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hoofdstuk 3 casus 
 

bijlage 3.1 inhoudsanalyse voorlichtingsfolder 
 

doel onderwerp handeling 
§2: uitstrijkje 
informeren hoe zorgverleners een uitstrijkje maken 

en beoordelen 
beschrijven van het type onderzoek 
beschrijven van de handelingen die de arts uitvoert 
beschrijven hoe de patholoog het uitstrijkje onderzoekt 
tonen van de baarmoedermond (figuur 1) 
tonen van de instrumenten waarmee een uitstrijkje kan worden gemaakt 
(figuur 2a en 2b) 

 
§2.1: Waarom wordt een uitstrijkje gemaakt 
informeren waarom een uitstrijkje wordt gemaakt vertellen wat het uitstrijkje kan aantonen 

vertellen waar afwijkende cellen op kunnen duiden 
vertellen dat een uitstrijkje eenvoudig te maken is 
uitleggen dat het ontwikkelen van baarmoederhalskanker voorkomen kan 
worden met een eenvoudige behandeling 

 
§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 
noemen dat een uitstrijkje maken onder bepaalde omstandigheden geen 
duidelijk beeld geeft 
 

informeren wanneer een uitstrijkje uitgesteld moet 
worden 

informeren over de situaties waaronder een uitstrijkje uitgesteld moet worden 

instrueren na welke termijn het uitstrijkje doorgang 
kan vinden 

noemen van de termijnen waarna opnieuw een afspraak gemaakt kan worden 

 
§2.3: Hoe wordt een uitstrijkje gemaakt 
informeren welke handelingen zij ondergaat tijdens 

het maken van een uitstrijkje 
noemen van de handelingen die de patiënt ondergaat 

geruststellen maakt zich geen zorgen om laten maken 
uitstrijkje 

informeren dat uitstrijkje maken in principe niet pijnlijk is 

activeren meldt het aan arts indien zij tegen 
uitstrijkje opziet 

spoort aan arts het te melden indien patiënt tegen maken uitstrijkje opziet 

informeren wat mogelijke bijwerkingen zijn van een 
uitstrijkje 

noemen van mogelijke bijwerkingen van uitstrijkje 

 
§3: Wat betekent de uitslag 
informeren wat waar de PAP en KOPAC codes op 

duiden 
beschrijven van welke cellen een uitstrijkje wordt gemaakt 
informeren waar uitstrijkje op onderzocht wordt 
uitleggen van PAP en KOPAC scores 
tonen van de overgangszone van plaveisel- en cilindercellen (figuur 3) 

 
§3.1: De cellen zijn normaal 
informeren wat de kenmerken op cellulair niveau 

zijn bij een normale uitslag  
uitleggen welke kenmerken de cellen van een normale uitslag hebben  
noemen wat de bijbehorende PAP en KOPAC code is 

informeren bij welke codes een uitstrijkje normaal is noemen van de bijbehorende PAP en KOPAC code 
 
§3.2: De cellen zijn niet goed te beoordelen 
informeren wat de kenmerken op cellulair niveau 

zijn bij een niet goed te beoordelen 
uitstrijkje 

noemen welke kenmerken uitstrijkje heeft dat niet goed te beoordelen is 
 

informeren bij welke codes een uitstrijkje niet te 
beoordelen is 

noemen van de bijbehorende PAP en KOPAC code 

 
§3.3: De cellen zijn afwijkend 
geruststellen maakt zich geen zorgen om een 

afwijkend uitstrijkje 
uitleggen dat een afwijkend uitstrijkje niet altijd ernstig is 

informeren hoe afwijkende cellen zich kunnen 
gedragen 

uitleggen dat afwijkende cellen kunnen verdwijnen 

informeren wat het onderzoeksadvies is bij de 
verschillende uitslagen 

informeren over de adviezen bij de verschillende uitslagen  

informeren bij welke codes een uitstrijkje afwijkend 
is 

noemen van de bijbehorende PAP en KOPAC codes 

 
§4: Een afwijkende uitslag 
geruststellen maakt zich geen zorgen over de kans op 

baarmoederhalskanker 
noemen van de prevalentie van een afwijkend uitstrijkje 
benadrukken dat de kans op baarmoederhalskanker klein is bij een afwijkend 
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uitstrijkje 
wat de eenvoud van behandeling van een voorstadium van 
baarmoederhalskanker is 

informeren per PAP-uitslag wat dit betekent voor de 
mate van dysplasieën in de cellen (tabel 
1) 

noemen van PAP-uitslag en bijbehorende mate van dysplasie 

informeren per PAP-uitslag welk behandeladvies er 
doorgaans bij hoort (tabel 1) 

noemen van PAP-uitslag en bijbehorende behandeladvies 

 
§4.1: Hoe ontstaan de dysplasieen in de cellen? 
informeren wat relatie is van afwijkende cellen met 

HPV-virus 
informeren dat afwijkende cellen dikwijls door het HPV-virus worden 
veroorzaakt 
informeren over de relatie tot baarmoederhalskanker 

informeren welke kenmerken het HPV-virus heeft informeren over de verschillende soorten HPV 
informeren over de wijze van verspreiding 
noemen van de prevalentie 
uitleggen hoe het virus zich gedraagt 

 
§6: Colposcopie 
informeren hoe een colposcopie wordt uitgevoerd noemen van de handelingen die de arts uitvoert 

tonen van de colposcoop (figuur 4) 
informeren hoe een colposcopie kan aanvoelen noemen dat het aanstippen met azijn kan prikken 

 
activeren meldt het de arts indien zij tegen het 

onderzoek opziet 
 aansporen de arts het te melden indien zij tegen het onderzoek opziet 

 
§6.1: Biopsie 
informeren wanneer een biopt wordt genomen uitleggen in welk geval de arts een biopt afneemt 
informeren hoe de arts een biopt neemt uitleggen hoe de gynaecoloog een biopt afneemt 

tonen van het instrument waarmee het biopt wordt afgenomen (figuur 5) 
informeren welk gevoel een biopt kan geven benoemen dat het nemen van een biopt pijnlijk kan zijn 
instrueren hoe te handelen om het biopt minder 

pijnlijk te laten zijn 
instrueren hoe zij moet handelen om het biopt minder pijnlijk te laten zijn 

informeren wat de mogelijke bijwerking van een 
biopt is en hoe dit behandeld moet 
worden 

uitleggen dat het nemen van een biopt een wondje geeft dat kan bloeden 
uitleggen hoe de gynaecoloog een bloeding stelpt 

informeren welk gevoel het stelpen van de bloeding 
kan geven 

aangeven dat het stelpen van de bloeding krampen kan geven  

instrueren hoe ze moet handelen als het bloedverlies 
aanhoudt 

benoemen wanneer het bloedverlies doorgaans stopt  
instrueren hoe ze moet handelen als het bloedverlies aanhoudt 

informeren hoe het weefsel onderzocht wordt en 
wanneer de uitslag daarvan bekend is 

uitleggen hoe het weggenomen weefsel onderzocht wordt 
vertellen wanneer zij de uitslag van het biopt kan verwachten 

 
§6.2: Afwijkende uitslag bij colposcopie 
informeren wat de gynaecoloog onderzoekt tijdens 

een colposcopie 
uitleggen wat de gynaecoloog onderzoekt tijdens een colposcopie 

informeren de betekenis van de CIN-indeling uitleggen waar de afkorting CIN voor staat 
informeren de betekenis van de term dysplasie uitleggen dat dysplasie afwijkend weefsel betekent 
informeren per CIN-uitslag wat de mate van 

dysplasie is 
uitleggen per CIN-uitslag wat de mate van dysplasie is 

geruststellen maakt zich geen zorgen om dysplasie benadrukken dat een voorstadium van baarmoederhalskanker zelden uitgroeit 
in kanker 

 
§6.3: Mogelijke behandelingen na colposcopie 
informeren welk behandeladvies er hoort bij de 

verschillende mate van afwijkende cellen  
uitleggen per CIN-uitslag wat dit betekent voor de mate van dysplasieen in 
de cellen en welk behandeladvies er doorgaans bij hoort (tabel 2) 

informeren welke factoren van belang zijn voor het 
kiezen voor een bepaald behandeladvies 

noemen van de factoren die van belang zijn voor het kiezen voor een bepaald 
behandeladvies 

 
§7: Lis-excisie 
informeren wanneer het nodig is om een lis-excisie 

uit te voeren 
uitleggen in welke situaties een lisexcisie wordt uitgevoerd 

 
§7.1: Hoe verloopt de ingreep 
informeren hoe een arts een lisexcisie uitvoert beschrijven van de handelingen die de arts tijdens een lisexcisie uitvoert 

hoe het instrument eruit ziet waarmee een lisexcisie wordt uitgevoerd (figuur 
6) 

geruststellen schrikt niet van kenmerken van lisexcisie informeren over opmerkelijke geur, geluid en beeld tijdens lisexcisie 
informeren wat zij kan verwachten na een lisexcisie informeren over mogelijk bloedverlies en de prevalentie ervan 
informeren hoe het weefsel onderzocht wordt en 

wanneer de uitslag daarvan bekend is 
uitleggen hoe het weggenomen weefsel onderzocht wordt 
vertellen wanneer zij de uitslag van de lis-excisie kan verwachten 

instrueren hoe ze moet handelen als het bloedverlies 
aanhoudt 

instrueren om contact op te nemen met het ziekenhuis bij ruim of 
aanhoudend bloedverlies 
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instrueren welke voorzorgsmaatregelen zij in acht 
moet nemen 

instrueren om bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen na een 
lisexcisie 

 
§8: Conisatie 
informeren hoe de gynaecoloog een conisatie 

uitvoert 
 

beschrijven van de handelingen die de arts tijdens een conisatie uitvoert 
tonen van het instrument waarmee de conisatie wordt uitgevoerd (figuur 7) 
informeren over de manier waarop de arts handelt om het bloedverlies te 
stelpen 

informeren wat zij kan verwachten na een lisexcisie informeren over mogelijk bloedverlies en de prevalentie ervan 
instrueren hoe ze moet handelen als het bloedverlies 

aanhoudt 
instrueren om contact op te nemen met het ziekenhuis bij ruim of 
aanhoudend bloedverlies 

instrueren welke voorzorgsmaatregelen zij in acht 
moet nemen 

instrueren om bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen na een 
conisatie 

informeren wat de mogelijke gevolgen zijn van een 
conisatie voor zwanger raken, de 
zwangerschap en de bevalling 

informeren over de mogelijke gevolgen van een conisatie voor zwanger 
raken, de zwangerschap en de bevalling 

 
§9: Controles 
geruststellen maakt zich geen zorgen om een 

afwijkende uitslag 
uitleggen dat zorgen maken om een afwijkend uitstrijkje bijna nooit nodig is 

informeren per situatie wanneer er bepaalde 
controles plaatsvinden 

uitleggen wanneer controles plaatsvinden 

informeren hoe groot de kans is dat een afwijkend 
uitstrijkje weer normaal wordt 

uitleggen dat 90% van de uitstrijkje weer normaal wordt 
uitleggen dat een uitstrijkje soms ook na een behandeling afwijkend kan zijn  

 
§10: Meer informatie 
informeren op welke website zij meer informatie kan 

vinden 
noemen van de website nhg.artsennet.nl 

 
§11: Klacht of opmerking 
activeren is voornemens contact op te nemen met 

de betrokkene bij klachten of 
opmerkingen 

aanmoedigen om contact op te nemen met de betrokken arts of 
leidinggevende als zij klachten of opmerkingen heeft  

informeren waar zij informatie kan vinden over 
andere mogelijkheden omtrent het 
indienen van een klacht of opmerking 

noemen van de folder ‘klacht of opmerking’ en waar deze te verkrijgen is 

 
Vragen 
instrueren waar zij terecht kan met vragen na het 

lezen van de folder 
instrueren dat de patiënt de afdeling Gynaecologie kan bellen of de corporate 
website kan bezoeken voor meer informatie 
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bijlage 3.2 inhoudsanalyse voorlichtingsgesprek 
 

doel onderwerp handeling 
colposcopie   
informeren waar zij na het voorlichtingsgesprek naartoe 

gaan 
Informeren dat zij naar de behandelkamer/ gynaecoloog gaan 

informeren of en wanneer er gelegenheid is om vragen te 
stellen aan de gynaecoloog 

Informeren dat zij nog vragen kan stellen aan de gynaecoloog 

instrueren welke handelingen zij moet uitvoeren 
alvorens het onderzoek van start kan gaan 

Instrueren dat zij zich van onderen moet uitkleden (4) 
Instrueren dat ze op de stoel moet gaan liggen, met haar benen in de 
beensteunen 

informeren uit welke handelingen een colposcopie 
bestaat 

noemen dat de arts een spreider/speculum inbrengt 
noemen dat de arts de baarmoederhals met azijnzuur aanstipt, wat 
kan branden/prikken 
noemen dat arts met vergrootapparaat naar de verkleurde (onrustige) 
cellen van de baarmoedermond kijkt 

informeren of er gelegenheid is om mee te kijken tijdens 
de colposcopie 

noemen dat zij kan meekijken op een scherm 
noemen dat de baarmoederhals enorm uitvergroot is op het scherm 

informeren in welk geval de arts een biopt neemt Uitleggen dat de arts een hapje van het weefsel met een tangetje 
wegneemt indien dat verkleurd is door de azijn  

instrueren hoe ze moet handelen om minder pijn te 
voelen van het afnemen van een biopt 

Instrueren dat ze moet hoesten als gynaecoloog weefsel wegneemt 
Uitleggen dat hoesten ervoor zorgt dat het nemen van het biopt 
minder pijnlijk is 

informeren wat een biopt kan veroorzaken, hoe dat 
behandeld moet worden en hoe dat aanvoelt 

Uitleggen dat een biopt een wondje veroorzaakt dat kan bloeden 
Uitleggen dat bij een bloeding de vaatjes dichtgeschroeid moeten 
worden met zilvernitraat, wat kramp kan geven 

informeren wat dichtschroeien van vaatjes voor gevolg 
heeft 

Noemen dat dichtschroeien 2 a 3 dagen grijze afscheiding kan 
veroorzaken 

instrueren hoe zij moet handelen als zij grijzige 
afscheiding heeft 

Instrueren dat zij bij afscheiding maandverband moet gebruiken 
Uitleggen dat zij maandverband moet gebruiken, omdat afscheiding 
niet uit kleding gaat 

informeren Weten hoe een uitslag uit het onderzoek volgt Uitleggen dat het afgenomen weefsel naar het laboratorium gaat 
Noemen dat de uitslag de week erop volgt  
Uitleggen dat de uitslag in CIN code wordt gegeven 

informeren Weten waar de mogelijke uitslagen op duiden 
en wat het bijbehorende advies is 

Uitleggen dat bij CIN0 (geen afwijking) en CINI (lichte afwijking): 
geen behandeling nodig is en dat zij na een jaar op controle moet 
komen 
Uitleggen dat bij CINII (matige afwijking) en CINIII (sterke 
afwijking) een behandeling d.m.v. een lisexcisie nodig is 

 
lisexcisie   
instrueren of zij iemand mee moet nemen naar de  Instrueren dat zij de volgende keer iemand moet meenemen (5) 
 wanneer een eventuele behandeling plaats zal 

vinden 
Noemen dat de behandeling direct na het horen van de uitslag 
plaatsvindt 

informeren hoe een lisapparaat eruit ziet Tonen van lisapparaat 
informeren uit welke handelingen een lisexcisie bestaat Uitleggen dat zij eerst een aardeplaat op haar benen geplakt krijgt, 

zodat ze geen schokjes krijgt 
Uitleggen dat haar baarmoedermond met vier prikjes plaatselijk 
verdoofd wordt 
Uitleggen dat met een lisexcisie een groter stukjes weefsel dan 
tijdens een biopt wordt weggebrand/gesneden/geschraapt 

instrueren  hoe te handelen als zij aanhoudend of ruim 
bloedverlies heeft 

Uitleggen dat een lisexcisie een open wond geeft die bloedverlies 
kan veroorzaken 
Instrueren dat zij contact op moet nemen met Gynaecologie als het 
bloedverlies ruim is of aanhoud 

informeren wat zij kan verwachten na een lisexcisie Vertellen dat een lisexcisie stinkende afscheiding kan geven die paar 
weken kan aanhouden 

instrueren welke regels zij in acht moet nemen na een 
lisexcisie 

instrueren dat zij na de behandeling rustig aan moet doen 
instrueren dat zij na een lisexcisie niet op vakantie kan gaan, geen 
gemeenschap mag hebben, niet mag zwemmen, niet naar een sauna, 
niet paardrijden, niet verhuizen, niet intensief sporten, en de dag 
erna niet mag werken 

informeren Weten het weefsel verder onderzocht wordt uitleggen dat het weefsel wordt onderzocht in het laboratorium 
informeren Weten wat het vervolgtraject is na een 

lisexcisie 
vertellen dat zij alleen gebeld wordt als de CIN-uitslag van de 
lisexcisie anders is dan die van het biopt 
noemen dat de uitslagen meestal hetzelfde zijn  
uitleggen dat zij een half jaar na de lisexcisie gecontroleerd wordt 
d.m.v. een uitstrijkje 

informeren of een lisexcisie doorgang kan vinden tijdens 
de menstruatie 

informeren dat een lisexcisie niet door kan gaan tijdens de 
menstruatie 
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bijlage 3.3 inhoudsanalyse communicatie tijdens de colposcopie 
 

doel onderwerp handeling 
voorgesprek    
-  G: informeren of zij nog vragen heeft  
-  G: informeren of ze met het onderzoek kunnen beginnen 
instrueren welke handeling zij moet uitvoeren alvorens het 

onderzoek kan beginnen 
G: instrueren dat zij zich in de kleedkamer kan omkleden 

informeren wat de gynaecoloog haar zal vertellen tijdens het 
onderzoek 

G: noemen dat zij telkens zal vertellen wat ze gaat doen 

   
onderzoek   
instrueren hoe zij op de stoel moet komen zitten G/V: instrueren hoe zij op de stoel moet komen zitten 
informeren of zij mee kan kijken tijdens het onderzoek G/V: noemen dat zij mee kan kijken op de monitor 
informeren welke handelingen de gynaecoloog 

achtereenvolgens uitvoert tijdens het onderzoek en 
hoe die handelingen aanvoelen 

G: noemen dat zij de baarmoedermond in beeld gaat brengen 
G: aankondigen dat zij de eendenbek gaat inbrengen/de patiënt gaat 
aanraken 
G: noemen dat zij een katoenen gaasje met azijn erop tegen de 
baarmoedermond houdt om de afwijkende cellen te kleuren, wat kan 
prikken 
G: uitleggen dat ze even moeten wachten, omdat de azijn moet 
intrekken 
G: noemen dat ze een biopt gaat nemen 
G: noemen dat het biopt genomen is 
G: noemen dat ze het wondje gaat behandelen [, wat aan kan voelen 
als menstruatiepijn/ kramp] 
G: noemen dat zij het speculum verwijdert 
G: melden dat het onderzoek klaar is 

informeren waar de afwijkende cellen te zien zijn G: noemen waar de baarmoedermond zit  
G: uitleggen dat het witte slijm niet de afwijkende cellen zijn 
G: noemen waar de wit verkleurde, afwijkende cellen te zien zijn 

informeren wat de ernst van de afwijkende cellen zijn G: uitleggen wat de ernst van de afwijkende cellen is 
informeren waarom de gynaecoloog een biopt gaat nemen G: noemen dat zij een biopt gaat nemen van de verkleurde cellen om 

de afwijkende cellen beter te kunnen bestuderen 
informeren waarom de monitor tijdens het nemen van een 

biopt uitgaat 
G: uitleggen dat de monitor uitgaat, omdat het nemen van een biopt 
niet leuk is om te zien 

instrueren welke handeling zij moet uitvoeren tijdens het 
nemen van het biopt 

G: instrueren om te hoesten wanneer de arts het biopt neemt 

informeren wanneer zij de uitslag kan verwachten G: melden dat zij over een week de uitslag krijgt 
instrueren welke handelingen zij moet uitvoeren als het 

onderzoek is afgelopen 
V: instrueren dat zij zich weer kan aankleden 
V: instrueren dat zij maandverband moet gebruiken, dat in de 
kleedkamer ligt 
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bijlage 3.4 inhoudsanalyse communicatie tijdens de lisexcisie 
 

doel onderwerp handeling 
instrueren hoe ze op de behandelstoel moet komen zitten V: instrueren om te komen zitten en op welke manier  
informeren welke voorbereidende handelingen worden 

uitgevoerd en waarom 
V/G: informeren dat er een plakker op haar been wordt aangebracht 
en om welke reden 
Informeren dat het speculum wordt ingebracht 
Informeren dat de baarmoederhals in beeld wordt gebracht 

instrueren hoe ze moet handelen tijdens het geven van de 
verdoving 

G: instrueren om te hoesten tijdens het geven van de verdoving  

informeren welk geluid ze kan verwachten tijdens de 
lisexcisie 

G: informeren over welk geluid ze kan verwachten tijdens lisexcisie 

informeren welk gevoel ze kan verwachten tijdens de 
lisexcisie 

G: informeren over welk gevoel ze kan verwachten tijdens lisexcisie  

instrueren hoe ze moet ademen V: instrueren over hoe te ademen 
informeren welke handeling wordt uitgevoerd na de lisexcisie G: informeren over de nabehandeling van de lisexcisie 
informeren wanneer de behandeling klaar is G: informeren dat de behandeling klaar is 
informeren wanneer de pijn wegtrekt V: informeren dat kramp/pijn zo weer weg trekt 
informeren wat ze kan verwachten na de lisexcisie V: informeren over bloedverlies na lisexcisie 
instrueren hoe te handelen na de lisexcisie V: instrueren dat ze zich weer mag aankleden [en dat ze nog niet 

direct moet gaan lopen] 
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hoofdstuk 4 gezondheidsvaardigheden 
 

bijlage 4.1 scores SBSQ 
 

resp HL4 HL5 HL7 sum niveau 
1 3 3 2 8 adequaat 
2 4 4 4 12 adequaat 
3 2 1 4 7 adequaat 
4 3 3 4 10 adequaat 
5 4 4 4 12 adequaat 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 
10 - - - - - 
11 2 4 4 10 adequaat 
12 4 4 4 12 adequaat 
13 4 4 4 12 adequaat 
14 2 2 4 8 adequaat 
15 4 4 4 12 adequaat 
16 3 4 4 11 adequaat 
17 3 1 3 7 adequaat 
18 2 1 4 7 adequaat 
19 4 4 4 12 adequaat 
20 4 4 4 12 adequaat 
21 2 3 4 9 adequaat 
22 3 3 4 10 adequaat 
23 2 1 3 6 adequaat 
24 4 3 3 10 adequaat 
25 4 3 4 11 adequaat 
26 2 3 4 9 adequaat 
27 1 2 4 7 adequaat 
28 4 4 0 8 adequaat 
29 2 3 3 8 adequaat 
30 2 3 4 9 adequaat 
31 3 3 4 10 adequaat 
32 4 3 4 11 adequaat 
33 3 3 3 9 adequaat 
34 3 3 4 10 adequaat 
35 3 3 4 10 adequaat 
36 2 3 4 9 adequaat 
37 1 2 0 3 inadequaat 
38 3 3 1 7 adequaat 
39 3 3 4 10 adequaat 
40 3 4 4 11 adequaat 
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bijlage 4.2: scores eHEALS 
 

resp eHL1 eHL2 eHL3 eHL4 eHL5 eHL6 eHL7 eHL8 score 
1 3 3 3 3 3 3 3 2 23 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 25 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
5 4 3 4 4 3 3 3 3 27 
6 - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - 
8 - - - - - - - - - 
9 - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - - 
11 - - - - - - - - - 
12 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
13 1 2 2 1 3 3 3 1 16 
14 2 3 3 3 1 1 1 1 15 
15 2 3 3 3 3 3 3 2 22 
16 0 4 4 4 3 3 3 1 22 
17 3 3 3 3 2 2 1 2 19 
18 3 3 3 3 1 1 2 2 18 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
20 0 1 4 4 3 3 3 2 20 
21 3 3 4 4 4 4 4 3 29 
22 1 1 3 3 3 3 2 0 16 
23 1 1 4 3 2 2 4 1 18 
24 1 1 3 3 3 3 3 1 18 
25 2 2 2 2 3 2 3 2 18 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 25 
27 2 3 3 2 1 1 1 2 15 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
29 1 1 3 3 2 1 3 1 15 
30 1 2 2 1 1 3 3 2 15 
31 1 0 0 1 0 1 0 0 3 
32 1 3 3 3 3 3 3 3 22 
33 2 2 2 2 2 3 3 1 17 
34 3 3 3 3 3 3 2 2 22 
35 2 3 2 3 3 2 2 2 19 
36 1 2 2 2 3 2 3 1 16 
37 1 1 2 2 3 3 3 2 17 
38 1 2 2 2 2 2 3 1 15 
39 1 1 3 3 3 1 3 1 16 
40 0 0 1 1 0 1 3 1 7 
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bijlage 4.3: s-TOFHLA 
 

 
 
 1 2 3-8 9 10-14 15 16-17 18 19 20 21-23 24 25 26 27-36 totaal niveau 
                  
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 adequaat 
6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 adequaat 
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 adequaat 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 adequaat 
17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 34 adequaat 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 adequaat 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 adequaat 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 adequaat 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 35 adequaat 
22 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 adequaat 
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 adequaat 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 35 adequaat 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 adequaat 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 adequaat 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 35 adequaat 
28 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
29 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
32 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
33 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
35 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
36 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
37 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
39 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
40 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                  
 
 
De s-TOFHLA bestaat uit 36 items. De respondenten beantwoordden de items 3-8, 10-14, 16-17, 21-23 en 27-36 allen foutloos. Omwille van 
de leesbaarheid van de tabel zijn deze items samen genomen. 
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bijlage 4.4 s-TOFHLA vertaling 
 
 
 
S-TOFHLA (Nederlandstalig, versie zorgtoeslag) 
 
 
Instructie 
 

Verkorte test voor functionele geletterdheid bij volwassenen 
STOFHLA 

LEESBEGRIP 
 
 
Overhandig de patiënt de tekstpassages om in te vullen. Vouw de pagina tegenover de tekst 
terug, zodat de patiënt alleen de test ziet. 
 
Leidt de leesbegripsoefening als volgt in: 
 

“Hier is een aantal medische instructies die u of elke andere bezoeker zou kunnen 
tegenkomen in het ziekenhuis. Deze instructies zijn omschreven in zinnen waarin 
sommige woorden ontbreken. Waar een woord ontbreekt, staat er een streep en de vier 
mogelijke woorden die op deze streep ingevuld kunnen worden staan eronder. Ik wil 
graag dat u bedenkt welk van deze vier woorden op de streep moet komen om er een 
begrijpelijke zin van te maken. Als u denkt te weten welk woord het is, omcirkel dan 
de letter die voorafgaat aan het woord, en ga door naar de volgende vraag. Als u aan 
het einde van de pagina bent gekomen, sla dan de pagina om en blijf doorgaan totdat u 
alle pagina’s hebt gehad.” 

 
Stop na 7 minuten. 
 
 
Passage A : voorbereiding op een röntgenfoto 
Passage B : zorgtoeslag 
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PASSAGE A: röntgenfoto 
 
De dokter heeft u doorverwezen om een röntgenfoto van uw  ________________ te laten 
maken. 

a. maag 
b. diabetes 
c. hechtingen 
d. bacteriën 

 
 

U moet een _____________ maag hebben wanneer u ________________ komt. 
a. labiele     a. daarnet 
b. lege     b. daarop 
c. leukemie     c. daarbij 
d. anemie     d. daarvoor 

 
 
Het  __________ één tot drie _____________ om een röntgenfoto te maken. 

a. duurt   a. bedden 
b. ziet   b. brein 
c. praat   c. uur  
d. lijkt   d. diëten 

 
 
 
DE DAG VOOR DE RÖNTGENFOTO 
 
Neem als avondmaaltijd alleen een  __________ snack of fruit,  ____________ en jam, met 
koffie of thee.     

a. kleine   a. benen 
b. bouillon   b. baard 
c. aanval   c. brood 
d. misselijkheid  d. bovenbeen 

 
 
Na  _____________ moet u niet meer ______________ of drinken,  

a. minuut     a. ether 
b. middernacht   b. gegeten 
c. gedurende    c. gedronken 
d. voordat    d. eten 

 
 
niets dan  ____________, tot nadat u de röntgenfoto hebt ____________. 

a. enige      a. geweest 
b. alles      b. had 
c. elke      c. gehad 
d. ook      d. was 
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DE DAG VAN DE RÖNTGENFOTO 
 
Nuttig geen __________________. 

a. afspraak 
b. inloop 
c. ontbijt 
d. kliniek 

 
_______________ zelfs geen  ______________. 
a. Dans    a. hart 
b. Drink    b. adem 
c. Deel    c. water 
d. Doseer    d. kanker 
 
 
Als u  ______________ hebt, bel dan de röntgen- __________ op 616 4500. 

a. antwoorden    a. afdeling 
b. oefeningen    b. verstuiken 
c. tussentijd     c. apotheek 
d. vragen     d. kiespijn 

 
 
PASSAGE B: zorgtoeslag 
 
Ik verklaar correcte informatie te verstrekken zodat __________ kan worden of ik recht heb 
op zorgtoeslag. 

a. haar 
b. betadine 
c. bepaald 
d. pijn 

 
Ik  ____________ de belastingdienst informatie te verschaffen die de ingevulde gegevens  

a. verklaar 
b. onderzoek 
c. stuur 
d. verkrijg 

 
in   __________________ kunnen  ______________ en ik geef hierbij toestemming  

a. dit emfyseem   a. verbergen 
b. dit aanvraagformulier  b. risico  
c. deze galblaas   c. ontheffen 
d. deze relatie   d. onderbouwen 

 
aan de  ________________ om zelf ook de benodigde informatie te verzamelen.  

a. ontsteking 
b. religie 
c. steunbeugel 
d. belastingdienst 
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Ik  ____________ dat ik de belastingdienst moet informeren over elke_____________  
 a.  onderzoek        a. verandering 
 b.  amuseer        b. hormoon  
 c.  begrijp        c. antacidum 
 d.  bewerkstellig       d. aanklacht 
 
in mijn omstandigheden, en dat moet doen binnen  ________ (10) dagen nadat de  

a. drie 
b. een 
c. vijf 
d. tien 

verandering heeft  ________________. 
a. gepacht 
b. plaatsgevonden 
c. partij gekozen 
d. gepakt 

 
Ik begrijp  ___________ als ik het niet eens ben met   ________________,  

a. dus     a. de echtelijke 
b. dit      b. het beroep 
c. dat      c. de volwassene 
d. dan     d. de beschikking  

 
ik het  ___________ heb om bezwaar te maken.  

a. bevecht 
b. links 
c. verkeerd 
d. recht 

 
Ik kan bezwaar  _____________ door de belastingdienst een ____________  

a. verzoeken     a. diagnose 
b. weigeren     b. telefoontje 
c. aantekenen    c. brief 
d. herstellen     d. anamnese 

 
te schrijven met de reden waarom ik bezwaar maak. 
 
Als u zorgtoeslag  ________ aanvragen met een toeslag-_____________,  dan  

a. wast    a. partner 
b. wilt    b. geschiedenis 
c. wenst    c. gewicht 
d. wacht    d. verzekering 

 
moet u beiden het aanvraagformulier _________________. 

a. ontspannen 
b. breken 
c. inhaleren 
d. ondertekenen 

 
 



bijlagen proefschrift Inge Dubbeldam ‘De dokter vertelt mij wel wat er loos is’ 15 

______________ zal de belastingdienst de verstrekte  _____________ op  
a. Vanwege       a. longen 
b. Of        b. gegevens 
c. In elk geval      c. maaltijden 
d. Omdat       d. bekkens 
 
 
het aanvraagformulier gebruiken om uw  ______________voor de zorgtoeslag te bepalen. 

a. hypoglycemie 
b. geschiktheid 
c. osteoporose 
d. schizofrenie 
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Short test of functional health literacy in adults (STOFHLA) 
Nurss, Joanne R., Parker, Ruth M., Williams, Mark V. & Baker, David W. 
 

TOFHLA is een instrument om de functionele gezondheidsgeletterdheid te meten, dat 
wil zeggen de vaardigheid van de patient om ziekenhuisinformatie te lezen en 
begrijpen. TOFHLA Gecijferheid beoordeelt het begrip van recepten, 
afsprakenkaarten en glucosewaarden. TOFHLA Leesbegrip beoordeelt het begrip van 
teksten over de gezondheidszorg, zoals voorbereiding op een diagnostische procedure 
en de zorgtoeslag.  

 
 
 
      Datum ___/___/_____ 
 
Naam________________________________ ___M ___V 
 
Geboortedatum ___/___/____  Leeftijd___ ID# _________________ 
 
Ziekenhuis ________________________ 
 
Stad ________________________________________ 
 
 
 
STOFHLA – Score 
 
 TOFHLA totale score: 
 Ruwe score leesbegrip (0-36) ________ 
 

Niveau van functionele geletterdheid 
 0-16  -- inadequate functionele gezondheidsgeletterdheid 
 17-22 -- marginale functionele gezondheidsgeletterdheid 
 23-36 -- adequate functionele gezondheidsgeletterdheid 
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bijlage 5.1: topic guide vraaggesprek 
 
Topic guide persoonlijk interview 
versie 25 mei 2010 
 
 
Ervaring 
• Was dit de eerste keer dat u een uitstrijkje hebt laten maken? 
• Hoeveel keer eerder hebt u een uitstrijkje laten maken? 
• Door wie bent u doorverwezen naar de cervixpolikliniek? 
• Is dit uw eerste keer op de cervixpolikliniek? 
• Hoeveel keer eerder is er een colposcopie bij u gedaan? 
• Bent u wel eens behandeld (lisexcisie) op de cervixpolikliniek? 
 
Doorverwijzing 
• U vertelde dat u bent doorverwezen door […]. Heeft hij of zij u uitgelegd waarom u bent doorverwezen? 
• Kunt u vertellen hoe dat ging? / Wat heeft hij/zij u verteld? 
• Hoe hebt u deze uitleg ervaren?  
• Welke informatie hebt u gewaardeerd? 
• Kunt u een cijfer van 1 tot 10 geven voor de uitleg en dit cijfer toelichten? 
• Zijn er achteraf kwesties die u gemist hebt bij de uitleg? 
 
 
Informatiebehoefte 
• Welke kennis had u al over een afwijkende pap-uitslag en het onderzoek (colposcopie)? 
• Toen u de uitslag hebt gekregen, wat hebt u toen gedaan? Bent u naar aanvullende informatie gaan zoeken? 
• Over welke onderwerpen had u vragen? (bijv. oorzaak afwijkende cellen, relatie tot het HPV-virus, 

betekenis van pap-uitslag/afwijkende cellen, het onderzoek) 
• Wat wilde u over deze onderwerpen weten? 
• Hebt u de informatie gevonden waarnaar u op zoek was? 
• Bent u informatie tegen gekomen die u liever niet had willen hebben? Zo ja, wat voor soort informatie? 
• Waar of bij wie hebt u naar informatie gezocht? (vrienden, internet, etc.) 
• Aan welke informatiebronnen hecht u de meeste waarde en waarom? 
 
Bij ervaring met afwijkende uitslag/behandeltraject cervixpolikliniek: 
• Stel dat een vriendin wordt doorverwezen naar de cervixpolikliniek; welke informatie zou zij zeker moeten 

hebben? 
• Welke informatie zou u haar juist niet geven? 
 
 
Folder 
• Hebt u de voorlichtingsfolder ontvangen en gelezen? 
• Kunt u een cijfer van 1 tot 10 geven voor de folder en dit cijfer toelichten? 
• Welke informatie hebt u gewaardeerd? 
• Welke informatie miste u in de folder? 
 
Vragen bij tekstfragmenten uit de folder: 
• Welke informatie in deze paragraaf is het meest bruikbaar of nuttig voor u? 
• Welke informatie in deze paragraaf is het niet bruikbaar of nuttig voor u? 
• Welke informatie zou u nog meer willen hebben over dit onderwerp, dat niet in de folder staat? 
• Wat zou u aan de paragraaf willen veranderen om hem te verbeteren?  
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bijlage 5.2: instructies observatie 

 

Instructies: 

 
-‐ verwoord hardop waarom u bepaalde keuzes maakt op internet 

Bijvoorbeeld waarom u een bepaalde zoekterm intypt, of waarom u naar een bepaalde website gaat. 
Waarom u besluit verder te kijken en wat u van een bepaalde website vindt. U hoeft uw gedachten 
niet aan de onderzoeker te vertellen, maar u kunt doen alsof u tegen zichzelf praat. Als u te lang stil 
bent, zal de onderzoeker u helpen herinneren hardop te denken. 

-‐ doe alsof u alleen bent en stel geen vragen aan de onderzoeker 
-‐ u kunt zoeken op de manier die u zelf wilt 
-‐ u kunt zo veel of zo weinig websites bezoeken als u zelf wenst 
-‐ Na tien minuten zal ik u vragen te stoppen met surfen. Het is niet erg als u de gewenste informatie 

dan nog niet heeft gevonden. Bent u eerder dan in 10 minuten klaar met zoeken, dan kunt u gewoon 
stoppen 

 
Wat u zegt wordt opgenomen met een microfoontje en ook wat u online doet, wordt vastgelegd. 
Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk en anoniem behandeld. Als het onderzoek is afgerond, 
worden de gegevens vernietigd.  
 
Is het duidelijk wat de bedoeling is? Hebt u nog vragen? 
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bijlage 5.3 uitnodigingsbrief onderzoek 

 
###, 4 maart 2010 
Betreft : uitnodiging deelname onderzoek 
 
 
Geachte mevrouw, 
 
Op de afdeling Gynaecologie loopt een onderzoek naar online voorlichting. In deze brief beschrijven wij het 
onderzoek en uw rol als eventuele deelnemer. U kunt alle informatie nog eens rustig nalezen, zodat u 
weloverwogen kunt beslissen of u aan het onderzoek wilt deelnemen of niet. U kunt hiervoor ook uw eventuele 
partner of familie om advies vragen.  
 
Waarom dit onderzoek 
Wij vinden het belangrijk dat u, als onze patiënt, eenvoudig 
informatie over uw diagnose, onderzoek en behandeling kunt 
vinden en dat deze informatie goed te begrijpen is. Om onze online 
voorlichting te kunnen optimaliseren, doen wij een onderzoek 
onder onze patiënten.  
 
Opzet van het onderzoek 
Ongeveer 150 patiënten nemen deel aan het onderzoek gedurende 
een periode van twee jaar. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In 
het eerste deel brengen we in kaart wat de informatiebehoeften van 
onze patiënten zijn en hoe zij zoeken op internet. Op basis van die 
gegevens gaan we een voorlichtingswebsite maken. In het tweede 
deel testen we of onze website effectief is. 

U bent uitgenodigd om aan het eerste deel van ons 
onderzoek mee te werken. Aan patiënten die meedoen aan dit deel, 
vragen we op drie verschillende momenten in het behandeltraject 
naar uw informatiebehoeften. Ook willen we graag zien hoe u op 
internet naar informatie zoekt. Ten slotte meten we wat uw 
(medische) voorkennis is. 
 
Verloop van het onderzoek 
Wij zullen u drie keer telefonisch benaderen. In deze 
telefoongesprekken wordt onder meer aan u gevraagd wat u zou 
willen weten over uw behandeling of diagnose, waar u naar 
informatie heeft gezocht en wat voor informatie u hebt gemist. 
Verder wordt u uitgenodigd om een half uur voorafgaand aan uw 
eerste afspraak op de Cervixpolikliniek naar [#naam ziekenhuis] te 
komen. Daar is Inge Dubbeldam in een aparte kamer aanwezig met een laptop. Zij zal u vragen op internet te 
zoeken naar informatie over uw behandeling of diagnose. Na afloop van het zoeken op internet zal zij u nog 
enkele vragen stellen over uw medische voorkennis. Deelname heeft geen gevolgen voor het verloop van uw 
behandeling. 
 
Nadelen 
Meedoen aan dit wetenschappelijke onderzoek betekent de volgende extra tijdsinspanning: drie keer een 
telefonisch interview van ongeveer tien minuten en een afspraak van een half uur in [#naam ziekenhuis], 
voorafgaand aan de colposcopie. In totaal kost deelname aan het onderzoek ongeveer een uur. Naast de 
tijdsinspanning zal deelname aan het onderzoek geen risico’s of nadelen met zich meebrengen. 
 
Voordelen 
Tijdens het behandeltraject wordt er op verschillende momenten geïnformeerd naar uw informatiebehoeften. Dit 
heeft als voordeel dat u een duidelijk beeld krijgt van wat u nog wilt vragen aan uw zorgverlener. Uw deelname 
kan in de toekomst ook voordeel opleveren voor andere patiënten. Op basis van uw informatiebehoeften en de 
manier waarop u op internet zoekt, kunnen wij effectievere voorlichtingsboodschappen ontwerpen. Uit 
onderzoeken blijkt dat effectieve communicatie kan bijdragen aan minder onzekerheid over de diagnose of 
behandeling, en daardoor ook kan leiden tot minder angst, bezorgdheid of schaamte. Met uw deelname helpt u 
toekomstige patiënten. 

Onderzoek in het kort 
Veel mensen zoeken naar medische 
informatie op internet. Als ze een 
behandeling moeten ondergaan, als hun 
kind gezondheidsklachten heeft of als ze 
meer willen weten over een 
voorgeschreven medicijn. Misschien 
hebt u ook wel eens op internet gezocht 
naar medische informatie. Dan weet u 
uit ervaring dat de door u gewenste 
informatie niet altijd eenvoudig te 
vinden is of gemakkelijk te lezen.  
Wij willen onze online voorlichting 
graag optimaliseren. Om dat te kunnen 
doen, hebben we inzicht nodig in de 
manier waarop onze patiënten, 
waaronder u, op internet naar informatie 
zoeken, wat zij precies willen weten en 
hoeveel ervaring zij hebben met online 
informatie. Op basis van die gegevens 
gaan we een website ontwikkelen met 
informatie over uw behandeltraject.  
Uw deelname aan ons onderzoek is voor 
ons van grote waarde. We stellen het 
zeer op prijs als u mee wilt doen. Bij 
voorbaat dank! 
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Verzekering  
De Medisch Ethische Toetsingscommissie die dit onderzoek heeft beoordeeld, verleent voor dit onderzoek 
vrijstelling van proefpersonenverzekering op grond van artikel 4 van het nieuwe Verzekeringsbesluit (Besluit 
verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen). Deze vrijstelling wordt verleend 
omdat er naar mening van de commissie voor de proefpersoon geen risico’s verbonden zijn aan dit onderzoek. 
Om die reden is er voor uw deelname aan dit onderzoek geen aparte proefpersonenverzekering afgesloten. 
 
Bescherming persoonsgegevens 
Naast de onderzoeker zelf zijn ook nog enkele andere personen bij het onderzoek betrokken, zoals begeleiders en 
toezichthouders. Om hun werk goed te kunnen doen, krijgen zij rechtstreeks inzage in de gegevens die met dit 
onderzoek worden verkregen. Om uw privacy te beschermen tekenen zij voor strikte geheimhouding. De 
resultaten van het onderzoek verwerken wij anoniem.  
 
Wel of niet meedoen 
U hebt voorafgaand aan en tijdens het onderzoek recht op tijdige en volledige informatie. U kunt dan 
weloverwogen beslissen of u aan het onderzoek wilt (blijven) deelnemen. Voordat u besluit wel of niet mee te 
doen aan dit onderzoek hebt u recht op een bedenktijd van één week. U beslist zelf over deelname aan het 
onderzoek. De onderzoeker, Inge Dubbeldam, zal na een week contact met u opnemen om te vragen of u mee 
wilt doen aan het onderzoek.  
 
Wanneer u wel mee wilt doen 
Wanneer u mee wilt werken dan vragen wij u een toestemmingsformulier te tekenen. Als u meedoet, kunt u op 
ieder moment stoppen zonder hiervoor een reden te geven. Dit heeft geen enkel gevolg voor uw verdere 
behandeling. De onderzoeker kan het onderzoek beëindigen wanneer daar medische redenen voor zijn.  
 
Wanneer u niet mee wilt doen 
Als u beslist om niet mee te doen, heeft dat geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling.  
 
Vragen of klachten 
Hebt u vragen, aarzel dan niet om deze aan uw behandelend arts te stellen. Mocht u klachten hebben over de 
gang van zaken, maak deze dan ook kenbaar aan uw arts. 
Als (mogelijke) deelnemer aan dit onderzoek kunt u voor inlichtingen en advies ook terecht bij een 
onafhankelijke arts. Voor dit onderzoek is dit:  

Naam : ### 
Tel.nr. : ### 

 
U kunt met uw vragen betreffende het onderzoek ook terecht bij de onderzoeker: 

Naam : mevrouw I.P.H. Dubbeldam MA 
E-mail : iph.dubbeldam@let.vu.nl  
Tel.nr. : (020) 598 6227 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u mee wilt doen met het onderzoek.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de vakgroep Gynaecologie, 
 
 
###, gynaecoloog [#naam ziekenhuis] 
I.P.H. Dubbeldam MA, promovenda Vrije Universiteit   
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bijlage 5.4 toestemmingsbrief 

 
 

 

 
 
 

TOESTEMMINGSFORMULIER 
(Informed Consent) 

 
behorende bij het onderzoek: 

 
“Een exploratief onderzoek naar 

digitale gezondheidscommunicatie en gezondheidsgeletterdheid” 
 
 
Door dit toestemmingsformulier te tekenen verklaar ik het volgende: 
• Ik ben naar tevredenheid geïnformeerd, zowel mondeling door de onderzoeker of 

onderzoeksassistent, als schriftelijk door middel van de patiënteninformatiebrief -versie 4 
gedateerd mei 2010- behorende bij dit onderzoek. 

• Ik heb de informatie goed begrepen. 
• Ik geef toestemming dat mijn gegevens uit dit onderzoek worden opgeslagen.  
• Mijn gegevens worden behandeld volgens de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. 
• De relevante gegevens van mij uit dit onderzoek worden na afronding van het onderzoek 

vernietigd.  
• Ik neem geheel vrijwillig deel aan dit onderzoek en ik kan te allen tijde verdere deelname 

weigeren of mij terugtrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn verdere behandeling. 
 
 
 
Naam patiënt handtekening onderzoeksnummer datum en plaats 
 
 
 
 
……………………… ……………………… …………..…….…… …..………………………..
  
 
 
 
Als onderzoeker van dit onderzoek verklaar ik dat ik bovengenoemde deelnemer heb uitgelegd wat 
deelname inhoudt en dat ik borg sta voor de privacy van haar gegevens. 
 
 
Naam onderzoeker handtekening datum en plaats 
 
 
 
 
……………………… ……………………… ………………….……   
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bijlage 5.5 uitnodigingsbrief vervolgpeiling 

 
 
Amsterdam, 14 oktober 2011 
 
Betreft : voorlopige resultaten onderzoek Digitale Gezondheidscommunicatie en uitnodiging vragenlijst 
 
 
Geachte mevrouw, 
 
Vorig jaar hebt u meegewerkt aan een onderzoek over de informatieverstrekking en uw informatiebehoeften rondom het 
behandeltraject op de cervixpolikliniek. Via deze weg willen wij u nogmaals hartelijk bedanken voor uw medewerking. Op 
dit moment worden alle gegevens verwerkt en geanalyseerd. De vraaggesprekken met u en andere patiënten hebben 
waardevolle informatie opgeleverd. De informatie geeft een goed beeld over bijvoorbeeld hoe vrouwen de informatie rondom 
een afwijkend uitstrijkje waarderen en wat beter kan.  
 
Deze brief heeft twee doelen: 

1. u informeren over enkele voorlopige resultaten van het onderzoek.  
2. u uitnodigen om nog enkele vragen te beantwoorden voor ons onderzoek. Op die manier wordt een completer beeld 

verkregen van uw wensen en behoeften ten aanzien van voorlichting. Met uw hulp kan de informatievoorziening 
nog beter toegespitst worden op onze toekomstige patiënten. Het gaat om vijf vragen, die u vindt op het volgende 
blad.  

 
 
1. Enkele voorlopige resultaten 
De resultaten beschrijven een algemeen beeld. Het kan dus zijn dat uw mening anders is dan wat wij hieronder beschrijven. 
Met ‘patiënten’ bedoelen wij de patiënten die meegedaan hebben aan ons onderzoek. 
 
-      Voorlichting na een afwijkend uitstrijkje 
De voorlichting van de huisarts wordt over het algemeen wat kort gevonden. Patiënten vragen zich na het horen van de 
uitslag dikwijls af wat hun PAP-uitslag nu precies inhoudt. De folder en het voorlichtingsgesprek daarentegen worden als 
zeer compleet ervaren. Patiënten vinden het prettig om gerustgesteld te worden (bijv. een afwijkend uitstrijkje betekent nog 
geen kanker, HPV-besmetting wil niet zeggen dat de partner vreemdgaat). Patiënten vinden het niet vervelend dat het 
voorlichtingsgesprek grotendeels een herhaling is van wat in de folder staat, maar waarderen het juist dat alles nog eens 
wordt opgefrist. 
 
-      Voorlichting tijdens het onderzoek/de behandeling 
Patiënten waarderen het dat tijdens de colposcopie en de lisexcisie stap voor stap wordt verteld welke handelingen de 
gynaecoloog uitvoert. Informatie die onthouden moet worden, bijvoorbeeld over nazorg na een lisexcisie, zeggen patiënten 
niet te onthouden. Dat komt doordat zij tijdens het onderzoek of de behandeling vaak wat gespannen zijn. 
 
-      Informatie zoeken 
Dikwijls zoeken patiënten op internet naar informatie. Vaak zoeken zij naar informatie over de diagnose en dan met name 
naar de potentiële gevolgen van zo’n afwijkend uitstrijkje (wat betekent mijn PAP-uitslag, hoe groot is de kans op 
baarmoederhalskanker). Slechts enkele patiënten zoeken naar procedurele informatie over het onderzoek of de behandeling. 
Over het algemeen wordt het internet gebruikt om een beeld te krijgen van wat er aan de hand is of kan zijn. Aan de 
gynaecoloog of verpleegkundige stellen patiënten meer specifieke vragen en vragen die gerelateerd zijn aan hun persoonlijke 
situatie. 
 
 
2. Vragenlijst 
Bijgaand vindt u een blad met vijf vragen. Wilt u de moeite nemen deze vragen te beantwoorden? U kunt de lijst terugsturen 
in de bijgeleverde, gefrankeerde envelop. Uiteraard worden ook deze gegevens volledig anoniem verwerkt. Bij voorbaat 
nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens de vakgroep Gynaecologie 
 
###, gynaecoloog, [#naam ziekenhuis] 
Inge Dubbeldam, promovenda Taal & Communicatie, VU 
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Vragenlijst 
 
U hebt onze onderzoeker, Inge Dubbeldam, vorig jaar tussen mei en oktober gesproken. De onderstaande vragen gaan over 
de periode na het gesprek met de onderzoeker.  
 
 
1. Bent u op dit moment nog onder controle bij de cervixpolikliniek van [#naam ziekenhuis]?  ja / nee  
 
2. Zijn er inmiddels nieuwe vragen bij u opgekomen rondom een afwijkend uitstrijkje en het behandeltraject ervan? Zo ja, 

welke? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Wat hebt u met uw vragen gedaan? (vb. u hebt op internet naar informatie gezocht, u hebt de vragen voorgelegd aan uw 

arts, u hebt ze besproken met mensen in uw omgeving, of misschien bent u niet op zoek gegaan naar een antwoord) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Welke adviezen hebt u voor de voorlichting en informatie na een afwijkend uitstrijkje? Welke onderwerpen of punten 

moeten bijvoorbeeld (duidelijker) naar voren komen, en op welke manier? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Kunt u iets zeggen over hoe u het contact met Inge Dubbeldam, en het praten over informatie en voorlichting hebt 

ervaren? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Respondentnummer: 
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bijlage 5.6 codeboek 

Deze bijlage bestaat uit twee bestanden: 1) het initiële codeboek dat is gebruikt door de twee 
onderzoeksassistenten. 2) het aangepaste codeboek n.a.v. de bespreking met de onderzoeksassistenten. 

 
1) INITIEEL CODEBOEK 
 
CODEBOEK 
 
 
INSTRUCTIE 
 
- vier vraaggesprekken met patiënten (her)categoriseren (pp10, pp20, pp30, pp40) 
- categoriseren in aangeleverde excell-bestanden, volgens onderstaand codeboek 
- hercategorisering dient als betrouwbaarheidscheck, dus s.v.p. goed beredeneren waarom je voor bepaalde 

categorie kiest 
- bij twijfel over categorie graag aangeven waarom je voor bepaalde categorie hebt gekozen 
- in totaal +/- 50 uur tijd voor hercategoriseren van gesprekken (30 uur voor observaties reserveren) 
- de hercategoriseringen worden mondeling besproken, maar zijn dus nadrukkelijk al wel een eindproduct 

(bespreking dient niet om tot categorisering te komen) 
- bij onduidelijkheden kun je altijd mailen 
 
 
Werkwijze 
- uitingen allereerst parafraseren per eenheid, niet per regel 
- uitingen van interviewer negeren en meenemen bij uiting patiënt 
- als patiënt argumenten geeft bij hetgeen zij zegt, dan deze opnemen in de kolom argumenten 
- eenheden van uitingen kunnen meerdere categorieën toegewezen krijgen 
- als patiënt verderop in gesprek iets van zelfde strekking zegt, dan deze regelnummers niet opnieuw 

categoriseren, maar de eenheid van uitingen opnemen bij de eerdere uitingen 
 
 
N.B. Dit zijn vertrouwelijke gesprekken met patiënten. Ik ga er dus vanuit dat jullie er ook op die manier mee 
omgaan (vb. geen kopieën maken, niet proberen te herleiden naar personen).
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TE GEBRUIKEN CATEGORIEËN 
 
CATEGORIE OMSCHRIJVING MOGELIJKE 

AFGELEIDEN 
   
Medisch verloop   
med.verl/cvx.traj Beschrijving van het (voor)traject dat de patiënt reeds 

heeft doorlopen. 
 
N.B. Opmerkingen die de patiënt maakt over de 
informatievoorziening tijdens het traject vallen onder 
info.cvx. 
Opmerkingen die de patiënt maken over de 
zorgverlener, vallen onder med.verl/cvx.zvl. 
 

• Ervaring met 
diagnose, onderzoek, 
behandeling 
(med.verl/cvx.erv) 

 

med.verl/cvx.traj/att Mening over het (verloop van het) behandeltraject of 
het voortraject. 
 
NB. Opmerkingen die emoties uitdrukken over de 
diagnose of behandeling, komen onder de categorie 
pat/emo. 
 

 

med.verl/cvx.zvl Opmerkingen die de patiënt maakt over de 
zorgverlener. Hoe gedraagt hij zich? Hoe behandelt hij 
de patiënt?  
 
N.B. Opmerkingen over de communicatie met de 
zorgverlener of over de voorlichting die hij of zij geeft, 
worden onder info.cvx/vl geplaatst. 
 

 

med.verl/cvx.zvl/att De attitude ten aanzien van de zorgverlener.  
 
N.B. Opmerkingen die de mening uitdrukken over de 
communicatie met de zorgverlener of over de 
voorlichting die hij of zij geeft, worden onder 
info.cvx/vl/att geplaatst. 
 

 

med.verl/cvx.wens Opmerkingen die de patiënt maakt over hoe het traject 
idealiter gaat verlopen of over hoe het traject gegaan 
zou moeten zijn. 
 

 

med.verl/ov.erv Overige medische kwesties die de patiënt zelf heeft 
meegemaakt, bijv. borstkanker, cystes.  
 
N.B. Niet alleen de ervaringen, maar ook alle 
aanverwante zaken van de medische kwestie worden 
onder deze categorie geschaard, bijv. opmerkingen over 
de betrokken zorgverlener, wensen ten aanzien van dat 
zorgtraject. Enige uitzondering is het 
informatiezoekgedrag; dat komt onder info.alg). 
 

 

med.verl/omg.erv Medische ervaringen van mensen in de omgeving van 
de patiënt, bijv. vrienden die een vorm van kanker 
hebben of nichtjes die ook patiënt zijn bij de 
cervixpolikliniek.  
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Info 
cervixproblematiek 

  

Info.cvx/vk De (voor)kennis die de patiënt denkt of zegt (incl. 
percepties, overtuigingen) te hebben over 
cervixproblematiek, de behandeling ervan en 
aanverwante zaken. Dit hoeft dus niet altijd te kloppen 
met de werkelijkheid. Het gaat hier om informatie 
waarvan de bron niet bekend is.  
 
N.B. Als de patiënt iets weet, omdat een zorgverlener of 
naaste dat verteld heeft of als zij dat zelf heeft 
opgezocht, komt dat onder de desbetreffende categorie. 
Als de patiënt iets weet, omdat zij dat heeft 
meegemaakt, wordt dat onder med.verl/cvx.erv 
geschaard. 
 

 

Info.cvx/vl De informatie die de patiënt heeft gekregen van de 
huisarts, het ziekenhuis, het RIVM en andere 
zorginstanties. Zowel de mondelinge als papieren als 
digitale voorlichting wordt hieronder verstaan.  
 
N.B. Informatie van een bevriende zorgverlener valt 
hier niet onder. Dat valt onder info.cvx/iv als de patiënt 
informatie heeft gevraagd aan de bevriende arts.  
Als bekend is dat de voorlichting een reactie is op een 
vraag van de patiënt, dan wordt de uiting onder 
info.cvx/iv geplaatst. 
 

 

Info.cvx/vl/att De mening van de patiënt over de door de zorginstantie 
verstrekte informatie. Dit kunnen uitingen zijn over het 
medium (folder, arts), over de vorm van de informatie 
of over de inhoud van de informatie. De uitingen 
kunnen beoordelingen zijn of algemene opmerkingen.  
 

• Criteria voor 
optimaler ontwerp 
voorlichting 
(info.cvx/optim/crit) 

• Kenmerken van 
informatiezoektocht 
(info.cvx/kenm.zoeke
n) 

Info.cvx/vl/concl De conclusie die de patiënt trekt op basis van de 
verkregen voorlichting. Het gaat hier niet om een 
mening over de informatie, maar wat de patiënt op basis 
van de informatie concludeert of hoe zij ernaar handelt. 
 

 

Info.cvx/iv Informatievragen die de patiënt heeft of kwesties die 
nog onduidelijk zijn rondom de cervixproblematiek.  
 

 

Info.cvx/iv.a Als de patiënt vertelt welke informatie zij heeft 
gevonden als antwoord op haar informatievraag, komt 
er .a (antwoord) achter. Ook als de patiënt geen 
antwoord op haar vraag heeft kunnen vinden, dan wordt 
die uiting onder deze categorie geschaard. 
 

 

Info.cvx/iv/att De mening over het antwoord dat of de reactie die de 
patiënt krijgt/vindt op haar zoekvraag. Dit kunnen 
uitingen zijn over het medium (folder, arts), over de 
vorm van de informatie of over de inhoud van de 
informatie. De uitingen kunnen beoordelingen zijn of 
algemene opmerkingen. 
 

• Criteria voor 
optimaler ontwerp 
voorlichting 
(info.cvx/optim/crit) 

• Kenmerken van 
informatiezoektocht 
(info.cvx/kenm.zoeke
n) 

 
Info.cvx/iv/concl De conclusie die de patiënt trekt op basis van de  
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gevonden informatie. Het gaat hier niet om een mening 
over de informatie, maar wat de patiënt op basis van de 
informatie concludeert. 
 

info.cvx/delen Het delen van de diagnose of ervaringen met mensen uit 
de omgeving van de patiënt (niet hun eigen 
zorgverlener). 
 

 

info.cvx/delen.a Als de patiënt vertelt over het antwoord of de reactie 
die zij kreeg toen zij haar informatie of ervaringen 
deelde, komt er .a (antwoord) achter. 

 

 

Info.cvx/delen/att De mening over het antwoord dat of de reactie die de 
patiënt krijgt op het delen van haar ervaringen. Dit 
kunnen uitingen zijn over het medium (de naaste), over 
de vorm van de informatie of over de inhoud van de 
informatie. De uitingen kunnen beoordelingen zijn of 
algemene opmerkingen. 
 
NB. Als de attitude een emotie uitdrukt (bijv. de 
plaatjes maakten me bang), dan wordt de uiting tevens 
onder pat.emo geschaard. 
 

• Criteria voor 
optimaler ontwerp 
voorlichting 
(info.cvx/optim/crit) 

• Kenmerken van 
informatiezoektocht 
(info.cvx/kenm.zoeke
n) 

Info.cvx/delen/concl De conclusie die de patiënt trekt op basis van de 
verkregen reactie/antwoord. Het gaat hier niet om een 
mening over de informatie, maar wat de patiënt op basis 
van de informatie concludeert of hoe zij ernaar handelt. 
 

 

info.cvx/nw De patiënt geeft aan iets niet te hoeven weten, of niet 
méér te hoeven weten over een bepaald onderwerp of 
zegt geen behoefte te hebben aan (aanvullende) 
informatie in het algemeen. De patiënt heeft 
bijvoorbeeld geen vragen meer of vond de verschafte 
informatie voldoende. 
 

 

Info.cvx.optim Uitingen over hoe voorlichting rondom de 
cervixproblematiek er idealiter uit zou zien. 
 

 

Info.cvx.optim/crit De criteria/aanwijzingen t.a.v. de inhoud, de vorm of 
het medium van voorlichting rondom de 
cervixproblematiek. 
 

• Attitude t.a.v. 
voorlichting 
(info.cvx/vl/att) 

• Attitude t.a.v. 
gevonden informatie 
(info.cvx/iv/att)  

• Attitude t.a.v. 
reactie/antwoord op 
delen info 
(info.cvx/delen/att) 

• Kenmerken van 
informatiezoektocht 
(info.cvx/kenm.zoeke
n) 
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Info.cvx/kenm.zoeken De manier waarop de patiënt naar informatie heeft 
gezocht en het verloop van die zoektocht.  
 

• Criteria voor 
optimaler ontwerp 
voorlichting 
(info.cvx/optim/crit) 

• Attitude t.a.v. 
voorlichting 
(info.cvx/vl/att) 

• Attitude t.a.v. 
gevonden informatie 
(info.cvx/iv/att)  

• Attitude t.a.v. 
reactie/antwoord op 
delen info 
(info.cvx/delen/att) 

 
   
info algemeen   
Info.alg/vk De (voor)kennis die de patiënt zegt of denkt te hebben. 

 
 

 

info.alg/vaard Vindt de patiënt dat zij zelf in staat is om relevante 
informatie te vinden? 

 

info.alg/optim/crit Op welke manier toetst de patiënt de betrouwbaarheid, 
kwaliteit, relevantie, etc van de geraadpleegde bron. 
Welke vuistregels hanteert zij voor zichzelf? Aan welke 
kenmerken moet de informatiebron voldoen? Hier valt 
ook onder wat de patiënt niet belangrijk vindt bij het 
beoordelen van de informatiebron. 

• Attitude t.a.v. 
informatie(bron) 
(info.alg/att)  

• Kenmerken van 
informatiezoektocht 
(info.alg/kenm.zoeken
) 

 
info.alg/att De mening van de patiënt over een bepaalde 

informatiebron of aangeboden informatie. 
 

• Criteria voor 
optimaler ontwerp 
voorlichting 
(info.alg/optim/crit)  

• Kenmerken van 
informatiezoektocht 
(info.alg/kenm.zoeken
) 

 
info.alg/kenm.zoeken Op welke manier gaat de patiënt te werk als zij op zoek 

gaat naar informatie? Begint zij bijvoorbeeld met een 
zoekopdracht in Google? 
 

• Criteria voor 
optimaler ontwerp 
voorlichting 
(info.alg/optim/crit)  

• Attitude t.a.v. 
informatie(bron) 
(info.alg/att) 

 
   
Patiënt   
Pat/att 
 
 

De wijze waarop de patiënt over iets of iemand denkt, 
met uitzondering van informatiebronnen en gevonden 
of verschafte informatie.  
 

 

   
Pat/kenm De manier waarop de patiënt zichzelf karakteriseert. 

Over welke kenmerken beschikt zij, volgens zichzelf. 
Welke houding of gedraging toont de patiënt? 
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Pat/emo Uitingen die uitdrukking geven aan de emoties van de 
patiënt, bijvoorbeeld schrik over de afwijkende pap-
uitslag, angst voor kanker of de behandeling en zorgen 
over de kinderwens. 

 

 

Pat/emo.ger Als de patiënt expliciet in woorden aangeeft welke 
emoties zij ervaart, dan komt de extensie .ger 
(gerapporteerd) erachter. 

 

 

Pat/emo.afg Als uit de manier waarop de patiënt iets zegt een emotie 
afgeleid kan worden, dan komt de extensie .afg 
(afgeleid) erachter. Emoties zijn af te leiden uit 
bijvoorbeeld lachen, lange pauzes, stotteren, gekleurd 
woordgebruik. 
 

 

   
Zegswijzen   
zegsw Opvallende of kenmerkende woorden die de patiënt 

gebruikt.  
 
 
 

Indien positieve of 
negatieve connotatie van 
zegswijze: 
• Emotie (pat/emo) 
• Attitude t.a.v. 

medisch verloop 
(med.verl/cvx.traj) 

• Attitude t.a.v. 
zorgverlener 
(med.verl/cvx.zvl) 

• Attitude t.a.v. 
verkregen informatie 
(info.cvx/vl/att; 
info.cvx/iv/att; 
info.cvx/delen/att) 

Zegsw.diag Zegswijzen over de diagnose, krijgen de extensie .diag 
(diagnose) 
 

 

Zegsw.traj Zegswijzen over het behandeltraject, krijgen de extensie 
.diag (diagnose 

 

   
Overigen   
Ov. Hierin worden alle uitingen geplaatst die niet onder één 

van de voorgaande categorieën geplaatst konden 
worden. 
 

 

   
Opmerkingen 
onderzoeker 

  

Opm.oz Opmerkingen van de onderzoeker over bijvoorbeeld de 
houding van de patiënt tijdens het gesprek, over 
uitingen die de patiënt doet, etc.  
 

 

   
Partner   
part Bij één gesprek was de partner aanwezig. Opmerkingen 

over hoe hij zich voelt, gedraagt, wat hij vindt, komen 
onder deze categorie. 
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VOORBEELDCODERINGEN 
 
 
MEDISCH VERLOOP 
med.verl/cvx.traj 
 
 

1 I: was dit de eerste keer 
2    dat u naar de cervixpolikliniek bent doorverwezen 

3 P: ja 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Is voor het eerst doorverwezen naar cervixpoli x Med.verl/cvx.traj 1-3 
Heeft nog geen ervaring met colposcopie, biopt, behandeling X  Med.verl/cvx.erv 1-3 
 
 
med.verl/cvx.traj/att 
 
 

661    en dan vind ik dit heel erg fijn 
662    dat dat vast ingepland is 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Vindt het heel erg fijn dat eventuele behandeling ook alvast is 
ingepland. 

X  Med.verl/cvx.traj/att 661-662 

    
    
med.verl/cvx.zvl    
    
 

941    terwijl de arts z(h)el(h)f 

942    die •hh 
943    nou ja 
944    hoe moet ik dat zeggen 

945    (he he) 
946    het was al een n(h)ieuwe (he he) 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Gyn: had een nieuwe arts x Med.verl/cvx.avl 941-946 
    
    
med.verl/cvx.zvl/att    
 
 

941    terwijl de arts z(h)el(h)f 
942    die •hh 
943    nou ja 

944    hoe moet ik dat zeggen 
945    (he he) 
946    het was al een n(h)ieuwe (he he) 

947 I: ja (1.0) 
948 P: min- 
949    ja↓ (1.0) 

950    af- meer afstandelijk (0.9) 
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Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Gyn: was afstandelijk(er) x Med.verl/cvx.zvl/att 941-950 
    
    
med.verl/cvx.wens    
 
 

660    ik heb liever dat het maar gewoon snel gebeurd is 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Wil het liefst zo snel mogelijk behandeld worden X  Med.verl/cvx/wens 660 
    
    
med.verl/ov.erv    
 
 

713 P: maar ik heb (1.1) 

714    eh tegelijkertijd met m'n eh:: (0.8) 
715    onderzoek (1.0) 
716    eh ook een soa-test laten doen (0.7) 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Heeft ervaring met laten maken soa-test X Med.verl/ov.erv 713-716 
Tijdens maken uitstrijkje is ook soa-test gemaakt X Med.verl/cvx.traj 713-716 
    
    
med.verl/omg.erv    
 
 

304    ik heb drie jaar geleden m'n nichtje verloren 
305    aan kanker 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Naasten: heeft nichtje verloren aan kanker X  Med.verl/omg.erv 304-305 
    
    
INFORMATIE CERVIXPROBLEMATIEK    
Info.cvx/vk    
 
 

279 P: en: (0.6) dan heb ik inderdaad gelukkig 
280    net genoeg (0.4) •h kennis 
281    dat deze vorm (0.9) 

282    van: kanker niet zo agressief is: (0.7) 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Bmhk is niet zo  agressief X  Info.cvx/vk 279-282 
    
    
Info.cvx/vl 
 
 

56    en gaf ook een beetje aan 
57    wat de gynaecoloog dan zou doen 
58    maar dan nog niet in detail 
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Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Huisarts: uitleg wat gynaecoloog zou gaan doen x Info.cvx/vl 56-58 
Huisarts: uitleg kort, niet in detail x Info.cvx/vl/att 56-58 
    
    
Info.cvx/vl/att    
 
 

294    voel ik me dan 

295    alsof ik gewoon in bed wil kruipen 
296    of eh: kan ik gewoon gaan werken 
297 I: ja 

298 P: dus dat 
299    dat was misschien de eh 
300    de belangrijkste informatie die ik miste 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Folder: informatie over hoe je je voelt na behandeling miste X Info.cvx/vl/att 294-300 
Folder: informatie over of je kunt werken na behandeling miste X Info.cvx/vl/att 294-300 
Voel ik me na behandeling alsof ik in bed wil kruipen? X Info.cvx/iv 294-295 
Kan ik na behandeling gewoon gaan werken? X Info.cvx/iv 296 
    
    
Info.cvx/vl/concl    
 
 

396    ik dacht nou ja 
397    volgens mij klopt dat niet 
398 I: hm hm 

399 P: dus ik heb voor de zekerheid 
400    gewoon gezorgd eh: 
401    dat ik niet ongesteld was 

 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Zvl olvg: verschafte informatie (1e afspraak is intake) klopt niet X Info.cvx/vl/att 396-397 
Zvl olvg: toch gezorgd dat patiënt niet ongesteld was tijdens 1e 
afspraak 

X  Info.cvx/vl/concl 399-401 

    
 
    
Info.cvx/iv    
 
 

95 P: •hhh ehm::: ik heb op dat moment opgezocht 
96    wat dat virus nou: (0.2) echt (0.7) inhoudt (0.8) 

97    en eh [wat voor typen er zijn 
98 I:       [ja 
99 P: en wat het betekent 

100    dat heb ik van internet gehaald 
 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Internet: wat houdt het virus nou echt in X Info.cvx/iv 95-100 
Internet: wat voor typen van het virus zijn er X Info.cvx/iv 95-100 
Internet: wat betekent het virus X Info.cvx/iv 95-100 
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Info.cvx/iv.a    
 
 

139 P: en dan wordt dan uitgelegd welke d'r zijn 

140    •hh en wat voor effect ze hebben 
141    en eh (1.1) en (0.4) 
142    dat hoog risico virus (0.4) 

143    bet- 
144    is (0.9) 
145    die ik dus heb (0.7) 

146    eh eh: 
147    veroorzaakt (0.7) zeventig procent van (0.4) 
148    de baarmoederhals (1.1) kanker (0.2) geval 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Internet: uitleg over typen virus X Info.cvx/iv.a 139-148 
Internet: uitleg over welk effect de typen virussen hebben X Info.cvx/iv.a 139-148 
Internet: hoog risico virus veroorzaakt 70% v.d. bhmk-gevallen X Info.cvx/iv.a 139-148 
Patiënt heeft hoog risico hpv-virus X  Med.verl/cvx.traj 142-145 
    
    
 
Info.cvx/iv/att 

   

 
 

171 P: colposcopie heb ik op gezocht 

172 I: hm hm 

173 P: •h en ja toen kwam ik meteen op een hele goede site 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Internet: vond gevonden website met info over 
colposcopie goed 

X Info.cvx/iv/att 171-173 

 
 
Info.cvx/iv/concl    
 
 

401 P: ik vond het allemaal maar vaag 

402 I: hm hm 

403 P: dus die info ben ik maar weer snel vergeten 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Internet: vond gevonden informatie vaag X Info.cvx/iv/att 401-403 
Internet: heeft info snel weer vergeten (niks mee gedaan) X Info/cvx/iv/concl 401-403 
    
    
info.cvx/delen    
 
 

868    ik heb het er met niemand over gehad 
869    behalve met mijn vriend 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Heeft alleen aan vriend verteld over behandeltraject X Info.cvx/delen 868-869 
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info.cvx/delen.a    
 
 

138    en zij vertelde toen dus 

139    dat die lis:excisie haar enorm was meegevallen 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Naasten: vriendin vond lisexcisie meevallen X Info.cvx/delen.a 138-139 
Naasten: heeft vriendin die lisexcisie heeft ondergaan X Med.verl/omg.erv 138-139 
    
    
Info.cvx/delen/att    
 
 

1011    d- dat verhaal had ik dus liever niet willen horen 
1012    wat een hel 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Naasten: had ervaringsverhaal liever niet willen horen Want het klonk als een hel Info.cvx/delen/att 1011-1012 
Naasten: ervaringsverhaal klonk als een hel  Info.cvx/delen/att 1011-1012 
Krijgt/hoort liever geen nare ervaringsverhalen  Info.cvx/nw 1011-1012 
    
 
info.cvx/delen/concl    
 
 

98 P: als je dat dan allemaal zo eh hoort 

99    nou (0,6) 

100    •h dan denk ik 

101    dat t allemaal niet erg prettig is 

 
 
Parafrase uiting Parafrase 

argument 
Categorie r.nrs 

Naasten: op basis van ervaringsverhalen lijkt colposcopie niet erg prettig X Info.cvx/delen/concl 98-101 
    
    
info.cvx/nw    
 
 

327 P: nee daar heb ik niet speciaal naar gezocht [nee (0.6) 

328 I:                                            [nee 

329 P: ik h ik had zoiets van  

330    ik wacht eerst wel gewoon de uit die uitslag af 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Internet: NIET gezocht naar info over hpv-virus Want wil eerst weten welk type zij heeft Info.cvx/nw 327-330 
weet nog niet welk type hpv zij heeft  Med.verl/cvx.erv 330 
Heeft hpv-virus  Med.verl/cvx.erv 330 
    
    
Info.cvx/optim    
 
 

931 P: als het olvg zo’n site had 

932    dan eh (1,2) 

933    •hh dan zou ik die wel gaan bekijken 
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Parafrase uiting Parafrase 
argument 

Categorie r.nrs 

internet: zou soortgelijke website als dipex bekijken als olvg die had X Info.cvx/optim 931-933 
    
    
Info.cvx/optim/crit    
 
 

678 P: informatie over die: col po sco (0.3) pie 

679 I: hm hm 

680 P: nee (0.7)nee  

681    die moet wel van een eh arts afkomen 

 
 
Parafrase uiting Parafrase 

argument 
Categorie r.nrs 

Internet: bron website over colposcopie moet zorgverlener zijn X Info.cvx/optim/crit 678-681 
Internet: leest geen info over colposcopie van niet-medische bron X Info.cvx/kenm.zoeken 678-681 
Internet: zorgverlener is betrouwbare bron voor info over colposcopie X Info.cvx/vl/att 678-681 
    
    
Info.cvx/kenm.zoeken    
 
 

257 P: [en dat is gewoon een betrouwbare site 

258    dus dan ben ik niet ergens anders nog gaan zoeken 
259    dat vond ik dan meer dan voldoende informatie 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Internet: heeft één website bezocht , is niet verder gaan zoeken Want vond website betrouwbaar Info.cvx/kenm.zoeken 257-258 
Internet: heeft één website bezocht , is niet verder gaan zoeken Want vond informatie voldoende Info.cvx/kenm.zoeken 258-259 
Internet: vindt website x betrouwbaar X Info.cvx/iv/att 257 
Internet: website moet betrouwbaar zijn X Info.cvx/optim/crit 257-258 
Internet: website moet voldoende informatie bevatten X Info.cvx/optim/crit 258-259 
Internet: zoekt niet verder als zij betrouwbare website vindt X Info.cvx/kenm.zoeken 257-258 
Internet: zoekt niet verder als zij voldoende informatie heeft X Info.cvx/kenm.zoeken 257-258 
    
    
INFORMATIE ALGEMEEN    
Info.alg/vk    
 
 

871 P: als je nog zo ehm jong bent (1,2) 

872    dan is je cel(.)deling ook veel sneller 

873    dus •hh dan gaat die kanker ook sneller 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Kanker verspreidt zich sneller als je jong bent Want dan is je celdeling ook sneller Info.alg/vk 871-873 

 
 

info.alg/vaard    
 
 

33 P: ja tuurlijk  
34    ‘k kan dat heus zelf wel filteren 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Internet: heeft vaardigheden om zelf online informatie te filteren X Info.alg/vaard 33 
internet: patiënt zet eigen kunde in bij filteren informatie X  Info.alg/kenm.zoeken 33 
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info.alg/optim/crit    
 
 

368    nou je kijkt dan ja naar de bron 

369 I: ja 
370 P: dus eh 
371    is het een eh bijvoorbeeld inderdaad 

372    komt het van een ziekenhuis 
373    of eh van een eh een huisartsengroep 

 
 
Parafrase uiting parafr. argument Categorie r.nrs 
Internet: bron van website moet van ziekenhuis of huisartsengroep zijn X Info.alg/optim/crit 368-373 
Internet: kijkt tijdens zoektocht naar bron (om te bepalen of zij website bezoekt) X Info.alg/kenm.zoeken 368-373 
Internet: ziekenhuizen en huisartsengroepen zijn betrouwbare 
informatiebronnen 

X Info.alg.att 372-373 

    
    
info.alg/att    
 
 

180    ik durf niet helemaal honderd procent te vertrouwen 
181    op dus de websites 

182    want dan denk ik 
183    ja 
184    wie- wie sch- 

185    wie zet dat erop 
186    zeg maar 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Internet: vertrouwt websites niet 100% Want vraagt zich af wie 

info erop plaatst 
Info.alg/att 180-186 

    
    
info.alg/kenm.zoeken    
 
 

143 P: en dan kijk ik gewoon even snel in de introotjes 
144    wat de meest relevante eh websites zijn 

 
 
Parafrase uiting Parafr. Arg. Categorie r.nrs 
Internet: leest introotjes (korte tekst onder zoekresultaten) om te bepalen welke 
website zij bezoekt 

X Info.alg/kenm.zoeken 143-144 

Internet: introotjes geven indruk over relevantie website X Info.alg/att 143-144 
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PATIËNT    
Pat/att    
 
 

987 P: ik vond het ook heel jammer 

988    dat daar vrouwen verkeerd (0.4) mee zijn omgegaan 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Vindt het jammer dat vrouwen verkeerd reageerden op inenting hpv-virus X Pat/att 987-988 
    
    
Pat/kenm    
 
 

1012    ja:: en ik he- 
1013    heb een ou(ha)(h)oud collega gehad 
1014    •h die was redelijk hypochonder (0.6) 

1015    d- en daar sta ik gewoon echt haaks:: (0.6) op 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Vindt zichzelf alles behalve hypochonder X Pat/kenm 1012-

1015 
    
    
Pat/emo    
Pat/emo.ger    
 
 

745    eh zag je er tegenop toen 

746    dat je eigenlijk al wist dat je 
747    of dat de behandeling zou komen 
748 P: eh:m 

749    nou ja 
750    misschien wel iets natuurlijk 
751    want ja 

752    ze gaan wel in je snijden 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Zag wel iets op tegen behandeling Want ze gaan in je snijden Pat/emo.ger 745-752 
vindt het idee dat er in haar gesneden gaat worden niet prettig X Pat/emo.afg 745-752 
In je snijden [lisexcisie]  Zegsw/traj 752 
    
    
Pat/emo.afg    
 
 

447 P: ik zal niet- 

448    nog steeds niet roepen  
449    hoi mag ik morgen weer 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Kijkt niet uit naar laten maken colposcopie X Pat/emo.afg 447-449 
    
    
 
 
 
 

   



bijlagen proefschrift Inge Dubbeldam ‘De dokter vertelt mij wel wat er loos is’ 38 

ZEGSWIJZEN 
zegsw    
 
 

707 P: ik zie het [internet] nog als een hele grote: bibliotheek 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Hele grote bibliotheek (internet) X zegs 707 
Internet: hele grote bibliotheek X Info.alg/att 707 
    
    
Zegsw.diag    
 
 

12    d'r was een verhoging in de pap 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Verhoging in de pap [afwijkende pap-uitslag] X Zegsw.diag 12 
    
    
Zegsw.traj    
 
 

719 P: dus toen werd ik al voorbereid 

720    op dat wegsnijden 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Dat wegsnijden [lisexcisie] X Zegsw/traj 720 
    
    
OVERIGEN    
ov    
>> zelf geen voorbeelden van  
    
    
OPMERKINGEN ONDERZOEKER    
Opm.oz    
 
 

654 P: eh heeft dan weer bijvoorbeeld effecten op (0.7) 

655    eh: je zwangerschap 
656    als je daarna zwanger wilt worden (0.8) 
657    dus daar ga je misschien wat zorgen om maken 

 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Patiënt schakelt naar ‘je’ vorm, terwijl zij het vermoedelijk over zichzelf heeft X  Opm.oz 654-657 
    
    
PARTNER    
part    
 
 

332 P: nou ik vin- 

333    dat meissie heb nu wel genoeg meegemaakt 
 
 
Parafrase uiting Parafrase argument Categorie r.nrs 
Vindt dat zijn vrouw op medisch vlak al genoeg heeft meegemaakt X  part 332-333 
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2. AANGEPAST CODEBOEK 
 

Aanpassing codeboek n.a.v. bespreking hercoderingen 
 
Tabel 1: de twee linkerkolommen beschrijven het codeboek voor het coderen van de vraaggesprekken en 
observaties, zoals die gebruikt is door de onderzoeksassistenten. Naar aanleiding van de bespreking van de 
hercoderingen is gezamenlijk besloten om sommige categorieën anders in te delen. In de derde kolommen wordt 
beschreven of, en zo ja door welke, nieuwe code de oude code is vervangen. In de vierde kolom wordt de keuze 
beargumenteerd. 
 
Samengevat is het volgende veranderd in het codeboek: 

- De codes worden voorafgegaan door cvx (cervix) of alg (algemeen) om eenvoudiger te sorteren en 
duidelijker onderscheid te maken. 

- Alle codes die er voor onderwerpen rondom cervixproblematiek zijn, zijn er nu ook voor overige 
onderwerpen. Afhankelijk van het onderwerp wordt de code voorafgegaan door cvx of alg (vb. onder 
code med.verl/ov.erv werden alle type uitingen geschaard, nu worden ze opgesplitst).  

- Alle typen opvattingen worden samengevoegd onder de code “opv:”, omdat de keuze voor een bepaalde 
code vaak ligt aan de manier waarop de uiting geparafraseerd is. Bovendien is de grens tussen typen 
opvattingen soms wat vaag. 

- Emoties, percepties (voorkennis), attitudes en zegswijzen (conceptualiseringen) worden niet meer in 
één categorie geschaard (resp. pat/emo, info/vk en pat/att), maar komen achter het betreffende 
onderwerp (vb. cvx/med/diag/perc) 

- Emoties worden voorafgegaan door de extensie “att:”, omdat een emotie ook een mening in zich 
herbergt. Uitingen moesten daardoor vaak dubbel gecodeerd worden (vb. Ik vind dat plaatje eng > 
pat/emo.ger en cvx/info/att). Nu hoeft dat nog maar één keer (cvx/info/opv:att.emo-g) 

- Alle uitingen die over zoektactiek gaan, krijgen de extensie “zk” tussen de code om eenvoudiger te 
sorteren en duidelijker onderscheid te maken tussen de categorieën. 

- De code …/kenm.zoeken is opgesplitst in twee codes: …/info/verw en …/zk/zkt/info. De reden 
hiervoor is dat zowel de zoektactiek als de manier waarop met de informatie binnen het medium wordt 
omgegaan, beide onder deze code vielen, terwijl er een duidelijk verschil is (manier van informatie 
verwerken en zoektactiek). 

- De codes …/vl en …/iv zijn samengevoegd, omdat lang niet altijd duidelijk is of de informatie passief 
is gegeven (voorlichting) of dat de patiënt daar zelf naar heeft gezocht. 

- De code …/act is toegevoegd, om aan te geven hoe de patiënt handelt n.a.v. de gevonden informatie. De 
code …/concl bleek niet altijd goed te passen. (vb. “Dus het lichaam ruimt het kennelijk op” > concl en 
“Toen ze dat vertelde, heb ik meteen een afspraak met mijn huisarts gemaakt”) 

 
Deze veranderingen zijn verwerkt in een aangepast codeboek (zie tabel 2: definitief codeboek) 
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Tabel 1: codeboek met oude en nieuwe categorieën 
 
Categorie oud Omschrijving oud Categorie nieuw Argumentatie nieuwe categorie 
Medisch verloop    
med.verl/cvx.traj Beschrijving van het 

(voor)traject dat de patiënt reeds 
heeft doorlopen. 
 

cvx/med/traj Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan om eenvoudiger te sorteren) 

med.verl/cvx.traj/att Mening over het (verloop van 
het) behandeltraject of het 
voortraject. 
 
NB. Opmerkingen die emoties 
uitdrukken over de diagnose of 
behandeling, komen onder de 
categorie pat/emo. 
 

cvx/med/traj/opv:att 
 
 

Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. Bij de 
hercoderingen bleek dat het vaak een 
kwestie van hoe de uiting was 
geparafraseerd of voor attitude, 
emotie, optim of conclusie wordt 
gekozen. Dat terwijl de codes vaak 
afgeleiden van elkaar zijn. De code 
“opv:” ertussen zorgt ervoor dat de 
uitingen onder dezelfde categorie 
vallen. 

med.verl/cvx.zvl Opmerkingen die de patiënt 
maakt over de zorgverlener. Hoe 
gedraagt hij zich? Hoe behandelt 
hij de patiënt?  
 

cvx/med/zvl Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) 

med.verl/cvx.zvl/att De attitude ten aanzien van de 
zorgverlener.  
 

cvx/med/zvl/opv:att Zelfde code, andere formulering en 
“opv:” (opvatting) ertussen geplaatst. 

med.verl/cvx.wens Opmerkingen die de patiënt 
maakt over hoe het traject 
idealiter gaat verlopen of over 
hoe het traject gegaan zou 
moeten zijn. 
 

cvx/med/traj/opv:optim Zelfde code, andere formulering en 
“opv:” (opvatting) ertussen geplaatst. 

med.verl/ov.erv Overige medische kwesties die 
de patiënt zelf heeft 
meegemaakt, bijv. borstkanker, 
cystes.  
 
N.B. Niet alleen de ervaringen, 
maar ook alle aanverwante 
zaken van de medische kwestie 
worden onder deze categorie 
geschaard, bijv. opmerkingen 
over de betrokken zorgverlener, 
wensen ten aanzien van dat 
zorgtraject. Enige uitzondering 
is het informatiezoekgedrag; dat 
komt onder info.alg). 
 

alg/med/diag(/opv:att) 
alg/med/traj(/opv:att) 
alg/med/traj(/opv:optim
) 
alg/med/zvl(/opv:att) 
 
 
 

De uitingen over overige medische 
ervaringen worden niet meer in één 
verzamelcategorie geplaatst 
(med.verl/ov.erv), maar worden 
hetzelfde gecategoriseerd als 
uitingen over het traject voor de 
cervixproblematiek. De code wordt 
vooraf gegaan door ‘alg’, waarmee 
alle onderwerpen bedoeld worden op 
cervixproblematiek na. 

med.verl/omg.erv Medische ervaringen van 
mensen in de omgeving van de 
patiënt, bijv. vrienden die een 
vorm van kanker hebben of 
nichtjes die ook patiënt zijn bij 
de cervixpolikliniek.  
 

[alg/cvx]/med/[diag/traj
/zvl] (/opv:att) 

De uitingen over medische 
ervaringen(cervix en overige) 
worden op dezelfde manier 
gecategoriseerd als de medische 
ervaringen van de patiënt, maar dan 
met de extensie “.omg” ertussen. 

  



bijlagen proefschrift Inge Dubbeldam ‘De dokter vertelt mij wel wat er loos is’ 41 

Info 
cervixproblematiek 

   

info.cvx/vk 
cvx/vk (obs) 

De (voor)kennis die de patiënt 
denkt of zegt (incl. percepties, 
overtuigingen) te hebben over 
cervixproblematiek, de 
behandeling ervan en 
aanverwante zaken. Dit hoeft 
dus niet altijd te kloppen met de 
werkelijkheid. Het gaat hier om 
informatie waarvan de bron niet 
bekend is.  
 

cvx/diag(.omg)/perc 
cvx/traj(.omg)/perc 
cvx/zvl(.omg)/perc 
cvx/info/perc 
cvx/zk/zkres 

Voorkennis wordt uitgesplitst in 
voorkennis over een bepaald 
onderwerp (diagnose, traject, 
zorgverlener, gevonden 
informatie,informatiebronnen, 
zoekresultaten, etc) 

Info.cvx/vl 
cvx/info(obs) 

De informatie die de patiënt 
heeft gekregen van de huisarts, 
het ziekenhuis, het RIVM en 
andere zorginstanties. Zowel de 
mondelinge als papieren als 
digitale voorlichting wordt 
hieronder verstaan.  
 
N.B. Informatie van een 
bevriende zorgverlener valt hier 
niet onder (onder info.cvx/iv).  
Als bekend is dat de voorlichting 
een reactie is op een vraag van 
de patiënt, dan wordt de uiting 
onder info.cvx/iv geplaatst. 
 

cvx/info Er wordt geen onderscheid meer 
gemaakt tussen passief ontvangen 
informatie (vl) en informatie 
waarnaar de patiënt zelf gezocht 
heeft (vi), omdat meestal niet 
duidelijk is of de informatie gegeven 
of gezocht is. 
Als duidelijk is dat de informatie een 
antwoord is op een vraag van de 
patiënt, komt er “.antw” achter. 

cvx/info/opm (obs) Een algemene, waardevrije 
opmerkingen over het antwoord 
dat of de reactie die de patiënt 
krijgt/vindt op haar zoekvraag. 
Dit kunnen uitingen zijn over het 
medium (folder, arts), over de 
vorm van de informatie of over 
de inhoud van de informatie.  
 

cvx/info/opm 
 

idem 

Info.cvx/vl/att De mening van de patiënt over 
de door de zorginstantie 
verstrekte informatie. Dit 
kunnen uitingen zijn over het 
medium (folder, arts), over de 
vorm van de informatie of over 
de inhoud van de informatie. De 
uitingen kunnen beoordelingen 
zijn of algemene opmerkingen.  
 

cvx/info/opv:att Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. 

Info.cvx/vl/concl 
cvx/info/concl (obs) 

De conclusie die de patiënt trekt 
op basis van de verkregen 
voorlichting. Het gaat hier niet 
om een mening over de 
informatie, maar wat de patiënt 
op basis van de informatie 
concludeert of hoe zij ernaar 
handelt. 
 

cvx/info/opv:concl Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. 
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Info.cvx/iv 
cvx/iv (obs) 
 
Info.cvx/iv.a 
cvx/info.antw (obs) 

Informatievragen die de patiënt 
heeft of kwesties die nog 
onduidelijk zijn rondom de 
cervixproblematiek.  
Als de patiënt vertelt welke 
informatie zij heeft gevonden als 
antwoord op haar 
informatievraag, komt er .a 
(antwoord) achter. Ook als de 
patiënt geen antwoord op haar 
vraag heeft kunnen vinden, dan 
wordt die uiting onder deze 
categorie geschaard. 
 

cvx/info/iv 
cvx/info.antw 

Er wordt geen onderscheid meer 
gemaakt tussen passief ontvangen 
informatie (vl) en informatie 
waarnaar de patiënt zelf gezocht 
heeft (vi), omdat meestal niet 
duidelijk is of de informatie gegeven 
of gezocht is. 
Als duidelijk is dat de informatie een 
antwoord is op een vraag van de 
patiënt, komt er “.antw” achter. 

cvx/info/arg.keus 
(obs) 
cvx/info/arg.exit 
(obs) 
 

De reden om de gevonden 
informatie te raadplegen 
(arg.keus) 
of juist terzijde te leggen 
(arg.exit).  
 
NB. Het gaat hier om redenen 
die gegeven worden op basis van 
het materiaal zelf, NIET op basis 
van bijvoorbeeld het 
zoekresultaat. Die uitingen 
worden gecategoriseerd onder 
cvx/zkres/arg.keus 
 

cvx/info.keus/arg 
cvx/info.exit/arg 

 

Info.cvx/iv/att De mening over het antwoord 
dat of de reactie die de patiënt 
krijgt/vindt op haar zoekvraag. 
Dit kunnen uitingen zijn over het 
medium (folder, arts), over de 
vorm van de informatie of over 
de inhoud van de informatie. De 
uitingen kunnen beoordelingen 
zijn of algemene opmerkingen. 
 

cvx/info/opv:att Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. In plaats van “iv” 
nu “info”. 

Info.cvx/iv/concl 
cvx/info/concl (obs) 

De conclusie die de patiënt trekt 
op basis van de gevonden 
informatie. Het gaat hier niet om 
een mening over de informatie, 
maar wat de patiënt op basis van 
de informatie concludeert. 
 

cvx/info/opv:concl Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. In plaats van “iv” 
nu “info”. 

info.cvx/delen 
cvx/info.delen (obs) 

Het delen van de diagnose of 
ervaringen met mensen uit de 
omgeving van de patiënt (niet 
hun eigen zorgverlener). 
 

cvx/info.delen Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) 

info.cvx/delen.a 
cvx/info.delen.antw 
(obs) 

Als de patiënt vertelt over het 
antwoord of de reactie die zij 
kreeg toen zij haar informatie of 
ervaringen deelde, komt er .a 
(antwoord) achter. 

 

cvx/info.delen.antw  
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Info.cvx/delen/att De mening over het antwoord 
dat of de reactie die de patiënt 
krijgt op het delen van haar 
ervaringen. Dit kunnen 
uitingen zijn over het medium 
(de naaste), over de vorm van 
de informatie of over de 
inhoud van de informatie. De 
uitingen kunnen beoordelingen 
zijn of algemene opmerkingen. 
 
NB. Als de attitude een emotie 
uitdrukt (bijv. de plaatjes 
maakten me bang), dan wordt 
de uiting tevens onder pat.emo 
geschaard. 
 

cvx/info.delen/opv:att 
 
 

Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. 

Info.cvx/delen/concl De conclusie die de patiënt 
trekt op basis van de verkregen 
reactie/antwoord. Het gaat hier 
niet om een mening over de 
informatie, maar wat de 
patiënt op basis van de 
informatie concludeert of hoe 
zij ernaar handelt. 
 

cvx/info.delen/opv:con
cl 

Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. 

info.cvx/nw 
cvx/info.nw (obs) 

De patiënt geeft aan iets niet te 
hoeven weten, of niet méér te 
hoeven weten over een 
bepaald onderwerp of zegt 
geen behoefte te hebben aan 
(aanvullende) informatie in het 
algemeen. De patiënt heeft 
bijvoorbeeld geen vragen meer 
of vond de verschafte 
informatie voldoende. 
 

Cvx/info/nw Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) 

Info.cvx.optim Uitingen over hoe voorlichting 
rondom de cervixproblematiek 
er idealiter uit zou zien. 
 

Cvx/info/opv:optim Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. 

Info.cvx.optim/crit De criteria/aanwijzingen t.a.v. 
de inhoud, de vorm of het 
medium van voorlichting 
rondom de 
cervixproblematiek. 
 

Cvx/info/opv:optim Zelfde code, andere formulering (cvx 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. “Crit” verwijderd, 
omdat de grens tussen een criterium 
en hoe iets eruit zou kunnen zien 
vaag is. 

Info.cvx/kenm.zoeken De manier waarop de patiënt 
naar informatie heeft gezocht 
en het verloop van die 
zoektocht.  
 

Cvx/zk/zkt/info 
cvx/info/verw 

Ook de manier waarop met info op 
een website wordt omgegaan werd 
onder kenm.zoeken geplaatst. Dat is 
nu vervangen door “/verw” 
(verwerken). De zoektactiek is naar 
informatie wordt geplaatst onder 
zk(zoeken)/zkt(zoektactiek). “Zk” is 
ertussen geplaatst om alle uitingen 
over het zoeken eenvoudiger te 
sorteren/duidelijker herkenbaar te 
maken. 

Info algemeen    
Info.alg/vk 
alg/vk (obs) 

De (voor)kennis die de patiënt 
zegt of denkt te hebben. 
 

 

Alg/diag(.omg)/perc 
alg/traj(.omg)/perc 
alg/zvl(.omg)/perc 
alg/info/perc 
alg/zk/zkres 

Voorkennis wordt uitgesplitst in 
voorkennis over een bepaald 
onderwerp (diagnose, traject, 
zorgverlener, gevonden 
informatie,informatiebronnen, 
zoekresultaten, etc) 
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info.alg/vaard Vindt de patiënt dat zij zelf in 
staat is om relevante informatie 
te vinden? 

Pat/kenm Kenmerking van zichzelf, net als 
pat/kenm 

info.alg/optim/crit Op welke manier toetst de 
patiënt de betrouwbaarheid, 
kwaliteit, relevantie, etc van de 
geraadpleegde bron. Welke 
vuistregels hanteert zij voor 
zichzelf? Aan welke kenmerken 
moet de informatiebron 
voldoen? Hier valt ook onder 
wat de patiënt niet belangrijk 
vindt bij het beoordelen van de 
informatiebron. 

Alg/info/opv:optim Zelfde code, andere formulering (alg 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. “Crit” verwijderd, 
omdat de grens tussen een criterium 
en hoe iets eruit zou kunnen zien 
vaag is. 

Info.alg/att De mening van de patiënt over 
een bepaalde informatiebron of 
aangeboden informatie. 
 

Alg/info/opv:att Zelfde code, andere formulering (alg 
vooraan) en  “opv:” (opvatting) 
ertussen geplaatst. 

Info.alg/kenm.zoeken Op welke manier gaat de patiënt 
te werk als zij op zoek gaat naar 
informatie? Begint zij 
bijvoorbeeld met een 
zoekopdracht in Google? 
 

Alg/info/verw 
alg/zk/zkt/info 

Ook de manier waarop met info op 
een website wordt omgegaan werd 
onder kenm.zoeken geplaatst. Dat is 
nu vervangen door “/verw” 
(verwerken). De zoektactiek is naar 
informatie wordt geplaatst onder 
zk(zoeken)/zkt(zoektactiek). “Zk” is 
ertussen geplaatst om alle uitingen 
over het zoeken eenvoudiger te 
sorteren/duidelijker herkenbaar te 
maken. 

Zoeken (obs)    
…/zkop Opmerkingen over de 

zoekopdracht die de patiënt 
opgeeft (term), de zoekmachine 
die zij gebruikt of de zoektactiek 
die zij toepast. 
 

…/zk/zkop Idem, met “zk” ertussen om 
eenvoudiger te sorteren/duidelijker 
herkenbaar te maken 

…/zkop.res 
 

De zoekresultaten die de 
zoekopdracht opleveren. 

…/zk/zkres Idem, met “zk” ertussen 

…/zkop.res/att 
 

Een mening van de patiënt over 
een zoekresultaat.  
 
 
 

…/zk/zkres/opv:att Idem, met “zk” en “opv:” ertussen 

…/zkop.res/concl De conclusie die de patiënt trekt 
op basis van een zoekresultaat. 
Het gaat hier niet om een 
mening over dat zoekresultaat, 
maar nadrukkelijk om wat de 
patiënt op basis van het 
zoekresultaat concludeert of hoe 
zij ernaar handelt. 
 
Vb. het zoekresultaat laadt niet, 
dus de website zal wel niet goed 
zijn. 
 

…/zk/zkres/opv:concl Idem, met “zk” en “opv:” ertussen 

…/zkop.res/opm Een algemene, waardevrije 
opmerkingen over het antwoord 
dat of de reactie die de patiënt 
krijgt/vindt op haar zoekvraag. 
Dit kunnen uitingen zijn over het 
de bron (opm.bron) of de 
tekst/samenvatting (opm.sv) 
 

…/zk/zkres/opm Idem, met “zk” ertussen 
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…/zkres/arg.keus 
 
…/zkres/arg.exit 

Het argument dat de patiënt 
noemt voor het kiezen voor dat 
betreffende zoekresultaat 
(arg.keus) 
 of juist waarom zij niet voor dat 
zoekresultaat kiest (arg.exit). 
 

…/zk/zkres.keus/arg 
…/zk/zkres.exit/arg 

Idem, met “zk” ertussen 

…/zkop.res/crit 
 

De criteria/aanwijzingen t.a.v. 
van een zoekresultaat van een 
zoekopdracht naar 
cervixgerelateerde informatie. 
 

…/zk/zkres/opv:optim Samengevoegd met optim, omdat 
grens tussen beide codes vaag is. 

…/zkop.res/kenm.zk 
 

De manier waarop de patiënt 
tussen de zoekresultaten heeft 
gezocht en het verloop van die 
zoektocht.  
 

…/zk/zkt/zkres Idem, met “zk” ertussen 

…/zkop.res/optim Uitingen over hoe een 
zoekresultaat er idealiter uit zou 
zien. 
 

…/zk/zkres/opv:optim Idem, met “zk” en “opv:” ertussen 

Patiënt    
Pat/att 
 
 

De wijze waarop de patiënt over 
iets of iemand denkt, met 
uitzondering van 
informatiebronnen en gevonden 
of verschafte informatie.  
 

[cvx/alg]/med/traj/opv:
att 
[cvx/alg]/med/diag/opv
:att 
[cvx/alg]/med/zvl/opv:
att 
[cvx/alg]/info/opv:att 
etc. 

Attitudes wordt uitgesplitst in 
attitudes over een bepaald onderwerp 
(diagnose, traject, zorgverlener, 
gevonden 
informatie,informatiebronnen, 
zoekresultaten, etc). Er komt “opv:” 
tussen. 

Pat/kenm De manier waarop de patiënt 
zichzelf karakteriseert. Over 
welke kenmerken beschikt zij, 
volgens zichzelf. Welke houding 
of gedraging toont de patiënt? 
 

pat/kenm Zelfde gebleven 

Pat/emo 
 
Pat/emo.ger 
 
Pat/emo.afg 

Uitingen die uitdrukking geven 
aan de emoties van de patiënt, 
bijvoorbeeld schrik over de 
afwijkende pap-uitslag, angst 
voor kanker of de behandeling 
en zorgen over de kinderwens. 
Als de patiënt expliciet in 
woorden aangeeft welke emoties 
zij ervaart, dan komt de extensie 
.ger (gerapporteerd) erachter. 
Als uit de manier waarop de 
patiënt iets zegt een emotie 
afgeleid kan worden, dan komt 
de extensie .afg (afgeleid) 
erachter. Emoties zijn af te 
leiden uit bijvoorbeeld lachen, 
lange pauzes, stotteren, gekleurd 
woordgebruik 

[cvx/alg]/med/traj/opv:
att.emo(-g/a) 
[cvx/alg]/med/diag/opv
:att.emo(-g/a) 
[cvx/alg]/med/zvl/opv:
att.emo(-g/a) 
[cvx/alg]/info(.antw)/o
pv:att.emo(-g/a) 
cvx/alg]/info.delen/opv
:att.emo(-g/a) 
[cvx/alg]/zk/zkt/zkres/o
pv:att.emo(-g/a) 

Emoties worden uitgesplitst in 
emoties over een bepaald onderwerp 
(diagnose, traject, zorgverlener, 
gevonden 
informatie,informatiebronnen, 
zoekresultaten, etc). Er wordt 
“opv:att” tussen geplaatst, omdat 
emoties ook een attitude zijn en 
uitingen vaak twee keer gecodeerd 
moesten worden (vb. Vond plaatjes 
eng > pat/emo.ger en 
cvx/info/opv:att) 

Zegswijzen    
zegsw 
Zegsw.diag 
Zegsw.traj 

Opvallende of kenmerkende 
woorden die de patiënt gebruikt.  
 
Zegswijzen over de diagnose, 
krijgen de extensie .diag 
(diagnose) 
Zegswijzen over het 
behandeltraject, krijgen de 
extensie .diag (diagnose 

[cvx/alg]/med/traj/opv:
zegsw 
[cvx/alg]/med/diag/ 
opv:zegsw 
[cvx/alg]/med/zvl/ 
opv:zegsw 
[cvx/alg]/info(.antw)/ 
opv:zegsw 
cvx/alg]/info.delen/ 
opv:zegsw 
[cvx/alg]/zk/zkt/zkres/ 
opv:zegsw 

Zegswijzen worden uitgesplitst in 
zegswijzen over een bepaald 
onderwerp (diagnose, traject, 
zorgverlener, gevonden 
informatie,informatiebronnen, 
zoekresultaten, etc). 
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Overigen    
Ov. Hierin worden alle uitingen 

geplaatst die niet onder één van 
de voorgaande categorieën 
geplaatst konden worden. 
 

Ov idem 

Opmerkingen 
onderzoeker 

   

Opm.oz Opmerkingen van de 
onderzoeker over bijvoorbeeld 
de houding van de patiënt tijdens 
het gesprek, over uitingen die de 
patiënt doet, etc.  
 

opm.oz idem 

Partner    
part Bij één gesprek was de partner 

aanwezig. Opmerkingen over 
hoe hij zich voelt, gedraagt, wat 
hij vindt, komen onder deze 
categorie. 

Part idem 
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Tabel 2: definitief codeboek 
 
CATEGORIE OMSCHRIJVING 
 
MEDISCH VERLOOP 

 

…/med/diag diagnose/pathologie (>oorzaak, aard, gevolgen) 
…/med/traj beschrijving van (voor)traject dat de patiënt reeds (mogelijk) gaat of reeds heeft 

doorlopen 
…/med/zvl (handelen van) zorgverlener 
…/med/traj.omg medische ervaringen van naasten 
…/med/…/opv opvatting(subjectief) over het medisch verloop 
…/opv:att …attitude/mening van de patiënt  
…/opv:concl …conclusie die de patiënt trekt 
…/opv:optim …hoe het er idealiter uit zou zien 
…/opv:att.emo(-g/a) …(gerapporteerde of afgeleide) emoties 
…/opv:zegsw …opvallende zegswijzen/conceptualiseringen 
…/med/…/opm waardevrije opmerking 
…/med/…/perc voorkennis die de patiënt heeft of denkt te hebben 
…/med/…/act manier waarop de patiënt handelt 
…/med/…/(…/)arg argument 
 
ZOEKTOCHT 

 

…/zk/zkop zoekopdracht die de patiënt gebruikt 
…/zk/zkres zoekresultaten die de zoekopdracht opleveren 
…/zkt/res.keus … het zoekresultaat dat geraadpleegd wordt  (keus) 
…/zkt/res.exit … het zoekresultaat dat NIET geraadpleegd wordt (exit) 
…/zk/zkt/info gehanteerde zoektactiek (binnen websites) en wat het heeft opgeleverd 
…/zk/zkt/info.keus …de info die geraadpleegd wordt  (keus) 
…/zk/zkt/info.exit … de info die NIET geraadpleegd wordt (exit) 
…/zk/…(/…)/opv opvatting (subjectief) ten aanzien van de zoekterm/het (wel/niet geraadpleegde) 

zoekresultaat 
…/opv:att …attitude/mening van de patiënt  
…/opv:concl …conclusie die de patiënt trekt 
…/opv:optim …hoe het er idealiter uit zou zien 
…/opv:att.emo(-g/a) …(gerapporteerde of afgeleide) emoties 
…/opv:zegsw …opvallende zegswijzen/conceptualiseringen 
…/zk/…(/…)/opm waardevrije opmerking 
…/zk/…(/…)/perc voorkennis die de patiënt heeft of denkt te hebben 
…/info(…)/(…/)act manier waarop de patiënt handelt 
…/zk/…/(…/)arg argument 
 
INFORMATIE 

 

…/info/iv informatievragen of kwesties die nog onduidelijk zijn 
…/info/nw niets (meer) hoeven weten over een bepaald onderwerp of  aan (aanvullende) 

informatie in het algemeen 
…/info gekregen of gevonden informatie (voorlichting, zelf gevonden informatie, informatie 

van naasten) 
…/info.antw … antwoord op zoekvraag of het niet kunnen vinden van antwoord op zoekvraag. 
…/info.keus …informatie die geraadpleegd wordt  
…/info.exit …informatie die NIET (verder) geraadpleegd wordt 
…/info/verw verwerking van info (vb. helemaal gelezen, gescand) NB was ../zkt 
…/info/delen delen van diagnose of ervaringen met naasten 
…/info(…)/(…/)opv opvatting (subjectief) t.a.v. (wel/niet geraadpleegde) informatie (vorm of inhoud), 

bron of medium 
…/opv:att …attitude/mening van de patiënt  
…/opv:concl …conclusie die de patiënt trekt 
…/opv:optim …hoe het er idealiter uit zou zien 
…/opv:att.emo(-g/a) …(gerapporteerde of afgeleide) emoties 
…/opv:zegsw …opvallende zegswijzen/conceptualiseringen 
…/info(…)/(…/)opm waardevrije opmerking 
…/info(…)/(…/)perc voorkennis die de patiënt heeft of denkt te hebben 
…/info(…)/(…/)act manier waarop de patiënt handelt n.a.v. info 
…/info(…)/(…/)arg argument 
 
PATIENT 

 

Pat/kenm karakterisering van zichzelf (kenmerken e.d.)  
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pat/kenm/arg argument 
 
OVERIGEN 

 

ov alle uitingen die niet onder één van de voorgaande categorieën geplaatst konden 
worden 

ov/opv opvatting (subjectief) t.a.v. iets dat niet onder één van de vorige categorieën valt 
…/opv:att …attitude/mening van de patiënt  
…/opv:concl …conclusie die de patiënt trekt 
…/opv:optim …hoe het er idealiter uit zou zien 
…/opv:att.emo(-g/a) …(gerapporteerde of afgeleide) emoties 
…/opv:zegsw …opvallende zegswijzen/conceptualiseringen 
…/ov/…/opm waardevrije opmerking 
…/ov/…/perc voorkennis die de patiënt heeft of denkt te hebben 
…/ov/…/act manier waarop de patiënt handelt 
…/ov/…/arg argument 
 
OPMERKINGEN 

 

opm.oz algemene opmerkingen/observaties van onderzoeker  
 
NB: Op de … vooraan een code komt cvx (cervix) of alg (algemeen) 
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bijlage 6.1 vraaggesprekken met respondenten 
	  
respondent interview observatie gezondheidsvaardigheden 
 1 2 3  s-TOFHLA e-HEALS SBSQ 
1 ### ### ### + ### + + 
2 ### ### ### + ### + + 
3 ### ### ### + ### + + 
4 ### ### ### + ### + + 
5 + (papier) ### ### + + + + 
6 + (papier) ### ### ### ### + + 
7 + (papier) ### ### ### ### + + 
8 + (papier) ### ### ### ### + + 
9 + (papier) ### ### ### ### + + 
10 + (papier) ### ### ### + + + 
11 + (papier) ### ### ### ### + + 
12 + (papier) ### ### ### ### + + 
13 + (papier) ### ### ### ### + + 
14 + (papier) ### ### ### ### + + 
15 + (17:53) + (2:36) ### + + + + 
16 + (papier) + (9:06) + (6:40) + + + + 
17 + (7:23) ### ### + + + + 
18 + (15:57) + (7:52) ### + + + + 
19 + (9:21) + (3:29) ### + + + + 
20 + (19:35) + (8:30) ### + + + + 
21 + (17:27) + (10:56) + (5:49) + + + + 
22 + (11:47) + (5:29) ### + + + + 
23 + (9:11) + (2:56) + (2:06) + + + + 
24 + (37:24) ### ### + + + + 
25 + (13:07) ### ### + + + + 
26 + (25:08) ### ### ### + + + 
27 + (8:12) ### ### ### + + + 
28 + (36:25) ### ### ### ### + + 
29 + (18:18) ### ### + ### + + 
30 + (20:15) ### ### + ### + + 
31 + (12:15) ### ### + ### + + 
32 + (14:34) ### ### ### ### + + 
33 + (10:56) ### ### ### ### + + 
34 + (32:03) ### ### + ### + + 
35 + (22:41) ### ### ### ### + + 
36 + (28:13) ### ### ### ### + + 
37 + (26:23) ### ### + ### + + 
38 + (18:42) ### ### ### ### + + 
39 + (23:20) ### ### ### ### + + 
40 + (40:19) ### ### ### ### + + 
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bijlage 6.2 aan- en afwezige informatiebehoeften in fase 1 
	  
tabel 6.1: informatiebehoeften omtrent een ‘afwijkend uitstrijkje’ in fase 1 
subcat respondent wil weten n* 
   
aard/type • wat een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag inhoudt 19 
 • (visueel) hoe baarmoederhalsdysplasie eruit ziet 2 
 • welke cellen aangetast worden 1 
oorzaak/ontstaan • wat de mogelijke oorzaken zijn van een afwijkende Pap-uitslag 5 
 • of endometriose de oorzaak kan zijn van een afwijkende Pap-uitslag 1 
ernst/stadium • wat de gevolgen kunnen zijn van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 3 
 • wat de slechtste uitkomst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 2 
 • wat de ernst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 9 
 • wat de relatie tussen onrustige cellen en baarmoederhalskanker is 2 
 • wat de verhouding van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag tot niets hebben is 1 
 • hoe groot de kans op baarmoederhalskanker is bij een (betreffende) Pap-uitslag 5 
 • of de onrustige cellen al uitgezaaid/kanker kunnen zijn bij een (betreffende) Pap-uitslag 1 
 • of de onrustige cellen in de vijf jaar tussen de uitstrijkjes kanker kunnen worden 1 
 • in welk tempo onrustige cellen zich ontwikkelen tot kanker 1 
 • hoe de persoonlijke situatie van invloed is op het verloop van de onrustige cellen 1 
ervaringen • hoe bij lotgenoten de cervixproblematiek is verlopen 13 
 • wat lotgenoten met dezelfde klachten onder de leden bleken te hebben 1 
terminologie • wat ‘dysplasie’ inhoudt 1 
 • wat ‘Pap’ betekent 2 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 5, 6, 8-10, 12, 16-21, 23-26, 28-40 
	  
	  
tabel 6.2: expliciet afwezige informatiebehoeften omtrent een afwijkend uitstrijkje in fase 1 
subcat respondent wil expliciet niet weten n* 
   
oorzaken • wat de mogelijke oorzaken zijn van een afwijkende Pap-uitslag 2 
ernst/stadium • wat de ernst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 4 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 17, 19, 23, 25, 36, 37 
	  
	  
tabel 6.3: informatiebehoeften omtrent baarmoederhalskanker in fase 1 
subcat respondent wil weten n* 
   
aard/type § wat baarmoederhalskanker inhoudt 11 
oorzaak/ontstaan § of baarmoederhalskanker gerelateerd is aan chronische cyste 1 
 § hoe baarmoederhalskanker ontstaat 1 
verloop § hoe lang het duurt voordat baarmoederhalskanker fataal is 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 35, 37 
	  
	  
tabel 6.4: informatiebehoeften omtrent HPV in fase 1 
subcat respondent wil weten n* 
   
aard/type • wat HPV inhoudt 6 
 • wat een hoogrisico type HPV inhoudt 1 
 • welke HPV-typen hoger risico zijn 1 
 • of er naast laag- en hoogrisico ook een extra hoogrisico type HPV bestaat 1 
 • wat de relatie tussen HPV en een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag is 3 
 • wat de prevalentie van HPV is 1 
symptomen • of een HPV-infectie langere tijd aanwezig kan zijn (zonder klachten te geven) 2 
 • wanneer een HPV-infectie zich uit 1 
 • of een HPV-infectie klachten geeft 1 
overdracht • op welke manier(en) HPV wordt overgedragen 3 
 • op welke manier(en) HPV NIET wordt overgedragen 1 
 • in hoeverre onrustige cellen gerelateerd zijn aan gemeenschap 4 
 • of HPV via een andere manier dan seksueel contact kan worden overgedragen 4 
 • of HPV via een besmette wc-bril kan worden overgedragen 1 
 • of HPV via handen schudden kan worden overgedragen 1 
 • of HPV via speeksel overgedragen kan worden 1 
 • of HPV via een condoombreuk overgedragen kan worden 1 
 • hoe lang een HPV-infectie aanwezig moet zijn om hem te kunnen overdragen 1 
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 • of een HPV-infectie voorkomen kan worden 1 
 • of ze ex-partners op de hoogte moet stellen van een HPV-infectie 1 
 • wanneer de HPV-infectie is ontstaan 1 
verloop • of HPV helemaal uit het lichaam is verdwenen als er geen afwijkende Pap-uitslag meer is 2 
 • of zij van HPV kan genezen 1 
ernst/stadium • welke gevolgen HPV kan hebben 1 
 • welk ‘effect’ een hoogrisico type HPV kan hebben 1 
 • wat de relatie is van HPV en baarmoederhalskanker 1 
 • welk type HPV zij heeft 2 
herstel • of HPV behandeld kan worden 1 
opsporing • of een HPV-infectie met een soa-test aangetoond kan worden 1 
 • of het HPV-type op de cervixpolikliniek wordt onderzocht 1 
 • of het voorkomt dat ten onrechte de diagnose HPV wordt gesteld 1 
 • hoe het kan dat bij het eerste afwijkende uitstrijkje geen HPV werd aangetoond en bij een volgend 

uitstrijkje wel 
1 

 • of onderzocht kan worden hoe lang de HPV-infectie al aanwezig is in het lichaam 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 15, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 36, 37, 38, 39 (vet=HPV-test uitgevoerd) 

 
 

tabel 6.5: informatiebehoeften omtrent het behandeltraject als geheel in fase 1 
type respondent wil weten n* 
   
logistiek waarom het traject uit twee afspraken bestaat 4 
 of de tweede afspraak (lisexcisie) altijd doorgang vindt 1 
 of het voorkomt dat co-/ of artsassistenten handelingen uitvoeren 1 
centra in welk ziekenhuis zij terecht kan voor het behandeltraject 1 
ervaringen hoe bij lotgenoten het behandeltraject is verlopen 17 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 5, 6, 8-10, 16, 19, 23-25, 29, 30, 34-40 
	  
	  
	  
tabel 6.6: informatiebehoeften omtrent het onderzoek in fase 1 
type respondent wil weten n* 
	   	   	  
omschr./proc. wat een colposcopie inhoudt 17 
 (visueel) hoe en waarmee een colposcopie wordt uitgevoerd 1 
 hoe lang een colposcopie duurt 1 
advies/opties of tellen van markers in het bloed tot de controle-opties behoort 1 
meerwaarde  wat de meerwaarde van het vervolgonderzoek is ten opzichte van een uitstrijkje 3 
bijw./v-&nadelen hoe het onderzoek aanvoelt 4 
 wat het nemen van een biopt kan veroorzaken 2 
 hoe ingrijpend een colposcopie is 1 
reduceren bijw. hoe te handelen om een biopsie minder pijnlijk te laten zijn 5 
logistiek welke arts zij treft tijdens het onderzoek 1 
 of zij nuchter moet zijn voor een colposcopie 1 
 of een colposcopie doorgang vindt tijdens de menstruatie 2 
 of een colposcopie doorgang vindt tijdens de zwangerschap 1 
uitslagen wat een (betreffende) CIN-uitslag betekent 3 
 wat de ernst is van een (betreffende) CIN-uitslag 2 
nazorg hoe te handelen indien bijwerkingen optreden 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 5, 16, 18, 19, 21-23, 26-28, 33-39 
	  
	  
 
 
tabel 6.7: expliciet afwezige informatiebehoeften omtrent het onderzoek in fase 1 
subcat respondent wil expliciet niet weten n* 
   
omschr/proc (visueel) hoe en waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd 1 
bijw/v-&nadelen hoe het onderzoek kan aanvoelen 1 
ervaring welke ervaringen lotgenoten hebben met een colposcopie 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 5, 16, 31 
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tabel 6.8: informatiebehoeften omtrent behandelmethoden in fase 1 
subcat respondent wil weten n* 
   
logistiek op welk moment een lisexcisie plaatsvindt, indien nodig 1 
advies/opties welke (alternatieve) behandelmethoden er zijn 13 
 waarom een bepaald advies bij een bepaalde CIN-uitslag hoort 1 
 of het mogelijk is om tijdens de tweede afspraak een conisatie te krijgen 1 
 of een baarmoederverwijdering overwogen wordt bij onrustige cellen 3 
 wat de overwegingen zijn om voor een bepaalde behandeling te kiezen 1 
omschr./proc. wat een lisexcisie inhoudt 6 
 (visueel) hoe een plaatselijke verdoving werkt bij een lisexcisie 2 
 hoe te handelen om het geven van de plaatselijke verdoving minder pijnlijk te laten zijn 1 
 wat een conisatie inhoudt  
 (visueel) hoe een behandeling wordt uitgevoerd 5 
bijw./v-&nadelen hoe lang zij last zal hebben van een lisexcisie 1 
 hoe veel last zij zal hebben van een lisexcisie 1 
 welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen 4 
 wat de eventuele gevolgen zijn van een behandeling 1 
nazorg of zij op de dag na een lisexcisie kan werken 2 
 of zij in de periode na een lisexcisie zwanger mag proberen te raken 2 
 welke voorzorgsmaatregelen in acht moet houden na een lisexcisie 5 
 hoe emotioneel ingrijpend een lisexcisie is 1 
complicaties wat de ernst is van te ruim bloedverlies na een lisexcisie 1 
 waar te ruim bloedverlies na een lisexcisie op duidt 1 
controle waarom het niet nodig is om na een lisexcisie gecontroleerd te worden 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 17-24, 31, 32, 34-36, 38, 39 

 
 

tabel 6.9: expliciet afwezige informatiebehoeften omtrent behandelmethoden in fase 1 
type respondent wil expliciet niet weten n* 
   
advies/opties • of een baarmoederverwijdering overwogen wordt bij onrustige cellen 1 
omschr./proc. • wat een lisexcisie inhoudt 7 
 • (visueel) hoe en waarmee een behandeling wordt uitgevoerd 2 
ervaringen • hoe lotgenoten een baarmoederverwijdering (hebben) ervaren 3 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 16, 18-20, 22, 24, 26, 37 
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bijlage 6.3 aan- en afwezige informatiebehoeften in fase 2 

 
tabel 6.10: informatiebehoeften omtrent onderzoek en behandeling in fase 2 
subcat respondent wil weten n* 
   
ervaringen hoe anderen een behandeling kunnen ervaren 3 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 21, 23, 24, 30, 35 

 
 

tabel 6.11: informatiebehoeften omtrent de diagnose in fase 2 
subcat respondent wil weten n* 
   
aard/type welk type HPV-virus zij heeft 1 
ernst/stadium wat de ernst is van de cellen die zijn verwijderd bij de lisexcisie  1 
verloop of het HPV-virus na lisexcisie is verdwenen 1 
 of het HPV-virus opnieuw kan terugkomen na een lisexcisie 1 
 hoe groot het risico is op baarmoederhalskanker zonder behandeling van dysplasie 1 
 of transplantatie risico vormt voor verloop onrustige cellen 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 16, 20, 35 
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bijlage 6.4: informatiebehoeften in fase 3 

 
tabel 6.12: informatiebehoeften omtrent een afwijkende Pap-uitslag in fase 3 
subcat respondent wil weten n* 
   
aard/type of een aanhoudend afwijkende Pap-uitslag bij haar kan horen 1 
 of de combinatie zwanger zijn en een afwijkende Pap-uitslag vaker voorkomt 1 
oorzaak wat de oorzaak kan zijn van een aanhoudend afwijkende Pap-uitslag 1 
ernst/stadium wat de ernst is van een (betreffende) aanhoudend afwijkende Pap-uitslag 1 
 wat de ernst is van onrustige cellen tijdens de zwangerschap 1 
 wat de ernst is als cellen aanhoudend onrustig blijven 2 
 wat de ernst is als cellen nog steeds onrustig zijn na een behandeling 3 
 of het mogelijk is dat de ernst van de Pap-uitslag en CIN-uitslag van elkaar verschillen 1 
 welk type onrustige cellen zij ditmaal heeft 1 
 in welk tempo onrustige cellen zich ontwikkelen tijdens een zwangerschap 1 
verloop waarom in sommige gevallen onrustige cellen terug kunnen komen 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 15, 26-28, 35, 36, 40  

 
tabel 6.13: informatiebehoeften omtrent het HPV-virus in fase 3. 
subcat respondent wil weten n* 
   
aard/type wat het HPV-virus voor type virus is 1 
overdracht of HPV alleen via seksueel contact kan worden overgedragen 1 
ernst/stadium of HPV schade kan toebrengen 1 
 welk type HPV zij heeft 1 
verloop waarom het HPV-virus soms niet vanzelf wordt opgeruimd 2 
 of HPV in het lichaam aanwezig blijft 1 
 of HPV na enige tijd weer actief kan worden 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 20, 24, 29 
	  
	  
tabel 6.14: informatiebehoeften omtrent onderzoek in fase 3 
subcat respondent wil weten n* 
   
advies/opties welk onderzoek volgt bij opnieuw een afwijkende Pap-uitslag 1 
omschr./proc. wat een colposcopie inhoudt 1 
reduceren bijw. of er plaatselijke verdoving kan worden gegeven tijdens een colposcopie 1 
 hoe te handelen om biopsie na een lisexcisie minder pijnlijk te laten zijn 2 
controle of de controle van onrustige cellen bij 30 weken zwangerschap 'op tijd' is 1 
 waarom het controle-uitstrijkje niet eerder dan 3 maanden na een lisexcisie kan plaatsvinden 2 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 27, 28, 35, 36, 40  
	  
	  
tabel 6.15: informatiebehoeften omtrent behandeling in fase 3 
subcat respondent wil weten n* 
   
advies/opties • of baarmoederverwijdering een optie is bij aanhoudend onrustige cellen 4 
 • wat de voor- en nadelen zijn van een baarmoederverwijdering 2 
 • hoe aanhoudend onrustige cellen behandeld kunnen worden 1 
 • of onrustige cellen behandeld kunnen worden tijdens de zwangerschap 1 
 • of bevallen en direct behandelen kan 1 
 • hoe lang na een zwangerschap behandeld kan worden 1 
 • of een baby eerder wordt gehaald als de onrustige cellen aanhouden of verslechteren tijdens de zwangerschap 1 
proc./omschr. • wat een lisexcisie inhoudt 2 
noodzaak • of een behandeling noodzakelijk is bij een aanhoudende lichte afwijking 1 
 • waarom ervoor wordt gekozen om bij een milde CIN-uitslag niet te behandelen 1 
complicaties • welke gevolgen een zwangerschap heeft voor het verloop van het behandeltraject 1 
 • wat een tweede lisexcisie voor gevolgen kan hebben voor zwanger raken, zwangerschap en bevalling 1 
ervaringen • welke ervaringen naasten hebben met baarmoederverwijdering 1 
   
* informatie afkomstig van respondenten: 11, 14, 15, 20, 24, 26, 28, 36, 40  
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bijlage 6.5: afbeeldingen folder lisexcisie en conisatie 
 
 
 

 

	  
	  

  

 

 

 

afbeelding 8.1: lisexcisie 
[“figuur 6 Lisexcisie: de arts brandt een kegelvormig 
stukje uit de baarmoedermond”] 

 afbeelding 8.2: conisatie 
[“figuur 7 Conisatie: de arts snijdt een kegelvormig stukje uit 
de baarmoedermond”] 
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hoofdstuk 7 informatiebronnen 
 

7.1 verworven informatie bij de huisarts 

 

tabel 7.1: verworven informatie van de huisarts omtrent baarmoederhalsdysplasie 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 dyspl aard/type wat een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag inhoudt 13 
   wat de prevalentie is van een afwijkende Pap-uitslag 2 
  oorzaak/ontstaan wat de mogelijke oorzaken zijn van een afwijkende Pap-uitslag 9 
  ernst/stadium wat de ernst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 13 
   in welk tempo afwijkende cellen zich tot kanker ontwikkelen 2 
  terminologie hoe pap-systematiek in elkaar steekt 2 
  verloop in hoeverre zij spontaan kan genezen van dysplasie 3 
     
actief 
1 dyspl aard/type wat een (betreffende) Pap-uitslag inhoudt 5 
  oorzaak/ontstaan wat (doorgaans) de oorzaak is van een afwijkende Pap-uitslag 1 
  ernst/stadium wat de ernst is van een (betreffende) Pap-uitslag 1 
   wat de relatie is tussen onrustige cellen en baarmoederhalskanker 1 
   hoe groot de kans op baarmoederhalskanker is bij een (betreffende) Pap-uitslag 1 
  terminologie wat ‘Pap’ betekent 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 16- 26, 29, 31-34, 37-39 
 

 
tabel 7.2: verworven informatie van de huisarts omtrent het humaan papillomavirus 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 hpv aard/type in hoeverre HPV uit verschillende soorten bestaat 1 
   wat de prevalentie is van HPV 1 
   welk type HPV zij heeft 1 
   wat de relatie tussen HPV en een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag is 9 
  overdracht hoe HPV zich verspreidt 1 
  symptomen of HPV langere tijd aanwezig kan zijn (zonder klachten te geven) 1 
  verloop in hoeverre zij spontaan van HPV kan genezen 1 
  ernst/ stadium wat (hoogrisico) HPV kan veroorzaken 3 
   in welk tempo HPV zich ontwikkelt tot baarmoederhalskanker 1 
     
actief 
1 hpv symptomen of HPV langere tijd aanwezig kan zijn zonder klachten te geven 1 
  opsporing hoe het kan dat bij het eerste afwijkende uitstrijkje geen HPV werd aangetoond en bij een volgend 

uitstrijkje wel 
1 

   of het voorkomt dat ten onrechte de diagnose HPV wordt gesteld 1 
  overdracht hoe HPV  zich verspreidt 2 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 15-17, 20-22, 32, 33, 39 
 

 
tabel 7.3: verworven informatie van de huisarts omtrent het onderzoeks- en behandeltraject 
fase cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 traj logistiek uit hoeveel afspraken het traject bestaat 1 
   waarvoor zij de eerste afspraak is ingepland 1 
   waarvoor zij de tweede afspraak is ingepland 1 
 oz reden wat doorgaans het medisch advies is bij een (betreffende) Pap-uitslag 18 
   waarom verder onderzoek van afwijkende cellen door een gynaecoloog nodig is 9 
  omschr/proc wat een colposcopie inhoudt 6 
 beh advies/opties welke (alternatieve) behandelopties er zijn 5 
   welke factoren meewegen bij het behandeladvies 1 
  omschr/proc wat een lisexcisie inhoudt 1 
     
actief 
1 traj logistiek waarom het traject uit twee afspraken bestaat 1 
     
* informatie afkomstig van respondent: 6, 15-40 
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bijlage 7.2 verworven informatie polikliniekassistent 

 
tabel 7.4: bij de polikliniekassistent verworven informatie 
fase cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 traj voorbereiding wat zij mee moet nemen naar de eerste afspraak op de polikliniek 3 
  logistiek uit hoeveel afspraken het traject bestaat 6 
   welk onderzoek er tijdens de eerste afspraak wordt uitgevoerd 6 
   welke behandeling er tijdens de tweede afspraak wordt uitgevoerd 6 
   wanneer de uitslag van het gynaecologische onderzoek volgt 2 
 oz omschr/proc wat een colposcopie inhoudt 2 
     
actief 
1 dyspl ernst/stadium wat de ernst is van een (betreffende) Pap-uitslag 1 
 traj logistiek waarom het traject uit twee afspraken bestaat 2 
   of de tweede afspraak (lisexcisie) altijd doorgang vindt 1 
 oz logistiek welke arts zij treft tijdens het onderzoek 1 
   of een colposcopie doorgaat tijdens de menstruatie 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 22, 27, 30, 31, 34, 36-39 
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bijlage 7.3 verworven informatie folder 

 
tabel 7.5: uit de folder verworven informatie over baarmoederhalsdysplasie 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 dyspl aard/type welke cellen aangetast worden 1 
  oorzaak/ontstaan wat (doorgaans) de oorzaak is van een afwijkende Pap-uitslag 3 
  ernst/stadium wat de ernst is van een (betreffende) Pap-uitslag 2 
   hoe groot de kans op baarmoederhalskanker is bij een (betreffende) Pap-uitslag 2 
     
actief 
1 dyspl aard/type wat een (betreffende) Pap-uitslag inhoudt 11 
  ernst/stadium wat de ernst is van een (betreffende) Pap-uitslag 2 
   wat de gevolgen kunnen zijn van een (betreffende) Pap-uitslag 1 
   hoe groot de kans op baarmoederhalskanker is bij een (betreffende) Pap-uitslag 1 
3 dyspl aard/type of de combinatie zwanger zijn en een afwijkende Pap-uitslag vaker voorkomt 1 
   of aanhoudend onrustige cellen bij haar ‘normale toestand’ kunnen horen 1 
  ernst/stadium in welk tempo onrustige cellen zich ontwikkelen tijdens een zwangerschap 1 
   wat de ernst is van onrustige cellen tijdens de zwangerschap 1 
   wat de ernst is als cellen aanhoudend onrustig blijven 1 
   wat de ernst is als cellen nog steeds onrustig zijn na een behandeling 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 5, 10, 15, 21-23, 24, 26, 29, 31, 32, 36, 38-40 [n=15] 
 

 
 
tabel 7.6: uit de folder verworven informatie omtrent het HPV-virus 
fase cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 hpv aard/type wat HPV inhoudt 4 
   wat de relatie tussen HPV en een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag is 4 
   wat de prevalentie van HPV is 1 
 
actief 
1 hpv opsporing of onderzocht kan worden hoe lang de HPV-infectie al aanwezig is in het lichaam 1 
  overdracht of HPV via een andere manier dan seksueel contact kan worden overgedragen 1 
   of ze ex-partners op de hoogte moet stellen van een HPV-infectie 1 
   op welke manier(en) het virus wordt overgedragen 1 
     
*informatie afkomstig van respondenten: 29, 36, 38, 40 
 

 
 
tabel 7.7: uit de folder verworven informatie omtrent het traject als geheel 
fase cat subcat verworven informatie n* 
     
actief 
1 traj logistiek waarom het traject uit twee afspraken bestaat 2 
   of de tweede afspraak (lisexcisie) altijd doorgang vindt 1 
   of het voorkomt dat co-/of artsassistenten handelingen uitvoeren 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 30, 38, 39 
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tabel 7.8: uit de folder verworven informatie omtrent de colposcopie 
fase cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 oz omschr/proc (visueel) hoe een colposcopie wordt uitgevoerd 1 
  bijw/v-&nadelen hoe het onderzoek aanvoelt 2 
   hoe te handelen om het onderzoek minder pijnlijk te laten zijn 2 
   wat het nemen van een biopt kan veroorzaken 2 
  uitslagen wat een (betreffende) CIN-uitslag inhoudt  3 
   wat de ernst is van een (betreffende) CIN-uitslag 2 
  nazorg hoe te handelen indien bijwerkingen optreden 1 
     
actief 
1 oz logistiek of zij nuchter moet zijn voor een colposcopie 1 
   of een colposcopie doorgang vindt tijdens de menstruatie 1 
1 oz omschr/proc wat een colposcopie inhoudt 15 
   hoe lang een colposcopie duurt 1 
  bijw/v-&nadelen hoe ingrijpend een colposcopie is 1 
   hoe het onderzoek aanvoelt 1 
3 oz controle of de controle van onrustige cellen bij 30 weken zwangerschap 'op tijd' is 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 5, 9, 18, 21-23, 25-27, 29, 30, 33, 34, 36, 38-40 [n=17] 
 

 
 
tabel 7.9: uit de folder verworven informatie omtrent mogelijke behandelingen 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 beh advies/opties hoe onrustige cellen (kunnen) worden behandeld 12 
  omschr/proc wat een lisexcisie inhoudt 12 
   wat een conisatie inhoudt 12 
   hoe een plaatselijke verdoving werkt bij een lisexcisie 1 
  bijw/v-&nadelen wat een lisexcisie kan veroorzaken 2 
  nazorg of zij in de periode na een lisexcisie zwanger mag proberen te raken 2 
   of zij op de dag na een lisexcisie kan werken 2 
2 beh omschr/proc hoe te handelen om het geven van de plaatselijke verdoving minder pijnlijk te laten zijn 1 
  nazorg welke (specifieke) voorzorgsmaatregelen zij moet nemen na lisexcisie 1 
3 beh omschr/proc wat een lisexcisie inhoudt 2 
     
actief 
1 beh advies/opties hoe onrustige cellen (kunnen) worden behandeld 12 
   of baarmoederverwijdering een optie is bij onrustige cellen 2 
   wat de overwegingen zijn om voor een bepaalde behandeling te kiezen 1 
  omschr/proc wat een lisexcisie inhoudt 5 
   hoe een plaatselijke verdoving werkt bij een lisexcisie 1 
  bijw/v-&nadelen hoe lang zij last zal hebben van een lisexcisie 1 
   hoeveel last zij zal hebben van een lisexcisie 1 
   welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen 3 
   wat de eventuele gevolgen zijn van een lisexcisie 1 
  nazorg of zij in de periode na een lisexcisie zwanger mag proberen te raken 2 
   of zij op de dag na een lisexcisie kan werken 2 
2 beh logistiek op welk moment een lisexcisie plaatsvindt, indien nodig 1 
  nazorg welke (specifieke) voorzorgsmaatregelen zij moet nemen na lisexcisie 1 
  complicaties waar te ruim bloedverlies na een lisexcisie op duidt 1 
   wat de ernst is van te ruim bloedverlies na een lisexcisie 1 
3 beh advies/opties of een baarmoederverwijdering een optie is bij aanhoudend onrustige cellen 1 
  omschr/proc wat een lisexcisie inhoudt 2 
  complicaties wat een tweede lisexcisie voor gevolgen kan hebben voor zwanger raken, zwangerschap en bevalling 1 
   welke gevolgen een zwangerschap heeft voor het verloop van het behandeltraject 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 10, 14-16, 20-24, 30-32, 34, 36, 38-40 [n=17] 
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bijlage 7.4 verworven informatie verpleegkundige 

 
tabel 7.10: bij de verpleegkundige verworven informatie 
fase cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 oz omschr/proc wat een colposcopie inhoudt 1 
 beh omschr/proc wat een lisexcisie inhoudt 1 
   hoe een plaatselijke verdoving werkt bij een lisexcisie 1 
   welke (specifieke) voorzorgsmaatregelen zijn in acht moet houden na een lisexcisie 3 
3 oz opties/advies weet welk onderzoek volgt bij opnieuw een afwijkende Pap-uitslag 1 
     
actief 
1 hpv aard/type wat doorgaans de oorzaak is van een afwijkende Pap-uitslag 1 
   wat het HPV-virus inhoudt 1 
  opsporing hoe het kan dat bij het eerste afwijkende uitstrijkje geen HPV werd aangetoond en bij een 

volgend uitstrijkje wel 
1 

   of het voorkomt dat ten onrechte de diagnose HPV wordt gesteld 1 
 traj logistiek waarom het traject uit twee afspraken bestaat 2 
 beh advies/opties wat de overwegingen zijn om voor een bepaalde behandeling te kiezen 1 
  bijw/v-&nadelen hoe lang zij last zal hebben van een lisexcisie 1 
   hoeveel zij last zal hebben van een lisexcisie 1 
   welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen 1 
  nazorg of zij in de periode na een lisexcisie zwanger mag proberen te raken 1 
   of zij op de dag na een lisexcisie kan werken 1 
3 beh advies/opties of baarmoederverwijdering een optie is bij aanhoudend onrustige cellen 1 
   wat de voor- en nadelen zijn van een baarmoederverwijdering 1 
     
     
*informatie afkomstig van respondenten: 14, 16, 21, 24, 29, 30, 31, 34, 39 
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bijlage 7.5 verworven informatie gynaecoloog 

 
tabel 7.11: bij de gynaecoloog verworven informatie omtrent de diagnose 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 dyspl aard/type (visueel) hoe een (betreffende) Pap-uitslag eruit ziet 3 
  ernst/stadium in welk tempo onrustige cellen zich ontwikkelen tot kanker 1 
   wat de ernst is van een (betreffende) Pap-uitslag 1 
     
actief 
1 dyspl oorzaak/ontstaan wat (doorgaans) de oorzaak is van een afwijkende Pap-uitslag 1 
  ernst/stadium wat de ernst van een (betreffende) Pap-uitslag is 4 
   hoe de persoonlijke situatie van invloed is op het verloop van de onrustige cellen 1 
 bmhk oorzaak/ontstaan of baarmoederhalskanker gerelateerd is aan chronische cyste 1 
  ernst/stadium hoe lang het duurt voordat baarmoederhalskanker fataal is 1 
   hoe groot het risico is op baarmoederhalskanker zonder behandeling van dysplasie 1 
 hpv overdracht of ze ex-partners op de hoogte moet stellen van een HPV-infectie 1 
   wanneer de HPV-infectie is ontstaan 1 
  opsporing hoe het kan dat bij het eerste afwijkende uitstrijkje geen HPV werd aangetoond en bij een volgend 

uitstrijkje wel 
1 

   of het voorkomt dat ten onrechte de diagnose HPV wordt gesteld 1 
   of onderzocht kan worden hoe lang de HPV-infectie al aanwezig is in het lichaam 1 
2 dyspl ernst/stadium wat de ernst is van de cellen die zijn verwijderd bij de lisexcisie  1 
   of transplantatie risico vormt voor verloop onrustige cellen 1 
 hpv aard/type welk type HPV-virus zij heeft 1 
  herstel/genezing of het HPV-virus na een lisexcisie is verdwenen 1 
   of het HPV-virus opnieuw kan terugkomen na een lisexcisie 1 
3 dyspl aard/type of de combinatie zwanger zijn en een afwijkende Pap-uitslag vaker voorkomt 1 
   of aanhoudend onrustige cellen bij haar ‘normale toestand’ kunnen horen 1 
  oorzaak/ontstaan wat de oorzaak kan zijn van een aanhoudend afwijkende Pap-uitslag 1 
  ernst/stadium of het mogelijk is dat de ernst van de Pap-uitslag en CIN-uitslag van elkaar verschillen 1 
   wat de ernst is van een afwijkende Pap-uitslag in combinatie met een zwangerschap 1 
   wat de ernst is als cellen aanhoudend onrustig blijven 2 
   wat de ernst is als cellen nog steeds onrustig zijn na een behandeling 1 
   welk type onrustige cellen zij ditmaal heeft 1 
   wat de ernst is van een (aanhoudend afwijkende) Pap-uitslag 1 
 hpv aard/type welk type HPV zij heeft 1 
   wat het HPV-virus voor type virus is 1 
  ernst/stadium of het HPV-virus schade toe kan brengen 1 
  herstel/genezing of HPV in het lichaam aanwezig blijft 1 
   waarom het HPV-virus soms niet vanzelf wordt opgeruimd 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 16, 18, 20, 26-28, 35, 36, 38, 40 
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tabel 7.12: bij de gynaecoloog verworven informatie omtrent de procedure 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 oz bijw/v&nadelen hoe een colposcopie kan aanvoelen 1 
     
     
actief 
1 oz advies/opties of het tellen van markers in het bloed tot de controle-opties behoort 1 
 beh advies/opties of baarmoederverwijdering overwogen wordt bij onrustige cellen 1 
   hoe onrustige cellen (kunnen) worden behandeld 1 
  omschr/proc wat een lisexcisie inhoudt 1 
  complicaties welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen 1 
  nazorg of zij in de periode na een lisexcisie zwanger mag proberen te raken 1 
2 beh complicaties wat de ernst is van te ruim bloedverlies na een lisexcisie 1 
   waar te ruim bloedverlies na een lisexcisie op duidt 1 
  controle waarom het niet nodig is om na een lisexcisie gecontroleerd te worden 1 
3 oz bijw/v&nadelen hoe te handelen om een biopsie minder pijnlijk te laten zijn 2 
   of er plaatselijke verdoving kan worden gegeven tijdens een colposcopie 1 
  controle of de controle van onrustige cellen bij 30 weken zwangerschap 'op tijd' is 1 
3 beh advies/opties of baarmoederverwijdering een optie is bij aanhoudend onrustige cellen 1 
   wat de voor- en nadelen zijn van een baarmoederverwijdering 1 
   hoe lang na een zwangerschap behandeld kan worden 1 
   of bevallen en direct behandelen kan 1 
   of een baby eerder wordt gehaald als de onrustige cellen aanhouden of verslechteren tijdens de 

zwangerschap 
1 

   of onrustige cellen behandeld kunnen worden tijdens de zwangerschap 1 
   welke gevolgen een zwangerschap heeft voor het verloop van het behandeltraject 1 
   of een behandeling noodzakelijk is bij een aanhoudende, lichte afwijking 1 
   hoe het behandeltraject eruit ziet bij aanhoudend onrustige cellen 1 
  complicaties welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen 1 
  controle waarom het controle-uitstrijkje niet eerder dan 3 maanden na een lisexcisie kan plaatsvinden 2 
     
*informatie afkomstig van respondenten: 15, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 35, 36, 40 
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bijlage 7.6 verworven informatie medisch deskundige naaste 

 
 

tabel 7.13: bij medisch deskundige naaste(n) verworven informatie 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 hpv aard/type welk type virus zij heeft 1 
   wat het HPV virus inhoudt 1 
 traj logistiek hoe doorgaans het traject op de cervixpolikliniek verloopt 2 
     
actief 
1 dyspl aard/type wat een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag inhoudt 4 
  ernst/stadium wat de ernst van een (betreffende) Pap-uitslag is 3 
1 oz omschr/proc wat een colposcopie inhoudt 1 
1 beh advies/opties hoe onrustige cellen (kunnen) worden behandeld 1 
  bijw/v-&nadelen welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en bevalling 1 
  nazorg of zij in de periode na een lisexcisie zwanger mag proberen te raken 1 
     
*informatie afkomstig van respondenten: 16, 24, 32, 37 
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bijlage 7.7 verworven informatie ervaringsdeskundige naaste 

 
 

tabel 7.14: bij een ervaringsdeskundige verworven informatie 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 dyspl oorzaken wat de mogelijke oorzaken van een afwijkende Pap-uitslag kunnen zijn 1 
1 dyspl ernst/stadium wat de ernst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 4 
1 beh advies/opties hoe een afwijkende Pap-uitslag behandeld kan worden 1 
2 beh nazorg hoe emotioneel ingrijpend een lisexcisie is 1 
     
actief 
1 dyspl ervaringen welke ervaringen lotgenoten hebben omtrent cervixproblematiek 20 
 traj ervaringen welke ervaringen lotgenoten hebben omtrent het onderzoeks- en behandeltraject 20 
2 beh ervaringen welke ervaringen lotgenoten hebben met een behandeling 3 
3 beh ervaringen welke ervaringen lotgenoten hebben met een baarmoederverwijdering 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 5, 6, 8, 9, 15-19, 23-26, 29, 30, 34-37, 39, 40 
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bijlage 7.8 verworven informatie online lotgenotenforum 

 
 

tabel 7.15: bij een internetforum verworven informatie 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
passief 
1 beh advies/opties wat de mogelijke behandelingen van een afwijkende Pap-uitslag zijn 4 
     
     
actief 
1 dyspl ernst/stadium wat de gevolgen kunnen zijn van een (betreffende) Pap-uitslag 1 
   wat de slechtste uitkomst is van een (betreffende) Pap-uitslag 2 
  ervaringen wat lotgenoten met dezelfde klachten onder de leden bleken te hebben 1 
 traj ervaringen hoe bij lotgenoten het behandeltraject is verlopen 1 
 beh bijw/v&nadelen hoe een lisexcisie kan aanvoelen 1 
  nazorg of zij op de dag na een lisexcisie kan werken 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 6, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 34 
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bijlage 7.9 verworven informatie websites 

 
tabel 7.16: op internet verworven informatie omtrent baarmoederhalsdysplasie/-kanker 
f cat subcat verworven informatie n* 
     
1 dyspl aard/type wat een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag inhoudt 10 
  oorzaak/ontstaan of endometriose de oorzaak kan zijn van een afwijkende Pap-uitslag 1 
   wat (doorgaans) de oorzaak is van een afwijkende Pap-uitslag 1 
  ernst/stadium hoe groot de kans op baarmoederhalskanker is bij een (betreffende)  afwijkende Pap-uitslag 4 
   wat de ernst is van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 3 
   wat de gevolgen kunnen zijn van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 2 
   wat de relatie is tussen onrustige cellen en baarmoederhalskanker 1 
   wat de verhouding van een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag tot niets hebben is 1 
   of de onrustige cellen al uitgezaaid/kanker kunnen zijn bij een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag 1 
   of de onrustige cellen in de vijf jaar tussen de uitstrijkjes kanker kunnen worden 1 
  terminologie wat ‘dysplasie’ inhoudt 1 
   wat ‘Pap’ betekent 1 
1 bmhk aard/type wat baarmoederhalskanker inhoudt 11 
  oorzaak/ontstaan hoe baarmoederhalskanker ontstaat 1 
3 dyspl aard/type wat een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag inhoudt 1 
  oorzaak/ontstaan waarom in sommige gevallen onrustige cellen terug kunnen komen 1 
  ernst/stadium wat de ernst is als cellen nog steeds onrustig zijn na een behandeling 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 5, 12, 16-22, 24, 25, 27-32, 34, 35, 37, 39, 40 
 

 
 
 
tabel 7.17: informatiebehoeften omtrent HPV waarmee respondenten een website hebben geraadpleegd 
f cat subcat respondent wilde weten n* 
     
1 hpv aard/type of er naast laag- en hoogrisico ook een extra hoogrisico type HPV bestaat 1 
   wat de relatie tussen HPV en een (betreffende) afwijkende Pap-uitslag is 2 
   wat een hoogrisico type HPV inhoudt 1 
   wat HPV inhoudt 6 
   welke HPV-typen hoger risico zijn 1 
  oorzaak/ontstaan in hoeverre onrustige cellen gerelateerd zijn aan gemeenschap 2 
  symptomen of een HPV-infectie klachten geeft 1 
   of een HPV-infectie langere tijd aanwezig kan zijn (zonder klachten te geven) 1 
   wanneer een HPV-infectie zich uit 1 
  overdracht hoe lang een HPV-infectie aanwezig moet zijn om het te kunnen overdragen 1 
   of een HPV-infectie voorkomen kan worden 1 
   of HPV via een andere manier dan seksueel contact kan worden overgedragen 2 
   of HPV via een besmette wc-bril kan worden overgedragen 1 
   of HPV via een condoombreuk overgedragen kan worden 1 
   of HPV via handen schudden kan worden overgedragen 1 
   of HPV via speeksel overgedragen kan worden 1 
   op welke manier(en) HPV NIET wordt overgedragen 1 
   op welke manier(en) HPV wordt overgedragen 2 
  ernst/stadium wat de relatie is tussen HPV en baarmoederhalskanker 1 
   welk ‘effect’ een hoogrisico type HPV kan hebben 1 
   welk soort HPV is gerelateerd aan een afwijkende Pap-uitslag 1 
   welke gevolgen HPV kan hebben 1 
  opsporing of een HPV-infectie met een soa-test aangetoond kan worden 1 
  herstel/genezing of HPV behandeld kan worden 1 
   of HPV helemaal is verdwenen als er geen afwijkende Pap-uitslag meer is 2 
   of zij van HPV kan genezen 1 
3 hpv herstel/genezing of HPV na enige tijd weer actief kan worden 1 
     
* informatie afkomstig van respondenten: 15-17, 20, 25, 37, 39 
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tabel 7.18: op het internet verworven informatie omtrent onderzoek en behandeling 
f cat subcat respondent wilde weten n* 
     
1 traj logistiek in welk ziekenhuis zij terecht kan voor het behandeltraject 1 
   waarom het traject uit twee afspraken bestaat 1 
 oz logistiek of een colposcopie doorgang vindt tijdens een zwangerschap 1 
  omschr/proc wat een colposcopie inhoudt 6 
   (visueel) hoe een colposcopie verloopt 1 
  uitslagen wat een (betreffende) CIN-uitslag betekent 1 
 beh advies/opties of baarmoederverwijdering overwogen wordt bij onrustige cellen 2 
   hoe onrustige cellen (kunnen) worden behandeld 2 
  omschr/proc wat een conisatie inhoudt 1 
   wat een lisexcisie inhoudt 1 
  complicaties weet wat de eventuele gevolgen zijn van een behandeling 1 
   welke gevolgen een behandeling heeft voor zwanger raken, zwangerschap en bevallen 1 
3 oz omschr/proc wat een colposcopie inhoudt 1 
  controle waarom het controle-uitstrijkje niet eerder dan 3 maanden na een lisexcisie kan plaatsvinden 1 
     
*informatie afkomstig van respondenten: 16, 17, 19-21, 24, 27, 28, 34, 39 
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bijlage 8.1: zoekopdrachten en geselecteerde zoekresultaten 
 

r 
zko
p zoekopdracht 

type 
opdr 

tijd 
selectie 

positie 
keuze 

typ
e url 

overwegingen keuze 

01 1a 
baarmoederhalskank
er DA 0m04s pag1_pos04 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 

Geen speciale reden; stond 
bovenaan 

01 1b 
baarmoederhalskank
er DA 0m09s pag1_pos05 pf 

www.kwfkankerbestrijding.nl/…
/ 

Kwam als eerste in haar 
op, eerder op gezocht 
omdat moeder 
baarmoederhalskanker had 

01 1c 
baarmoederhalskank
er DA 0m07s pag1_pos09 uit www.gynaecologie.nl/…/  

Kent site van opleiding 

02 1 wikipedia OV 0m03s pag1_pos02 wik nl.wikipedia.org 

Prettige site, goede 
ervaring doordat ze er kan 
vinden wat ze zoekt, direct 
op gewenste informatie 
zonder doorklikken 

02 2 
baarmoederhalskank
er DA 0m10s pag1_pos04 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 

Hoopt op informatie in 
duidelijke taal, stond 
bovenaan 

03 1a uitstrijkje OB 0m12s pag1_pos02 zrg www.rivm.nl/…/ 

Kiest meestal eerste 
resultaat 

03 1b uitstrijkje OB 0m18s pag1 - geen 
Concludeert dat zoekterm 
te algemeen was 

03 2 
uitstrijkje negatief 
geslag gevolg 

DS-
S+OB 0m10s pag1_pos03 erv forum.viva.nl/…/ 

Leest zinnen onder 
zoekresultaat 

03 3a 
negatief uitslag 
uitstrijkje gevolgen 

DS-
S+OB 0m11s pag1_pos02 uit www.gezondheid.be/…/ 

Heeft gemerkt dat 
Belgische sites veel info 
bevatten 

03 3b 
negatief uitslag 
uitstrijkje gevolgen 

DS-
S+OB 0m06s pag1_pos03 uit www.gynaecologie.nl/…/ 

Klinkt betrouwbaar 

03 3c 
negatief uitslag 
uitstrijkje gevolgen 

DS-
S+OB 0m23s pag1 - geen 

Bovenste resultaten geven 
doorgaans genoeg info, 
verder naar beneden 
worden ze steeds minder 
relevant 

03 4a uitstrijkje pap 3 
DS+O
B 0m07s pag1_pos03 erv www.medischforum.nl/…/ 

Kiest optie Google, 
realiseert zich niet dat zij 
op forum klikt; wil 
precieze betekenis weten 

03 4b 

uitstrijkje pap 3 
DS+O
B 0m05s pag1_pos04 erv www.medischforum.nl/…/ 

Realiseert zich opnieuw 
niet dat zij op een forum 
klikt 

03 4c 

uitstrijkje pap 3 
DS+O
B 0m06s pag1_pos05 zrg www.nvog.nl/…/ 

Herkent dat resultaat pdf is 
en dat het NVOG is (kent 
zij) 

03 4d 
uitstrijkje pap 3 DS+O

B 0m04s pag1_pos07 erv www.patientenplein.nl/…/ 
Kent site van naam, vindt 
het betrouwbare 

03 4e 
uitstrijkje pap 3 DS+O

B 0m04s pag1 - geen 
 

03 5 uitstrijkje leeftijd OB-S 0m08s pag1_pos03 erv www.medischforum.nl/…/ 
Herkent forum, klikt er 
(per ongeluk?) op 

03 5b uitstrijkje leeftijd OB-S 0m06s pag1 - geen  
03 6a uitstrijkje gevolgen OB-S 0m04s pag1_pos02 erv forums.obgyn.net/…/ Klinkt ‘oke’ 
03 6b uitstrijkje gevolgen OB-S 0m38s pag1 - geen  

03 7a 

uitstrijkje 
baarmoederhalskank
er 

DA+O
B 0m03s pag1_pos01 far 

www.baarmoederhalskankeronli
ne.nl 

Eerste zoekresultaat 

03 7b 

uitstrijkje 
baarmoederhalskank
er 

DA+O
B 0m07s pag1_pos10 mu www.gezondheid.nl/…/ 

Klinkt als een medische 
pagina 

04 1 

uitstrijkje 
baarmoederhalskank
er 

DA+O
B 0m38s pag1_pos01 far 

www.baarmoederhalskankeronli
ne.nl 

Eerste zoekresultaat, 
spreekt aan, RIVM niet 
omdat het over BV-
onderzoek gaat 

05 1a pap 2 uitstrijkje 
DS+O
B 0m26s pag1_pos01 z www.vrouwenarts.nl/…/ 

Gaat vrijwel altijd naar 
bovenste uitslagen 

05 1b pap 2 uitstrijkje 
DS+O
B 0m33s pag1-pag2 - geen 

Mijdt blogs, info over 
zorgen maken geeft haar 
geen info 

05 2a 
vervolgonderzoek 
pap2 

DS+O
B 0m04s pag1_pos07 erv forums.obgyn.net/…/ 

kijkt soms toch wel even 
op blogs 

05 2b vervolgonderzoek DS+O 0m07s pag1_pos10 far www.hpvtest.nl/…/ Was niet op zoek naar info 
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pap2 B over hpv, maar wil er toch 
meer over weten 

05 2c 
vervolgonderzoek 
pap2 

DS+O
B 0m22s pag2_pos06 zrg www.olvg.nl/…/ 

Komt ‘toevallig’ op olvg 
site terecht 

05 2d 
vervolgonderzoek 
pap2 

DS+O
B 0m12s pag3_pos01 vg nhg.artsennet.nl/…/ 

Leest over preventie, 
waarvan ze denkt dat het 
belangrijk kan zijn 

05 2e 
vervolgonderzoek 
pap2 

DS+O
B 0m39s pag3-pag5 - geen 

 

05 3a colposcopie OB 0m40s pag1_pos02 zrg www.lumc.nl/…/ 
Leest of zoekresultaat het 
waard is om op te klikken 

05 3b colposcopie OB 0m40s pag1-2 - geen  

05 4 colposcopie pijnlijk OB-S 0m30s pag1-2 - geen Teveel forums 

05 5a 
pap2 
schimmelinfectie 

DS+D
A 0m14s pag1_pos10 erv 

hormonaledisbal.forum2go.nl/…
/ 

Herkent niet als forum 

05 5b 
pap2 
schimmelinfectie 

DS+D
A 0m50s pag2-4 - geen 

Komt teveel in forumhoek 

05 6 
hpv virus 
symptomen DA-S 0m16s pag1_pos01 zrg www.hpvthuistest.nl/…/ 

Eerste zoekresultaat, ziet 
er toch weer meest 
objectief uit 

15 1 hpv virus pap3a 
DS+D
A 0m19s pag1_pos03 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 

 

15 2a colposcopie OB 0m30s pag1_pos07 zrg www.nvog.nl/…/ 

Lijkt haar objectief, 
betrouwbaar landelijke 
kenniscentrum 

15 2b colposcopie OB 0m40s pag1 - geen  

15 3 
baarmoederhalskank
er DA 0m33s pag1_pos11 mu www.gynaecologie.nl/…/ 

Niet kwf, want teveel info; 
gyn want prettig om te 
lezen dat ontwikkeling 
kanker langzaam gaat 

16 1 pap 3a DS 0m06s pag1 - geen 
Kiest liever optionele 
zoekopdracht 

16 2a pap3a virus 
DS+D
A 0m20s pag1_pos01 erv www.medischforum.nl/…/ 

Klinkt niet forumachtig, 
maar alsof het van 
officiëlere instantie is 

16 2b 
pap3a virus DS+D

A 0m18s pag1_pos03 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 
Klinkt ook als officiële 
instantie 

16 2c 
pap3a virus DS+D

A 0m07s pag1 - geen 
Ziet dat er veel forums 
tussen staan 

16 3 pap3a behandeling 
DS+O
B 0m28s pag1_pos08 zrg www.rivm.nl/…/ 

Geen forums, RIVM klinkt 
betrouwbaar 

16 4 hpv virus DA 0m09s pag1_pos02 wi nl.wikipedia.org/…/ 

Gek op wikipedia, zou 
daarna ook bij kwf gaan 
kijken 

17 1 

oorzaak voorstadium 
baarmoederhalskank
er DS-S 0m09s pag1_pos01 pf 

www.kwfkankerbestrijding.nl/…
/ 

 

17 2 alant vrouwen ZI 0m03s pag1_pos04 zrg www.alantvrouw.nl 

Gekregen van iemand 
anders 

17 3 wat houd pap 3a in DS   - geen Geen resultaten (bing) 

17 4 
voorstadium 
afwijkend uistijkend 

DS-
S+OB   - geen 

Geen resultaten (bing) 

17 5 
afwijkend uitstrijkje 
pap 3 

DS-
S+OB 0m20s pag1_pos03 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 

Ziet pap3 in titel staan; 
geen forums want 
negatieve verhalen, elkaar 
afkraken 

18 1a pap 1 DS 0m10s pag1_pos03 erv www.encyclo.nl/…/ 

Zoekresultaat met ‘pap 
uitslag’ erin, andere 
resultaten zonder zoekterm 
erin overgeslagen 

18 1b pap 1 DS 0m25s pag1_pos05 zrg www.rivm.nl/…/  

18 1c 
pap 1 

DS 0m25s pag1_pos04 mu www.dokter.nl/…/ 
Resultaat met pap1,2,3,4,5 
in titel 

18 2a colposcopie OB 0m19s pag1_pos01 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ Eerste zoekresultaat 
18 2b colposcopie OB om35s pag1_pos03 erv www.medischforum.nl/…/  

18 2c colposcopie OB 0m04s pag1_pos04 afb obgyn.craiova.xhost.ro 
Klinkt op afbeelding die ze 
‘gatverdamme’ vindt 

18 2d colposcopie OB 0m27s pag1 - geen  

18 3 
baarmoederhalskank
er DA 0m42s pag1_pos02 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 

Gaat op kanker zoeken 

19 1 colposcopie OB 0m30s pag1_pos01 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 
Begint altijd bovenaan; 
heeft andere resultaten wel 
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bekeken; wikipedia zou 
ook optie zijn omdat er 
heel veel info wordt 
verzameld; leest in intro 
iets over onderzoek 
waarvan zij vindt dat het 
goed is om te weten  

19 2 colposcopie zwanger OB-S 0m15s pag1_pos03 zrg www.amc.uva.nl/…/ 

In intro stond antwoord al 
beschreven; website amc is 
betrouwbaar 

20 1 

operatie stilzetten 
bloedverdunners 
risicogroepen 

OB-
S+OB-
S 0m26s pag1 - geen 

Resultaten weliswaar over 
endoscopische ingrepen, 
maar dan over hervatten 
van bloedverdunners; laat 
zich leiden door relevantie 
tekst 

20 2 
bloedverdunners 
stoppen OB-S 0m44s pag1_pos03 mu www.ziekenhuis.nl/…/ 

Denkt dat het een 
ziekenhuissite is 

20 3 
biopsie 
baarmoederhals OB-S 0m30s pag1 - geen 

Gaat alleen over verloop 
van de ingreep; denkt dat 
vraag te medisch is 

20 4 
biopt bij 
bloedverdunners OB+PS 4m02s pag1 - geen 

Resultaten niet relevant 
(vb biopsie borst); niet 
voor LUMC gekozen want 
wil eigenlijk geen info 
over risico’s 

21 1a hpv virus DA 0m32s pag1_pos03 zrg www.rivm.nl/…/ 

Meent dat RIVM van 
overheid is; mag je vanuit 
gaan dat het betrouwbaar 
is 

21 1b hpv virus DA 0m34s pag1_pos06 pf 
www.kwfkankerbestrijding.nl/…
/ 

 

22 1 colcoscopie OB 4m18s pag1 - geen 
Heel ander onderzoek, heel 
ander ziektebeeld 

22 2 colposcopie OB 0m36s pag1_pos01 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 

Klinkt goed, eerste hit; 
neemt meestal eerste 
resultaat dat er redelijk 
goed uitziet 

23 1a 

pap3 

DS 0m44s pag1_pos03 ov 
members.home.nl/larsbosboom/
…/ 

Kiest eerste resultaten niet, 
omdat deze er 
betrouwbaarder uitziet 

23 1b 
pap3 

DS 0m04s pag1_pos01 erv www.medischforum.nl/…/ 

Herkent niet dat het een 
forum is 

24 1a pap 3a DS 1m17s pag1_pos03 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 

Eerste resultaat niet, want 
onbekende afzender; rest 
forums; ziet alleen maar 
‘slechte informatie’ op 
vrouwenarts na 

24 1b pap 3a DS 0m12s pag1 - geen Slechte zoekactie 

24 2 colposcopie OB 0m29s pag1_pos02 wi nl.wikipedia.org/…/ 

Ziet veel 
streekziekenhuizen; 
wikipedia omdat je 
doorgelinkt kan worden 
naar goede sites; 
vertrouwen in wikipedia 

25 1 hpv virus DA   - geen [internetverbinding hapert] 

29 1 hpv virus DA 0m22s pag1_pos02 zrg www.rivm.nl/…/ 

Staat ‘eerste oorzaak 
bmhk’, zou ze van 
schrikken 

30 1 pap DA 0m10s pag1 - geen 

Geen relevante resultaten 
(vb tuincentrum pap in 
dordrecht) 

30 2a pap 2 DS 0m02s pag1_pos01 zrg www.vrouwenarts.nl/…/  

30 2b pap 2 DS 0m03s pag1_pos02 wi nl.wikipedia.org/…/ Gaat vaak naar wikipedia 

30 2c pap 2 DS 0m04s pag1_pos03 erv 
onlinespreekuur.gezondheidsplei
n.nl/…/ 

 

31 1 endoscopie OB 0m05s pag1_pos02 wi nl.wikipedia.org/…/ 
Erg informatief, redelijk 
vertrouwd 

31 2 pap 3 DS 1m01s pag1 - geen 
Herkent hoofdzakelijk 
ervaringsverhalen 

31 3 olvg ZI om02s pag1_pos01 zrg www.olvg.nl 

 

35 1 
baarmoederhalskank
er DA 2m03s pag1_pos03 zrg www.vrouwenarts.nl/…/ 

Kijkt naar namen, 
vrouwenarts klinkt 
redelijk; zou ook bij kwf 
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kijken; startpagina niet; 
bmhk-online overgeslagen 
want vermoedt dat ze dan 
‘iets moet’; wikipedia niet 
want oudste dochter zegt 
dat ze dat niet moet 
vertrouwen; 
gezondheidsplein zou ze 
ook raadplegen; slaat 
gesponsorde links over 

37 0 
> rechtstreeks naar 
olvg.nl nvt nvt nvt zrg OLVG.nl 

Direct naar ziekenhuis 

NB: de termen die onderstreept zijn, zijn gekozen uit de suggesties van Google. 
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bijlage 8.2: bezochte webpagina’s 
 

r zko
p 

type website # 
pag 

tijd overwegingen 
keuze** 

overwegingen exit gedrag 

1 1a zrg vrouwenarts.nl/…/baarmoederha
lskanker 

1 01:20 uitgebreid mist info groeifasen Leest ook andere info 

1 1b pf kwfkankerbestrijding.nl/index.js
p?... 

1 00:41  Info over 
bevolkingsonderzoek 
kort; wil info 
vergelijken om 
betrouwbaarheid in te 
schatten 

Leest geheel, 
tussenkopjes prettig, 
houdt van beknopt 

1 1c uit gynaecologie.nl/content/baarmo
eder/baarmoederhalskanker.asp  

1 00:37 Veel informatie Met andere twee sites 
erbij voldoende 
informatie 

Leest geheel 

2 1 wik wikipedia.org 4 00:09   Via links naar andere 
informatie binnen 
website 

2   wikipedia.org/wiki/Pap-klasse  00:41  Teveel ‘termen’ als 
cilinderepitheel 

 

2   wikipedia.org/wiki/Colposcopie  00:50    

2   wikipedia.org/wiki/Cervixcarcin
oom 

 01:44    

2 2 zrg vrouwenarts.nl/…/baarmoederha
lskanker 

1 03:26 Verduidelijking met 
tekening, duidelijke 
taal 

 Leest alles 

3 1a zrg rivm.nl/bevolkingsonderzoeknaa
rbaarmoederhalskanker 

2 00:07  Te algemeen over het 
bevolkingsonderzoek 

Via menu naar 
‘uitslag’ 

3   rivm.nl/bevolkingsonderzoeknaa
rbaarmoederhalskanker/onderwe
rpen/Uitslag/ 

 00:45 Wil meer info over de 
uitslag 

Vindt geen info over  
betekenis voor haar/ 
gevolgen 

Scant tussenkopjes 
om te bepalen of zij 
gewenste info kan 
vinden 

3 2 erv forum.viva.nl/forum/list_messag
es/2259/14 

1 00:12  Idem; geen gewenste 
info 

 

3 3a uit gezondheid.be/index.cfm?fuseac
tion=art&art_id=888 

1 01:42 Belangrijke info, heel 
goed, duidelijk, 
antwoord gevonden, 
veel info 

Wil nog meer weten, 
over oorzaak; verder 
zoeken want 
Belgische site 

Leest info, zou 
webpagina printen 
om later geheel te 
lezen 

3 3b uit gynaecologie.nl/content/uitstrijkj
e/uitstrijkje.asp 

1 00:22 Duidelijk, handig dat 
de verschillende 
uitslagen worden 
genoemd; medische 
website waar je echt 
wat aan hebt 

 Leest vluchtig wat zij 
er kan vinden 

3 4a erv medischforum.nl/onderwerp/130
4 

1 00:10  Herkent forum, voor 
goede info niet te 
vertrouwen want zijn 
ervaringen 

Leest wel een forums 

3 4b erv medischforum.nl/onderwerp/410
1 

1 00:25  Herkent forum, maar 
wel ‘medisch forum’, 
is niet per se waar 

Doorzoekt met ctrl-f 
op ‘pap’ 

3 4c zrg nvog.nl/files/het_uitstrijkje_van
_de_baarmoederhals.pdf 

1 00:25 Kent NVOG, 
betrouwbaar, ziet aan 
inhoudsopgave dat er 
veel relevante 
onderwerpen in staan, 
medische website 
waar je echt wat aan 
hebt, veel info 

Zou afdrukken Zou afdrukken om 
later geheel te lezen 

3 4d erv patientenplein.nl/…/message&pr
imary_id=54528&categorie_id=
1 

1 00:09  Weinig info  

3 5a erv medischforum.nl/onderwerp/684
5 

1 00:02  Wil niet naar forum  

3 6a erv forums.obgyn.net/vrouwengezon
dheid/VROUWENGEZONDHE
ID.0605/0011.html 

1 00:14  Geen pagina waar zij 
‘iets mee wil’ 
vanwege stijl/ 
uitstraling en 
ontbreken navigatie/ 
menu 

Bekijkt pagina 

3 7a far baarmoederhalskankeronline.nl 1 00:15  Kan niet direct 
vinden wat 
afw.uitslag en bmhk 
met elkaar te maken 

Zoekt op home naar 
antwoord op vraag 
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hebben 

3 7b uit gezondheid.nl/nieuwsartikel.php
?nieuwsartikelID=900 

1 00:18 Klinkt heel 
betrouwbaar 

  

4 1 far baarmoederhalskankeronline.nl 10 00:32 Lijkt site overheid, 
info eenvoudige te 
vinden, duidelijke 
uitleg, vragen 
beantwoord, 
professioneel/ 
deskundig door 
medisch taalgebruik, 
rustige uitstraling, 
geen toeters/ bellen 

 Leest informatie, via 
link naar wat is 
uitstrijkje 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/
…/wat_is_een_uitstrijkje.aspx 

 00:12  Heeft ze al gehad, dus 
daar gaat interesse 
niet naar uit 

Via link naar uitslag 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/
het_uitstrijkje/uitslag_van_het_u
itstrijkje.aspx 

 01:49 Interessant, 
gerustgesteld gevoel 
dat het vaker 
voorkomt 

‘Zeer ernstige 
afwijking’ baart 
zorgen, verder om te 
kijken wat erover 
wordt gezegd 

Via link naar 
afwijkende cellen 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/
…/ontstaan_van_afwijkende_cel
len.aspx 

 00:47 Weer gerustgesteld 
dat het geen kanker is 

 via link naar 
herhaling uitstrijkje 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/
…/herhaling_van_het_uitstrijkje
.aspx 

 00:08  Wil info 
vervolgonderzoek, 
vraag beantwoord 

Via link naar 
vervolgonderzoek 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/
verder_onderzoek/uitslag_biopsi
e.aspx 

 01:39 Komt overeen met 
info arts, geeft 
duidelijk inzicht 

Meer info over 
behandeling 

Via link naar 
behandelmethoden 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/
…/behandeling_afwijkingen.asp
x 

 00:22 Vrij eenvoudig 
beschreven 

Wil daar meer over 
weten, ziet fabels en 
feiten staan, vindt ze 
interessant 

Via link naar feiten 
en fabels 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/
de_feiten_en_fabels.aspx 

 01:20 Veel info op website, 
waardoor ze geen 
behoefte heeft om 
elders te kijken 

Uitleg over 
overdracht HPV roept 
vragen op, wellicht 
vindt ze antwoord bij 
faq 

Via link naar faq 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/
veelgestelde_vragen.aspx 

 01:44 Info over percentage 
besmettingen HPV 
stelt gerust, want zou 
zich anders schuldig 
voelen 

Overige vragen niet 
interessant 

 

4   baarmoederhalskankeronline.nl/l
aatste_nieuws.aspx 

 00:23*  Cijfermatige info niet 
interessant 

 

5 1a zrg vrouwenarts.nl/…/afwijkend_uit
strijkje 

1 01:09 Ziet er goed uit, heel 
uitgebreid, 
interessant, ook 
dingen waar zij zelf 
niet aan gedacht had, 
hele goeie site 

Weet nu zeker wat 
pap2 inhoudt 

Leest vluchtig om te 
bepalen of zij site wat 
vindt 

5 2a erv forums.obgyn.net/vrouwengezon
dheid/…0706/0399.html 

1 00:19  Duurt te lang voordat 
site geladen is, dan 
zal site vast niet goed 
zijn 

 

5 2b far hpvtest.nl/About…/HPV-test-
vs-the-Pap-FAQs.html?... 

1 00:54 Vindt vragen 
interessant, wel 
vaktermen maar dat 
maakt haar niet uit 

Gaat mn over wat zou 
kunnen gebeuren 
(niet interessant), 
maar wil weten wat 
er nu speelt 

 

5 2c zrg olvg.nl/…/301-
116+uitstrijkje,+colposcopie,+li
sexcisie+en+conisatie.pdf 

1 00:10  Bestand moet 
gedownload worden, 
doet ze nu niet 

 

5 2d vg nhg.artsennet.nl/k.../k…/M06_st
d.htm 

1 01:04  Heel vakinhoudelijk, 
meteen begonnen 
over hoeveel mensen 
er jaarlijks overlijden, 
komt niet verder met 
de site 

Scant naar wat zij 
interessant vindt, 
leest over signalen 
waar zij op moet 
letten ter preventie 

5 3a zrg lumc.nl >…> Patient brochures 1 00:33  Laden duurt haar te 
lang 

 

5 5a erv hormonaledisbal.forum2go.nl/…
/genezen van hp-virus-pap-3a-

1 00:20  Herkent forum, hoeft 
daar niet naar te 
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met-cin-iii-t44.html kijken 

5 6 zrg hpvthuistest.nl/hrHPV/hrHPV.ht
m 

1 00:45* Ziet dat het van 
ziekenhuis is, dan zit 
het wel goed 

 Niet doorspitten, 
maar scannen naar 
wat interessant is 

15 1 zrg vrouwenarts.nl/pagina/left/gynae
cologie/klachten/afwijkend_uitst
rijkje 

1 00:38  Info op site is bekend  

15 3 uit gynaecologie.nl/content/baarmo
eder/baarmoederhalskanker.asp  

1 01:50* Verhelderend plaatje 
lisexcisie 

Hele tekst, kleine 
letters; vindt 
antwoord op vraag; 
eigenlijk niet zoveel 
behoefte aan info 

Leest folder, zou info 
uit verwijsbrief met 
info folder 
vergelijken 

15 2a zrg nvog.nl/…/Uitstrijkje,%20colpo
scopie,%20lisexcisie%20en%20
conisatie.pdf  

1 06:31  Feitelijke 
beschrijving hpv 
terwijl zij het zelf zo 
naar vindt 

 

16 2a erv medischforum.nl/onderwerp/559
2/20 

1 00:03  Toch echt forum, 
heeft ze niks aan 

 

16 2b zrg vrouwenarts.nl/…/afwijkend_uit
strijkje 

1 01:23 Ziet dat bron NVOG 
is, klinkt heel 
betrouwbaar, 
stapsgewijs 
beschreven 

Vindt info beetje kort Zou goed naar site 
kijken 

16 3 zrg rivm.nl/…/verder-onderzoek/ 1 01:00    

16 4 wik wikipedia.org/humaan_papillom
avirus 

1 00:48 Betrouwbare info, al 
wordt het door 
verschillende mensen 
geplaatst, gedegen en 
to the point 

Heel verhaal; veel 
biologische termen; 
gaat over DNA, wil 
ze niet weten; wil 
praktische info, geen 
theorieën 

 

17 1 pf kwfkankerbestrijding.nl…baarm
oederhalskanker-en-de-
voorstadia.aspx 

3 00:08  Info niet wat ze 
zoekt, want gaat niet 
over afwijkende 
cellen die zijn 
gevonden 

 

17   kwfkankerbestrijding.nl/…/het-
uitstrijkje-mogelijke-
klachten.aspx 

 00:37   Scant tekst 

17   kwfkankerbestrijding.nl/…het-
uitstrijkje-oorzaken-en-
risicofactoren.aspx 

 00:55   Scant tekst 

17 2 zrg alantvrouw.nl 2 00:05   Klikt vrijwel direct 
op link ‘afwijkend 
uitstrijkje’ 

17   alantvrouw.nl/afwijkenduitstrijkj
e 

 00:52  Info gevonden over 
symptomen, 
oorzaken; verder 
zoeken om te zien of 
info overeenkomt 

 

17 5 zrg vrouwenarts.nl/…/afwijkend_uit
strijkje 

1 03:07*  Belt liever met 
ziekenhuis of huisarts 

Leest of info 
overeenkomt met wat 
huisarts heeft gezegd 

18 1a uit encyclo.nl/begrip/pap%uitslag 1 00:17  Vindt ze niks, staat 
niks bijzonders bij 

Leest paar regels 
tekst  

18 1b zrg rivm.nl/…/Verder-onderzoek/ 1 00:42  Op zoek naar info 
over uitslag, gelezen 
over uitslag 

 

18 1c erv dokter.nl/…/182401-pap-1-2-3-
4-5.html 

1 01:10    

18 2a zrg vrouwenarts.nl/pagina/left/…/co
lposcopie 

1 01:08  Wil niet weten dat 
biopt nemen pijnlijk 
kan zijn; wordt er 
angstig van 

Gaat info over pijn 
lezen 

18 2b erv medischforum.nl/onderwerp/585
4 

1 01:05  Leest over 
voorstadium kanker 
en gaat zich dingen in 
haar hoofd halen 

Gaat info over kanker 
lezen 

18 2c afb obgyn.craiova.xhost.ro 1 00:05  Wil eigenlijk niet 
geconfronteerd 
worden met beeld 

Bekijkt afbeelding 
met afschuw 

18 3 zrg vrouwenarts.nl/…/baarmoederha
lskanker 

1 00:27*  Bedenkt dat ze wil 
weten waar het 
vandaan komt 
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19 1 zrg vrouwenarts.nl/pagina/left/…/co
lposcopie 

1 02:00  Is genoeg 
geinformeerd; 
gelezen tot aan 
uitslag, rest ziet ze 
later wel 

Leest halve pagina 

19 2 zrg amc.uva.nl/index.cfm?pid-142 1 00:16  Intro google gaf 
antwoord al 

 

20 2 uit ziekenhuis.nl > index A > Alka-
Setzler 

1 01:35 Denkt opnieuw dat 
het een ziekenhuissite 
betreft 

Is niks wijzer 
geworden van 
antwoord; gaat over 
tandheelkundige 
ingreep 

Leest forumpost van 
patient met antwoord 
zorgverlener 

21 1a zrg rivm.nl/…/onderwerpen/HPV 1 03:59  Vraagt zich af hoe 
overdracht nu precies 
gaat; of vriend ook 
behandeld moet 
worden 

Leest info die 
tegenstrijdig is met 
wat zij eerder heeft 
gehoord; zou hele 
pagina lezen 

21 1b pf kwfkankerbestrijding.nl/index.js
p?... 

1 05:00*  Info gaat alleen over 
het vaccin; heeft 
indruk dat ze al veel 
(genoeg) weet over 
hpv 

Wil weten of info 
overeenkomt met info 
rivm; leest info ook al 
gaat het over vaccin 

22 2 zrg vrouwenarts.nl/pagina/left/…/co
lposcopie 

1 00:19 Was voldoende 
informatie 

Vragen beantwoord Vrijwel helemaal 
doorgelezen 

23 1a zrg members.home.nl/larsbosboom/
diagnose.htm 

1 01:27 vermoedt dat ze er 
algemene info kan 
vinden  

Vreemd dat pijn 
tijdens menstruatie 
teken kan zijn; maar 
stopt met zoeken 
want wil geen info 
meer 

Lezen wat 
symptomen zijn en 
dan kijken of zij die 
ook heeft 

23 1b erv medischforum.nl/onderwerp/130
4 

1 00:18  Herkent dat het een 
forum is, geen 
behoefte aan; wil het 
niet weten want kan 
er toch niks aan doen 

Scant tekst 

24 1a zrg vrouwenarts.nl/…/afwijkend_uit
strijkje 

1 01:39  Kijkt meteen een 
kruis in 
‘verschrikkelijk’, zit 
er niet op te wachten; 
mist info over uitslag, 
zegt niet veel 

Leest info door 

24 2 wik wikipedia.org/wiki/Colposcopie 1 02:24* Prettig medium, 
interessante website 

  

29 1 zrg rivm.nl/…/HPV 5 05:26 Rivm is betrouwbare 
bron; geen vage boel; 
duidelijke plaatjes die 
iets toevoegen 

Staat stellig dat het 
eerste oorzaak van 
bmhk is, niet handig 
aangegeven; roept 
nieuwe vragen op 
maar die stelt ze 
morgen aan arts 

Leest info door; klikt 
verder 

29   rivm.nl/…/animatie  00:26   Klikt verder, want 
weet dat zij 
betrouwbare bron 
heeft te pakken; 
getriggered door 
‘kennistest’ 

29   rivm.nl/…/kennistesthpv  00:32 Wekt interesse, zou 
dat thuis gaan maken 

 Idem 

29   rivm-
cvb.nl/kennistest_hpv02.html 

 00:27   Idem 

29   rivm.nl/…/veelgesteldevragenhp
v/ 

 01:24* Overzichtelijke, 
uitgebreide website; 
goede vragen 

 Kijkt nu globaal, 
maar zou zich er thuis 
meer in verdiepen 

30 2a zrg vrouwenarts.nl/…/afwijkend_uit
strijkje 

1 00:46  Structuur (menu) niet 
snel genoeg duidelijk 

 

30 2b wik wikipedia.org/wiki/Pap-klasse 2 00:19   Scant over de tekst 

30   wikipedia.org/wiki/colposcopie  00:36   Kort, want maakt 
haar onrustig. Wacht 
liever af. 

30 2c erv onlinespreekuur.gezondheidsplei
n.nl/onlinespreekuur/…/8321 

1 00:17*    

31 1 wik wikipedia.org/wiki/endoscopie 2 01:28 Lekker overzichtelijk, 
goede doorkliks als je 
woord niet kent of 

Vindt info niet 
interessant, 
oppervlakkig, puur 

Scant pagina op 
relevante info, via 
interne link naar 
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verdieping wilt definitie van 
endoscopie, niet 
relevant 

baarmoedermond 

31   wikipedia.org/wiki/baarmoeder
mond 

 laadt 
niet 

  Eerste resultaat, erg 
informatief, redelijk 
te vertrouwen 

31 3 zrg olvg.nl 2 00:43    

31   olvg.nl/…/uitstrijkje_colposcopi
e_lis_excisie_en_conisatie 

 00:29*    

35 1 zrg vrouwenarts.nl/…/baarmoederha
lskanker 

1 04:15 Duidelijk, zonder 
flauwekul; geen 
bewegende 
elementen; prettige 
rustige opmaak, niet 
schreeuwerig; geen 
sponsoring 

Info was wat ze zocht Gaat alles lezen, 
desnoods printen om 
later te lezen; 
controleert of het 
klopt met wat arts 
heeft gezegd – zo 
niet, dan nog 1 of 2 
sites bezoeken 

37 0 zrg olvg.nl 2 00:33   Zoekt via zoekbalk 
naar ‘uitstrijkje’ 

37   olvg.nl/…uitstrijkje,%20colposc
opie,%20lis-
excisie%20en%20conisatie.pdf 

 01:55   Klikt op folder 
uitstrijkje 

 
* laten stoppen 
** In de kolom ‘overwegingen keuze’ is het hokje vaak leeg, omdat de overwegingen om voor de site te kiezen grotendeels al vermeld zijn bij het kiezen voor een zoekresultaat 
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bijlage 8.3: afbeeldingen folder lisexcisie en uitstrijkje 
 
 
lisexcisie 

 
 
 
uitstrijkje 
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bijlage 8.4: afbeeldingen van websites met positief gewaardeerde 
vormgeving 
 
 
 

“rustige” website 

 
 
 
 
website “zonder opschmuck” 
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bijlage 8.5: afbeeldingen van website met negatief gewaardeerde 
vormgeving 
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bijlage 8.6 afbeelding medisch taalgebruik 

 
 

 

bijlage 8.7 afbeelding betrouwbaar taalgebruik 
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bijlage 9.1: patronen in het informatiezoekgedrag 

 
respondent informatiebehoeften informatiebronnen zoekstrategie cluster 

     
23 1a 1 2c 1 
26 2 1 0 2 
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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hoofdstuk 10 reflectie en aanbevelingen 
 
bijlage 10.1: toesnijden d.m.v. een keuzemenu 

In paragraaf 10.2.1 werden patroonspecifieke aanbevelingen gedaan voor het beter laten aansluiten van online 
informatie op de behoeften en gedragingen van zorggebruikers. In deze bijlage wordt een voorbeeld gegeven van 
een uitwerking van het toesnijden van informatie op de patronen door middel van een keuzemenu. Het 
onderwerp dat is uitgewerkt is baarmoederhalskanker. Steeds wordt vermeld voor welk patroon de informatie is 
bedoeld: 1. inactief, 2. sensitief, 3. selectief, 4. constructief en 5. assertief.  

 
startpagina: 
informatie-arme pagina met enkel meest pertinente informatie beknopte beschrijving van diagnose (positief, 
geruststellend) en eerste afspraak op de cervixpolikliniek > bedient 1, 2, 3, 4 en 5 

 
keuzemenu: 
Informatie over de kans op baarmoederhalskanker 

 
1. Meer weten over de kans op baarmoederhalskanker? 

• Informatieve tekst op pagina: beknopte, geruststellende informatie over de kans op 
baarmoederhalskanker, nadruk op positieve uitkomst. Refereren aan verontrusting van de patiënt > 
bedient 2, 3, 4 en 5 

 
a. weten wat de huisarts zegt over de kans op baarmoederhalskanker? 

Filmpje: huisarts die vertelt over kleine kans op baarmoederhalskanker > bedient 2, 3, 4 en 5 
 

b. meer weten over het risico op baarmoederhalskanker? 
Gedetailleerde informatie over het risico op baarmoederhalskanker en die aanzet tot positieve 
verwachting > bedient 3, 4 en 5 

 
c. weten hoe andere vrouwen de kans op baarmoederhalskanker ervoeren? 

Aantal uitgebalanceerde ervaringsverhalen – video of tekst - die achter een link zitten (niet 
direct zichtbaar) 
o ervaringsverhaal van vrouw die zich zorgen maakte over de kans op 

baarmoederhalskanker en hoe ze hiermee omging > bedient 2, 3, 4 en 5 
o ervaringsverhaal van een vrouw die daadwerkelijk kanker bleek te hebben > bedient 3, 4 

en 5 
 

d. tips nodig voor het omgaan met uw zorgen? 
tekst: informatie voor het omgaan met zorgen over de kans op baarmoederhalskanker > 
bedient 3, 4 en 5 

 
e. feiten en cijfers over baarmoederhalskanker 

FAQ’s met feiten en cijfers, beknopte informatie > bedient 4 en 5 
Links: naar wetenschappelijke onderzoeken, naar zorginstellingen voor meer informatie > 
bedient 5 

 
 
 

 


