 2b 2
22 2 2a 2c 2
29 2 2b 1c 2
30 1b 2b 2c 2
31 1a 2a 3a 2
38 2 2a 0 2
40 1b 2a 3b 2

6 3a 3 2a 3
17 3a 3 2a 3
18 3a 3 2a 3
20 3a 2b 2b 3
28 3a 3 2a 3

5 2 2c 1b 4
10 3b 2c 1b 4
21 3b 2c 1a 4
25 2 2c 1a 4
34 2 2c 1a 4
39 2 2a 1a 4
16 2 4a 3a 5
19 2 4a 3b 5
24 3b 4b 3a 5
32 3b 4a 1c 5
35 3a 4b 3b 5
37 3b 4b 3b 5
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