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Samenvatting
Naar een effectieve biomedische wetenschapscommunicatie

Een samengesteld theoretisch raamwerk dat biomedische wetenschapscommunicatie 
over voorspellende DNA-diagnostiek begrijpelijk en hanteerbaar maakt
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Voor het lezen
De samenvatting van het proefschrift begint vanuit de essentie van de conclusies. Naarmate de lezer meer tijd 

neemt, ontvouwen deze conclusies zich. Het interessante is dat conclusies uitdijen naar vragen. Dit is zoals 

verdieping en wetenschappelijk onderzoek naar onze mening werken. 

Het proefschrift in 5 minuten: de grote lijn
In dit proefschrift beschrijven we een theoretisch raamwerk en een daarvan afgeleid instrument (een vragenlijst 

voor communicatie professionals en een database voor systematisch ontwikkelde review artikelen) voor 

het ontwikkelen en ontwerpen van een hanteerbaar proces van biomedische wetenschapscommunicatie 

rond voorspellende DNA-diagnostiek. Theoretisch raamwerk en instrument zijn gebaseerd op theorieën 

van verschillende communicatie-, of aan communicatie gerelateerde vakgebieden. Het ging hierbij om het 

identificeren van succes- en faalfactoren van communicatieprocessen binnen gezondheidscommunicatie, 

medische psychologie en (medische) commerciële communicatie (reclame). De communicatie-elementen 

structuur, proces, uitkomst en context vormden het analyse kader. De ontwikkelingen in voorspellende DNA-

diagnostiek het referentiepunt. Naast het theoretisch raamwerk en het instrument is vanuit de resultaten van 

dit onderzoek de positie van biomedische wetenschapscommunicatie ten opzichte van de andere vakgebieden 

onderzocht. 

De nieuwe inzichten ontleend aan de verschillende vakgebieden hebben het theoretisch begrippenapparaat 

voor biomedische wetenschapscommunicatie uitgebreid. Aan de hand van het theoretisch raamwerk is het 

nu mogelijk om veel specifieker onderzoek- en ontwerpvragen te stellen met betrekking tot de verschillende 

elementen in het proces van biomedische wetenschapscommunicatie. Op de vragenlijst hebben communica-

tieprofessionals en beleidsmakers op het gebied van voorspellende DNA-diagnostiek gereflecteerd aan de 

hand van een casus over longkanker en voorspellende DNA-diagnostiek. De respondenten kwamen individueel 

en in groepsverband tot de conclusie dat het instrument bruikbaar is voor professionals die op een hoog 

abstractieniveau nadenken over het ontwerpen van (nieuwe) biomedische communicatie-activiteiten. Het 

theoretisch raamwerk en het instrument maken het communicatieproces inzichtelijk en hanteerbaar en in 

de toekomst mogelijk effectief. Effectiviteit is alleen te toetsen als het raamwerk en het instrument worden 

gebruikt en geëvalueerd in de praktijk.  

De vragenlijst helpt de professional vragen te stellen en kritisch te kijken naar het proces. De review artikelen 

die in een database terecht moeten komen leiden tot evidence based biomedische wetenschapscommunicatie 

en ondersteunen de professional in het verbreden van de keuzemogelijkheden voor het ontwerpen van een 

biomedisch wetenschapscommunicatieproces. Het gaat om het eenvoudig beschikbaar stellen van relevante 

maar vooral valide informatie over communicatieonderzoek. Onderzoek met een grote zeggingskracht 

dus. Het theoretisch raamwerk en het instrument ontwikkeld in dit onderzoek zijn naar onze mening ook 

extrapoleerbaar naar wetenschapscommunicatie in het algemeen. 

Het bovenstaande betreft het antwoord op de eerste onderzoeksvraag: wat kunnen we leren over 

proces, structuur, uitkomst en context van biomedische wetenschapscommunicatie als we kijken naar 

gezondheidscommunicatie, medische psychologie en (medische) commerciële communicatie? Wat betreft 

de tweede onderzoeksvraag over de positie van biomedische wetenschapscommunicatie hebben we drie 

factoren benoemd die een cruciale rol spelen in het bepalen van welk communicatiedomein wanneer de 

belangrijkste rol speelt: de context, het doel en de emotionele afstand van de doelgroep tot het onderwerp 

(in het geval van dit onderzoek de genetische aandoening). Het moment en de situatie (context, doel en 

emotionele afstand) bepalen de structuur, het proces en de uitkomst. Context is een belangrijke toevoeging 

aan het analyse-instrument van Donabedian (1980). Als de emotionele afstand groot is doordat de doelgroep 

niet persoonlijk betrokken is, het doel informeren is omdat overtuigen uit ethische overwegingen niet wenselijk 
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is, en de context niet dwingend is, dan is het kiezen voor biomedische wetenschapscommumicatie de best 

passende wijze van communiceren met de doelgroep. In dit geval kunnen natuurlijk wel elementen van 

gezondheidscommunicatie een rol spelen maar het communicatie-instrumentarium dat in eerste instantie 

gebruikt wordt, hoort bij het domein van biomedische wetenschapscommunicatie. 

Het proefschrift in 10 minuten: de methode
In dit exploratief descriptief onderzoek hebben we de verschillende vakgebieden onderzocht door middel van 

systematisch literatuuronderzoek. In het medische domein beter bekend als de methodologische basis voor 

evidence based medicine. Centraal in deze aanpak staan de relevantie en de validiteit van de literatuur die 

samen de zeggingskracht bepalen. In de conclusie van onderzoek dat gebaseerd is op literatuuronderzoek 

is het van belang om de meest relevante (passend bij de onderzoeksvraag?) en valide (juiste manier 

onderzocht?) literatuur op te nemen, immers deze dragen het sterkste bij (hebben de grootste zeggingskracht) 

in het onderbouwen van een robuuste conclusie. Een essay, hoe baanbrekend ook, heeft uiteindelijk minder 

zeggingskracht dan een randomized clinical trail als het gaat om de robuustheid van de conclusies. Verder 

maken we een verschil in de analyse tussen geconsolideerde literatuur: boeken en handboeken in catalogi 

van universiteits- en andere wetenschappelijke bibliotheken. En ongeconsolideerde literatuur: artikelen in 

wetenschappelijke tijdschriften beschikbaar via tal van databases. 

Door tijdgebrek echter en andere praktische beperkingen hebben we natuurlijk niet alle literatuur met 

de grootste zeggingskracht kunnen lezen en beoordelen op relevantie en validiteit. Ongetwijfeld zullen 

deskundigen en onderzoekers die thuis zijn in de in dit proefschrift onderzochte vakgebieden tal van andere 

zaken kunnen toevoegen. De grote methodologische winst zit vooral in de transparantie waarop welke 

literatuur op welke wijze is gebruikt en welke eindconclusies van dit onderzoek daarop zijn gebaseerd. Aan 

de hand van deze transparantie is het mogelijk adequaat de verschillende blinde vlekken in de analyse aan te 

vullen. 

Het onderzoek als geheel is een vergelijkend onderzoek. Bij vergelijken komt al snel de vraag naar boven of je 

niet knollen met citroenen vergelijkt. Met andere woorden, wat kun je wel en niet met elkaar vergelijken? Aan 

de hand van het theorama van de wiskundige Gödel dat hij publiceerde in 1931 (in Hofstadter, 1999) en het 

recente onderzoek van Verdoes (2005) rond het vergelijken van theorieën in de economische wetenschappen, 

scheppen we een formeel logisch en methodologisch kader voor het vergelijken van verschillende vakgebieden 

met elkaar. 

We hebben ons beperkt in de tijd en de hoeveelheid literatuur en we hebben een rationale ontwikkeld voor 

het uitvoeren van vergelijkend systematisch literatuuronderzoek. Het op deze wijze ontwikkelen van een 

methode is gerechtvaardigd omdat biomedische wetenschapscommunicatie zich nog in een explorerende fase 

bevindt. De praktijk van biomedische wetenschapscommunicatie is diffuus evenals het onderzoek. Er is geen 

staande methodologische praktijk. Juist door het aangeven van een deel van de methodologische basis van het 

vakgebied, hopen we dat dit proefschrift bijdraagt aan het bepalen van een aantal richtingen in het onderzoek. 

De resultaten van dit proefschrift maken het mogelijk nieuwe onderzoeksvragen te articuleren die bijdragen 

aan een verdere theoretische ontwikkeling van biomedische wetenschapscommunicatie. Een theoretische 

ontwikkeling die de praktijk ondersteunt en vice versa. In de volgende paragraaf volgt een afzonderlijke 

samenvatting van ieder hoofdstuk.
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Het proefschrift in 35 minuten: de hoofdstukken
In dit deel van de samenvatting passeren de belangrijkste conclusies uit de afzonderlijke hoofdstukken. Deze 

conclusies vormen vanzelfsprekend de basis van wat in de eerste minuten van de samenvatting beschreven 

is. Het tweede hoofdstuk (Methode van Onderzoek) en het laatste hoofdstuk (Discussie en Conclusie) zijn 

niet in dit overzicht opgenomen omdat in de vorige paragrafen de belangrijkste aspecten over de methode 

van onderzoek en de conclusies al beschreven zijn. Wel komt in de laatste paragraaf van de samenvatting de 

onderzoeksagenda voor de toekomst terug. 

Hoofdstuk 1: inleiding
Medische onderwerpen vormen een aparte groep van wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking 

tot publiekscommunicatie. Dit is toe te schrijven aan de kleinere emotionele afstand tussen publiek en het 

medische onderwerp. Een nieuw apparaat voor de verpakkingsindustrie staat nu eenmaal verder van het 

grote publiek af dan een doorbraak op het gebied van kankerbestrijding. De discussie rond het afnemen 

van de planeetstatus van Pluto is een andere, minder emotionele discussie, dan de discussie rond de zin en 

onzin van de hielprik of het bevolkingsonderzoek rond dikkedarmkanker. Klimaatonderzoek neemt hierbij een 

tussenpositie in. De medicalisering van de samenleving, het zelf ´doktertje spelen´ aan de hand van eenvoudig 

beschikbare zelftesten kent vanwege de emotionele betrokkenheid op verschillende niveaus een eigen 

dynamiek en met tijd en wijle een eigen hysterie. 

De theorievorming rond wetenschapscommunicatie in het algemeen en die van biomedische 

wetenschapscommunicatie in het bijzonder, bevindt zich in een beginstadium. Miller and Kimmel (2002) 

hebben als een van de weinigen op het gebied van ´biomedical communication´ modellen ontwikkeld op 

basis van survey´s uitgevoerd in Amerika. Maar deze modellen schieten helaas tekort daar waar het gaat 

om het begrijpen van de interactie tussen de verschillende variabelen zoals beschreven in de modellen. De 

wetenschappelijke literatuur voor wetenschapscommunicatie bestaat uit veel best practices beschrijvingen en 

niet systematische evaluaties, media-analyses en essay´s. Natuurlijk zijn elke publicatie en congresbijdrage 

betekenisvol voor het vakgebied maar er zijn maar moeilijk trends in methoden van onderzoek en onderwerpen 

aan te wijzen. In dit proefschrift doen we een specifiek voorstel in het kader van de verbinding tussen theorie 

en praktijk. Om in ieder geval de vraagstelling vanuit de best practices naar theorievorming vorm te geven en 

vice versa. 

Een trend die centraal staat binnen wetenschapscommunicatie is bijvoorbeeld twee-weg-communicatie, met 

interactiviteit en dialoog als een van de weinig terugkerende thema´s. Veel wordt er geschreven over het 

belang van interactiviteit en dialoog maar er is nauwelijks sprake van een valide theoretische onderbouwing 

die de praktijk kan helpen keuzes te maken in het ontwikkelen van een effectief communicatieproces. Boeken 

(geconsolideerde literatuur) die over wetenschapscommunicatie verschijnen zijn doorgaans caleidoscopisch 

van aard en daarmee symptomatisch voor de ontwikkeling van het vakgebied als zodanig. Deze boeken 

dragen natuurlijk al wel een deel van de theoretische bouwstenen in zich, maar wetenschapscommunicatie 

in het algemeen en biomedische wetenschapscommunicatie in het bijzonder bevinden zich nog in een sterk 

theorievormende fase. Vanuit de bijzondere plaats van medische onderwerpen in het publieke domein, 

de theoretische beginfase van biomedische wetenschapscommunicatie is de volgende onderzoeksvraag 

geformuleerd: 

Welke variabelen gerelateerd aan structuur, proces, uitkomst en context van gezondheidscommunicatie, 

medische psychologie en (medische) commerciële communicatie (reclame) zijn relevant en bruikbaar voor 

het ontwikkelen van een theoretisch raamwerk voor effectieve biomedische wetenschapscommunicatie rond 

voorspellende DNA-diagnostiek?
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Hoofdstuk 3: gezondheidscommunicatie
Gezondheidscommunicatie is het communicatiedomein dat het dichtst bij biomedische 

wetenschapscommunicatie rond voorspellende DNA-diagnostiek ligt. Aan de hand van geconsolideerde 

literatuur hebben we binnen biomedische wetenschapscommunicatie drie zogenaamde modaliteiten kunnen 

toevoegen: biomedische wetenschapspromotie, biomedische wetenschapseducatie en preventie van tekort aan 

biomedische wetenschapsinformatie. Binnen deze modaliteiten spelen de doelen en effecten die beschreven 

zijn in de wetenschapscommunicatie een rol. Deze doelen zijn vanuit gezondheidscommunicatie betekenisvol 

voor het individu in de zin van: de betekenis van kennis, de groei van kennis en het gebruik van kennis. 

Concepten, theorieën, modellen, constructen en variabalen ontleend aan gezondheidscommunicatie bouwen 

het begrippenapparaat voor biomedische wetenschapscommunicatie sterk uit. 

Ook de theorieën die gebruikt worden binnen gezondheidscommunicatie zijn van toepassing binnen 

biomedische wetenschapscommunicatie. Bijvoorbeeld het Health Belief Model en de Protectie Motivatie 

Theorie maken gebruik van concepten als self efficacy en health locus of control. Het eerste heeft betrekking 

op de eigen effectiviteit van individuen. Hoewel het begrip al veel besproken is, is het een toevoeging aan het 

domein van biomedische wetenschapscommunicatie. Self efficacy gaat over de vraag of mensen zich in staat 

achten, allerlei aspecten die rond voorspellende DNA-diagnostiek een rol spelen, te begrijpen of anderszins 

betekenis te geven. Health locus of control, of in het geval van biomedische wetenschapscommunicatie 

knowledge locus of control, geeft inzicht in wat individuen zien als de bron van kennis. Vinden zij dat zijzelf 

de informatie moeten zoeken (internal locus of control) of dat deze informatie moet worden aangedragen 

(external locus of control)? Het antwoord op deze vraag bepaalt de richting van het communicatieproces. 

Een ander opvallend resultaat is het bestaan van een ‘research liaison officer’ binnen de praktijk van 

gezondheidscommunicatie. Deze ´verbindingsofficier´ draagt zorg voor het betekenisvol en hanteerbaar 

beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten over gezondheidscommunicatie voor de praktijk van 

gezondheidscommunicatie. De verbinding tussen theorie en praktijk wordt niet automatisch gemaakt. Er 

bestaan bijvoorbeeld geen congressen waar onderzoekers en professionals elkaar ontmoeten of waarbij deze 

vraag naar de verbinding tussen theorie en praktijk duidelijk wordt gesteld. Hetzelfde geldt voor de praktijk van 

biomedische communicatie in het bijzonder en wetenschapscommunicatie in het algemeen. Een liaison officer 

draagt bij aan de oplossing van dit probleem. 

Hoofdstuk 3 eindigt met een stroomdiagram (theoretisch raamwerk stap 1) waarin de verschillende 

bevindingen zijn opgenomen. Duidelijk is geworden dat het begrippenapparaat beschikbaar voor biomedische 

wetenschapscommunicatie sterk is uitgebreid. Een uitbreiding die bijdraagt aan het ontwerpen van een beter 

hanteerbaar proces voor biomedische wetenschapscommunicatie. Groot probleem is nu waar liggen de 

accenten? Hoe verandert de kleur van dit model naar gelang de soort van genetische aandoening. Deze vraag 

is te beantwoorden vanuit de kennis van medische psychologie. Het onderwerp van hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 4: medische psychologie
Medische psychologie is te beschouwen als een basisdiscipline voor biomedische wetenschapscommunicatie 

naar analogie van de positie van psychologie ten opzichte van communicatie in het algemeen. Binnen het 

kader van voorspellende DNA-diagnostiek speelt bovendien genetic counselling een belangrijke rol als een 

praktijktoepassing van medisch psychologische kennis. 

In de geconsolideerde literatuur komen veel van de theorieën terug die ook in het kader van 

gezondheidscommunicatie beschreven zijn. Een aantal aspecten die cruciaal zijn voor biomedische 

wetenschapscommunicatie kunnen we echter direct ontlenen aan medische psychologie. Het gaat dan om 

begrippen als therapietrouw, angst, ongerustheid, empowerment en mate van onomkeerbaarheid van een 

genetische aandoening. 

Binnen medische psychologie is men van mening dat therapietrouw is te verbeteren doordat patiënten gaan 

inzien dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor verbetering van hun situatie. Een van de methoden om dit te 
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bereiken is het stellen van vragen in plaats van het geven van informatie of oplossingen. Eenzelfde methode 

kan ook van nut zijn in biomedische wetenschapscommunicatie als het gaat om doelgroepen die verder 

verwijderd zijn van een onderwerp. Zolang zij niet zien dat het hun probleem is of dat het hun aandacht zou 

moeten hebben, is communiceren in de zin van informatie geven, op geen enkele wijze effectief. 

Of mensen zich verantwoordelijk gaan voelen is in grote mate ook afhankelijk van de emotionele afstand die 

zij hebben tot het onderwerp. Ben ik zelf als individu betrokken of is iemand in mijn omgeving betrokken bij de 

aandoening? Daarmee hangen variabelen samen als ongerustheid en angst. Ongerustheid en angst hangen op 

hun beurt af van de mate van onomkeerbaarheid van de aandoening. Betrokken zijn, ongerustheid en mate van 

onomkeerbaarheid horen dicht bij elkaar en vormen samen een zwaartepunt in het welbevinden van mensen 

en hun motivatie om al dan niet kennis te gebruiken, op te slaan of er notie van te nemen. Binnen biomedische 

wetenschapscommunicatie rond voorspellende DNA-diagnostiek zijn deze inzichten van betekenis voor het 

ontwerpen van het communicatieproces en de boodschap. 

In een communicametrische vergelijking, die de volgorde en onderlinge verhouding van variabelen en 

constructen laat zien, wordt duidelijk hoe een communicatief proces eruit zou kunnen zien. Een dergelijke 

vergelijking maakt de complexiteit van het proces en de bijbehorende variabelen in ieder geval hanteerbaar. Aan 

de hand van de ongeconsolideerde literatuur wordt vervolgens duidelijk welke van deze variabelen op de meest 

valide wijze zijn onderzocht en waarvan in het biomedische domein het beste gebruik kan worden gemaakt. 

Het niet geven van informatie maar juist communiceren over de randvoorwaarden van kennis wordt verder 

uitgewerkt in het volgende hoofdstuk over (medische) commerciële communicatie. 

Hoofdstuk 5: (medische) commerciële communicatie
Commerciële communicatie (reclame) kent zeker in de medische wereld een lange traditie. Het is daarom 

jammer dat er in de loop van de jaren niet veel meer relaties zijn gelegd tussen de verschillende vakgebieden. 

Hoewel social marketing een vakgebied is dat binnen gezondheidscommunicatie een erkende rol speelt is 

social marketing toch een ander domein dan het reclame denken. Fennis (1999) heeft reclame denken voor 

gezondheidscommunicatie op TV verder uitgewerkt. Centraal hierin staat het Elaboration Likelihood Model 

(ELM) en concepten als product- en merkbeleving. Geen onderwerpen die zover wij weten terugkomen in 

social marketing. Reclame is dan ook veel meer een communicatievakgebied dan een marketing vakgebied. 

De P van promotie is binnen marketing dan ook opgenomen in marketingcommunicatie. Hoe marketing, 

marketingcommunicatie en reclame zich tot elkaar verhouden is echter geen onderwerp van dit hoofdstuk. We 

zijn primair geïnteresseerd in de theorieën en concepten in reclame denken. 

Zoals gezegd heeft Fennis het ELM binnen gezondheidscommunicatie geplaatst. We hebben in dit onderzoek 

hetzelfde gedaan voor biomedische wetenschapscommunicatie. Hieruit blijkt dat groepen die ver verwijderd 

zijn van het onderwerp (grote emotionele afstand) het best benaderd kunnen worden door middel van issue-

irrelevante informatie. De doelgroep is, naar analogie met reclame, niet geïnteresseerd in informatie over 

voorspellende DNA-diagnostiek maar bijvoorbeeld wel in de status die het hebben van kennis heeft. Daarop 

kan in eerste instantie worden gezinspeeld.  

Aan de hand van de geconsolideerde literatuur stellen we een weegschaal voor die zorgvuldig alle elementen 

van de boodschap in kaart brengt die voor een doelgroep de doorslag kunnen geven om actie te ondernemen 

of ergens aandacht aan te geven. Ook het idee van de weegschaal is ontleend aan de literatuur over reclame. 

Het grootste gewicht in de weegschaal wordt bepaald door vooroordelen, noties en culturele aspecten 

rond geneeskunde. Deze elementen bepalen niet alleen of de weegschaal doorslaat maar ook nog in 

welke richting. Het gaat hierbij om een zogenaamd indifferent evenwicht dat is ontleend aan de klassieke 

mechanica. Een evenwicht dat steeds een andere vorm of positie kan aannemen. De uitgangspositie voor 

het ontwerpen van een communicatieproces kan dus telkens een andere zijn. Door het sterk uitbreiden van 

de verschillende mogelijkheden ontleend aan reclame wordt het communicatieproces voor biomedische 

wetenschapscommunicatie beter hanteerbaar. 
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Aan de hand van de bevindingen in hoofdstuk 3, 4 en 5 is een vragenlijst opgesteld en voorgelegd aan 

professionals uit de praktijk van genetische testen en bevolkingsonderzoek. Dit om op het gebied van zowel  

communicatie als beleid te bepalen of de concepten en theorieën herkenbaar en hanteerbaar zijn voor de 

praktijk. Dit is onderwerp van hoofdstuk 6. 

Hoofdstuk 6: reflectie vanuit de praktijk
Het instrument dat we ontwikkeld hebben in samenwerking met het Centrum voor Verslavings Onderzoek (CVO)

(deskundigen in onder meer het maken van vragenlijsten) is te beschouwen als een instrument voor 

Biomedical Science Communication Process Assessment (BSCPA).

De reflectie was opgebouwd in drie fasen: 1) zelf invullen van de vragenlijst aan de hand van een fictieve case rond 

een voorspellende test voor longkanker; 2) interview door interviewer van CVO waarbij gevraagd werd naar het 

hoe en waarom van het invullen van de lijst. Is het duidelijk, zijn er elementen die moeten worden toegevoegd?; 3) 

groepsbijeenkomst waarbij de belangrijkste conclusies nog een keer besproken zijn. 

Belangrijkste resultaat is dat de professionals het instrument zien als een instrument om in een 

campagnevormende fase een aantal belangrijke vragen te formuleren in het licht van de eigen doelstellingen. 

Het instrument helpt om kennisdeficiënties in te schatten en de gevolgen daarvan voor het gehele 

communicatieproces. Vragen voor toekomstig onderzoek zijn: als je uitgaat van dit instrument is het dan 

mogelijk het instrument uit te breiden met modules (vragen) vanuit een ander domein? Hoe kun je in 

samenwerking met de praktijk dit instrument verder ontwikkelen? 

Het proefschrift in 45 minuten: de toekomst
Het theoretisch raamwerk en het daarop gebaseerde instrument dat getoetst is in de praktijk, maken de 

praktijk van biomedische wetenschapscommunicatie rond voorspellende DNA-diagnostiek inzichtelijk en 

hanteerbaar door het bieden van meer invalshoeken en handelingsmogelijkheden. Voor het vaststellen van de 

effectiviteit is evaluatieonderzoek nodig waarin het gebruik van het instrument in de praktijk getoetst wordt. 

In de conclusie van het proefschrift stellen we dan ook een onderzoeksagenda voor de toekomst voor waar 

onder meer deze vraag naar evaluatieonderzoek terugkomt. Verdere vragen zijn gericht op: ontwikkelen van 

concepten, theorieën, modellen, constructen en variabelen voor biomedische wetenschapscommunicatie 

in de lijn van constructen als eigen effectiviteit en locus of control; het ontwerp van de boodschap en 

het communicatieproces en eventuele ontwerpheuristieken voor een effectief biomedisch wetenscha

pscommunicatieproces. Het theoretisch raamwerk en het instrument geven weliswaar geen pasklare 

oplossing voor effectiviteit, maar stellen wel duidelijk vragen naar het ontwerpen en optimaliseren van 

communicatieprocessen. Inmiddels wordt het instrument webbased gemaakt en kan er onder een veelvoud 

van omstandigheden getest en uitgebreid worden. Hiermee is het een werkelijke brug geworden tussen theorie 

en praktijk gebaseerd op theorie en praktijk. 

In dit onderzoek hebben we zogezegd de bocht afgesneden in de ontwikkeling van biomedische 

wetenschapscommunicatie. Rond 1950 werd al in gezondheidscommunicatie gesproken over de noodzaak van 

interactiviteit. Dat dit pas veertig jaar daarna is opgepakt door wetenschapscommunicatie in het algemeen is te 

beschouwen als een gemiste kans. Het theoretisch raamwerk, het instrument en het denken vanuit beide, helpt 

hopelijk deze noodzakelijke multidisciplinaire poort open te houden. 
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