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Samenvatting 

In dit onderzoek is de (mogelijke) invloed van het digitaliseren van medische informatie op de 

kankerinfoservices in ziekenhuizen onderzocht. Op basis van de resultaten zijn er beleidsaanbevelingen 

opgesteld voor KWF Kankerbestrijding over de kankerinfoservices die zij aanbieden aan patiënten en 

zorginstellingen.  Met behulp van verschillende onderzoeken en relevante literatuur zijn veranderingen 

in de kankerinfoservices voor patiënten in ziekenhuizen in kaart gebracht en zijn verwachtingen over de 

(mogelijke) invloed van digitalisering van medische informatie hierover opgesteld. Dit leidde tot 

hypothesen waarin wordt gesteld dat hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten 

ziekenhuizen aanbieden, hoe minder verschillende informatievormen, -afzenders en –onderwerpen 

ziekenhuizen aanbieden. Om de hypothesen te toetsen zijn data, verkregen uit digitale enquêtes 

ingevuld door medewerkers van kanker-gerelateerde  ziekenhuisafdelingen, geanalyseerd (N=71) door 

middel van lineaire regressies en bivariate correlatie analyses. Daarnaast zijn er zeven interviews 

gehouden met professionals op het gebied van patiëntencommunicatie in ziekenhuizen.   De 

bevindingen laten zien dat geen van de hypothesen kon worden bevestigd. Er is geen verband 

gevonden tussen digitalisering van medische informatie en de differentiatie van kankerinfoservices in 

ziekenhuizen. Een verklaring hiervoor is dat informatievormen, -afzenders en –onderwerpen 

verschillende eigenschappen hebben waardoor zij aanvullend worden gebruikt en elkaar niet 

vervangen. Voor KWF Kankerbestrijding is de aanbeveling gedaan om de kankerinfoservices te 

baseren op de verschillende eigenschappen van informatie die elkaar kunnen aanvullen. 
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Voorwoord 

De afgelopen vijf maanden heb ik voor mijn afstudeeronderzoek stage gelopen bij KWF 

Kankerbestrijding. Vanaf het begin was ik positief verrast door de betrokkenheid van de medewerkers 

bij kankerpatiënten. Ik heb KWF Kankerbestrijding ervaren als een mooie organisatie waarbij de 

medewerkers zelf ook actief uitdragen waar de organisatie voor staat. Tijdens mijn stageperiode is er 

veel interesse geweest in mijn onderzoek en dit heeft mij erg gemotiveerd om een voor KWF 

Kankerbestrijding nuttig onderzoek uit te voeren. Tevens was dit mijn valkuil, door mijn praktische 

houding moest ik soms door Sendy Farag, mijn studiebegeleider, worden herinnerd dat ik aan het 

afstuderen was.  Voor mij is het, naast dat ik natuurlijk graag wilde afstuderen, vooral ook belangrijk 

geweest om nuttige en bruikbare informatie en aanbevelingen te leveren voor KWF Kankerbestrijding. Ik 

wil Corinne Hinlopen, mijn stagebegeleidster, bedanken voor de vrijheid en het vertrouwen dat zij heeft 

gegeven om mij zelfstandig en op mijn eigen manier het onderzoek uit te laten voeren. Hierdoor is mijn 

uiteindelijke onderzoek omvangrijk geworden maar ik hoop dat ik een bijdrage heb kunnen leveren in de 

keuzes voor het toekomstige beleid van de infoservices van KWF Kankerbestrijding.  
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1. Inleiding 

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. In Nederland krijgt een op de drie mensen ooit 

kanker (KWF Kankerbestrijding, Cijfers over kanker, 2014). Het is daarom niet verassend dat veel 

mensen geld schenken of ophalen om kanker tegen te gaan of dragelijker te maken. De grootste en 

bekendste fondsenwervende stichting die zich inzet tegen kanker is het Koningin Wilhelmina Fonds 

(KWF) Kankerbestrijding.  

 

1.1 Aanleiding 

KWF Kankerbestrijding is een stichting die sinds haar oprichting in 1949 onderzoek naar kanker 

financiert en voorlichting en ondersteuning aan patiënten biedt (KWF Kankerbestrijding, Jaarverslag 

2012, 2013). De doelen van de stichting zijn kanker terug dringen en onder controle krijgen maar ook 

kankerpatiënten een betere kwaliteit van leven geven. Om die doelen te bereiken, financiert KWF 

Kankerbestrijding wetenschappelijk onderzoek en onderwijs door middel van fondsenwerving (KWF 

Kankerbestrijding, Jaarverslag 2012, 2013). Daarnaast richt de stichting zich op het aanbieden van 

informatie over kanker en ondersteuning van patiënten.  

Al vanaf de oprichting van KWF Kankerbestrijding was het verstrekken van informatie een 

belangrijk onderdeel. In het begin werd er vooral informatie over kankersoort, behandeling en 

bijwerkingen verstrekt aan patiënten (Bos & Klein Poelhuis, 2012). Later volgden onderwerpen als pijn, 

seksualiteit, voeding en lymfoedeem, en daaropvolgend werd er informatie geboden over psychosociale 

onderwerpen, zoals omgaan met kanker en niet meer beter worden. Tegenwoordig is het aanbod van  

infoservices van KWF Kankerbestrijding zeer uitgebreid. Zo bieden zij onder andere digitale 

informatievoorzieningen, de Kankerinfolijn en verschillende brochures. Deze infoservices kunnen door 

patiënten direct bij KWF Kankerbestrijding worden besteld, maar ook indirect wordt de informatie van 

KWF Kankerbestrijding aangeboden. Er zijn verschillende zorginstellingen en bedrijven die informatie 

van KWF Kankerbestrijding bestellen en het vervolgens aanbieden aan hun bezoekers of patiënten. 

Ziekenhuizen hebben hierin de grootste rol, zij bieden in vergelijking met andere aanbieders de meeste 

informatie van KWF Kankerbestrijding aan.  

 

1.2 Probleemstelling 

Het belang dat KWF Kankerbestrijding hecht aan informatie voor kankerpatiënten is te verklaren door 

de grote rol die informatie speelt in de relatie tussen arts en patiënt. Schut (2009) geeft aan dat 

informatie zelfs de basis vormt in de relatie tussen arts en patiënt. Toen KWF Kankerbestrijding begon 

met informatie verstrekken waren zij een van de weinigen. De reden dat KWF Kankerbestrijding begon 
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met informatie voor kankerpatiënten was deels omdat er weinig goede informatie voor patiënten 

beschikbaar was. Inmiddels is dat niet meer de situatie, er is juist heel veel informatie. De toename van 

medische informatie is een gevolg van de nieuwe informatievoorzieningen die de laatste decennia zijn 

ontwikkeld (van Dijk, de Haan & Rijken, 2000). Vooral de intrede van de computer en vervolgens de 

ontwikkeling van het internet hebben nieuwe mogelijkheden van informatievoorziening en -uitwisseling 

gebracht. Het uitwisselen van informatie is een belangrijk kenmerk van digitale informatie. Digitalisering 

heeft namelijk gezorgd voor open informatienetwerken waar iedereen toegang toe heeft, daardoor kan 

iedereen informatie aanleveren (Jeurgens, 2013). 

 

1.2.1 Digitalisering als instrument 

Om de toename aan medische informatie alleen te wijten aan de mogelijkheden die digitalisering biedt, 

is te kort door de bocht. Digitalisering van informatie wordt namelijk ook gebruikt als instrument om de 

zorgsector te liberaliseren en de  patiënt te empoweren.  

De liberale hervormingen in de zorgsector kwamen tot stand om de kosten de drukken. Dat was 

nodig omdat de kosten van de gezondheidszorg de afgelopen jaren explosief zijn gestegen (Putters, 

den Breejen & Frissen, 2009). De laatste twee jaar is de gezondheidszorg zelfs de grootste kostenpost 

van de overheid geworden (Zorghulpatlas, 2014). Door de liberale hervormingen wordt er druk 

uitgeoefend op zorginstellingen om zich meer te richten op de vraag van de patiënt. Ook moeten 

zorginstellingen transparant zijn over de zorg die zij bieden en de resultaten die zij behalen. Hierdoor is 

er meer informatie voor de patiënt beschikbaar over het zorgaanbod. Zorginstellingen moeten hun 

zorgaanbod meer afstemmen op de eisen van de patiënt (Putters, den Breejen & Frissen, 2009). Met 

andere woorden, de zorg moet worden vormgegeven naar de vraag van de patiënt en niet naar het 

aanbod vanuit de markt. Patiënten krijgen hierdoor een centralere rol in het zorgaanbod. Zorg wordt 

meer patiënt-georiënteerd en daardoor neemt de hiërarchische verhouding (waarbij de zorgverlener 

bepaalt) af en neemt de gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en patiënt toe.  

Empowerment, een proces van individualisatie en kritisch bewustzijn, heeft veel invloed gehad 

op de meer gelijke positie van de patiënt ten opzichte van de arts (van Regenmortel, 2009). Patiënten 

hebben meer keus in het zorgaanbod en hebben meer informatie beschikbaar over de zorg (door de 

transparantie van zorginstellingen). Hierdoor zijn patiënten kritischer geworden over de zorg en 

informeren ze zichzelf meer over hun behandeling. Zowel de liberalisering van de zorgsector als de 

empowerment van de patiënt hebben gezorgd voor een toename van medische informatie. 
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1.2.2 Kwaliteit van informatie 

Dat informatie is toegenomen, maakt niet dat informatie ook beter is geworden. Juist omdat iedereen 

informatie kan aanleveren, is de informatie op internet niet altijd betrouwbaar. Uit onderzoek blijkt dat 

patiënten zelf moeilijk kunnen beoordelen of informatie betrouwbaar is (Bos & Klein Poelhuis, 2012). 

Ook komt in verschillende onderzoeken naar voren dat patiënten moeite hebben om medische 

informatie te begrijpen (Groenewoud, 2006). Medische zorg is gedifferentieerd, zeker met de 

toenemende behandelmethodes, en patiënten hebben niet dezelfde kennis als artsen (Putters, den 

Breejen & Frissen, 2009). Het belang van juiste medische informatie en begrijpelijke medische 

informatie is groot. Wanneer de patiënt de informatie niet begrijpt, kan hij of zij geen kritische houding 

aannemen tegenover de zorgverlener. Als de patiënt onjuiste informatie heeft gekregen kan dat ernstige 

gevolgen hebben, zeker op het gebied van dodelijke aandoeningen zoals kanker. Het probleem van 

informatie voor kankerpatiënten lijkt te zijn verschoven van ‘te weinig informatie’ naar ‘te veel 

informatie’.  

 

KWF Kankerbestrijding vindt dat patiënten recht hebben op kloppende en relevante informatie. Om 

duidelijk in kaart te brengen wat de patiënt vindt en wil, worden er regelmatig marktonderzoeken 

uitgevoerd onder kankerpatiënten door KWF Kankerbestrijding. Door de behoeftes van patiënten met 

regelmaat te onderzoeken, kan er snel worden geanticipeerd op nieuwe vormen van informatie, zoals 

internet. KWF Kankerbestrijding heeft, naar aanleiding van deze onderzoeken, in samenwerking met 

kankerpatiëntenorganisaties en integrale kankercentra besloten een overkoepelend platform te 

ontwikkelen waar informatie wordt samengebracht; KankerNL. Het online platform KankerNL geeft 

informatie over de kennis en ervaringen van patiënten en zorgprofessionals. Door informatie in een 

overkoepelend platform aan te bieden, kan KWF Kankerbestrijding patiënten verwijzen naar 

geselecteerde informatie en toezicht houden op de informatie. 

Tijdens de ontwikkeling KankerNL ontstonden vragen over de andere infoservices. In hoeverre 

zijn de andere infoservices van KWF Kankerbestrijding nog een aanvulling op de hoeveelheid 

beschikbare informatie die er nu is? Vandaar dat KWF Kankerbestrijding momenteel aan het nadenken 

is over hun kankerinfoservices. Om gegronde keuzes te maken over hun kankerinfoservices willen zij 

graag meer inzicht in de ontwikkeling van medische informatie voor kankerpatiënten en het gebruik van 

hun infoservices door zorginstellingen. Aan de hand van  Figuur 1 zal de vraag van KWF 

Kankerbestrijding worden toegelicht.   
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Figuur 1 KWF Kankerbestrijding als informant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals te zien is in Figuur 1 kunnen patiënten en zorginstellingen informatie bestellen bij KWF 

Kankerbestrijding. Zorginstellingen kunnen vervolgens de informatie meegeven aan de patiënt of het  

door de patiënt zelf laten meenemen. Door de marktonderzoeken heeft KWF Kankerbestrijding duidelijk  

in kaart hoe patiënten hun infoservices ervaren. Over de ervaringen van zorginstellingen heeft KWF 

Kankerbestrijding minder kennis. Om verder na te denken over de kankerinfoservices wil KWF 

Kankerbestrijding graag meer inzicht in het indirecte aanbod van infoservices via zorginstellingen 

(weergegeven met de rode cirkelpijl in Figuur 1).  

 

Eerder werd al benoemd dat ziekenhuizen de grootste groep indirecte aanbieders zijn van de 

kankerinfoservices van KWF Kankerbestrijding. Ook kwam naar voren dat digitalisering (met als 

achterliggende processen liberalisering van de zorgsector en empowerment van de patiënt) voor een 

toename van medische informatie heeft gezorgd. Maar welke invloed heeft digitalisering van medische 

informatie op de andere infoservices in ziekenhuizen?  

De infoservices van KWF Kankerbestrijding verschillen qua vorm (brochures, dvd’s etc.) en qua 

onderwerp (over de behandeling van kanker, over het emotioneel omgaan met kanker etc.). Binnen 

ziekenhuizen kan de informatie ook nog verschillen qua afzender (afkomstig van KWF 

Kankerbestrijding, afkomstig van patiëntenorganisaties etc.). Deze drie informatiekenmerken samen 
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wordt in dit onderzoek benoemd als differentiatie van infoservices. Door in kaart te brengen in hoeverre 

digitalisering van medische informatie de differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen 

beïnvloedt, wordt relevante informatie geboden voor KWF Kankerbestrijding, waarop zij keuzes in hun 

toekomstige kankerinfoservicesbeleid kunnen baseren.   

  

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is: 

Beleidsaanbevelingen doen over het kankerinfoservicesbeleid van KWF Kankerbestrijding door inzicht 

te geven in de mogelijke invloed die digitalisering van medische informatie heeft op de differentiatie van 

kankerinfoservices in ziekenhuizen.  

  

De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

- In hoeverre heeft digitalisering van medische informatie voor patiënten  invloed op de 

differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen? 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

Om een antwoord op de hoofdvraag te geven, moeten verschillende deelvragen beantwoord worden. 

Als eerste komen de liberalisering van de zorgsector en de empowerment van de patiënt aan bod als 

processen die de beschikbare informatie voor patiënten hebben beïnvloedt. Door in te gaan op deze 

achterliggende processen wordt de toename van informatie door digitalisering in een maatschappelijk 

en politiek perspectief geplaats. De deelvraag die hierbij wordt gesteld is: 

- Welke (mogelijke) gevolgen hebben de liberalisering van de zorgsector en de empowerment 

van de patiënt op de medische informatie voor kankerpatiënten? 

Vervolgens zal het proces van digitalisering en de mogelijke gevolgen hiervan op medische informatie 

worden uitgediept. De deelvraag hierbij is: 

- Hoe heeft digitalisering zich ontwikkeld en wat zijn de (mogelijke) gevolgen ervan op medische 

informatie voor kankerpatiënten? 

Na het beschrijvende gedeelte van dit onderzoek zal er een analyse van de data plaatsvinden. De 

kwantitatieve data worden verzameld met behulp van enquêtes afgenomen bij zorgverleners in 

ziekenhuizen. De deelvraag bij het analyseren van de kwantitatieve data is: 

- In hoeverre is er een verband tussen de digitalisering van medische informatie en de 

differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen? 

Aanvullend worden er kwalitatieve data verzameld door het afnemen van interviews bij 

zorgprofessionals op het gebied van patiëntencommunicatie. Deze data geven informatie over de 



 
12 Informatie over kanker 

ervaringen, overwegingen en verwachtingen van zorgprofessionals op het gebied van medische 

informatie voor kankerpatiënten. De deelvraag hierbij is: 

- Hoe wordt digitalisering van medische informatie voor kankerpatiënten door zorgprofessionals 

op het gebied van patiëntencommunicatie in de ziekenhuizen ervaren? 

 

Tezamen kan er dan een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag: 

- In hoeverre heeft digitalisering van medische informatie voor patiënten  invloed op de 

differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen? 

 

1.4 Opzet onderzoek 

Om de opzet van het onderzoek te verduidelijken, is het theoretisch kader in Figuur 2 als conceptueel 

model weergegeven.  

 

Figuur 2 Conceptueel model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hoofdstuk 2.1 wordt de eerste deelvraag beantwoord: Welke (mogelijke) gevolgen hebben de 

liberalisering van de zorgsector en de empowerment van de patiënt op de medische informatie voor 

kankerpatiënten? Zoals te zien in Figuur 2, bevat dit hoofdstuk drie paragrafen. Om deze deelvraag te 

beantwoorden zal eerst de rol van medische informatie in de relatie tussen zorgverlener en patiënt 

worden onderzocht (2.1.1). Vervolgens komen liberalisering van de zorgsector en empowerment van de 

patiënt aan bod (2.1.2 en 2.1.3). In het volgende hoofdstuk (2.2) wordt er ingegaan op de tweede 
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deelvraag: Hoe heeft digitalisering zich ontwikkeld en wat zijn de (mogelijke) gevolgen ervan op 

medische informatie voor kankerpatiënten? Als eerste wordt de ontwikkeling van internet als 

informatiemiddel beschreven (2.2.1). Vervolgens komt aan bod welke behoeftes patiënten hebben op 

het gebied van medische (digitale) informatie (2.2.2) en welke gevaren en kansen digitalisering van 

medische informatie met zich mee brengt (2.2.3). Door middel van een literatuuronderzoek worden deze 

vragen beantwoord.  

Het volgende hoofdstuk is specifiek gericht op KWF Kankerbestrijding (2.3). De rol van KWF 

Kankerbestrijding als informant wordt uitgediept, met behulp van interne verslagen en 

marktonderzoeken, en gekoppeld aan de eerdere opgedane informatie uit hoofdstuk 2.1. Vervolgens 

komt het proces van digitaliseren van medische informatie aan bod (2.3.2) en de visie die KWF 

Kankerbestrijding heeft over patiënteninformatie (2.3.3).  

 

De volgende twee deelvragen worden beantwoord door het uitvoeren van data-analyses. Om data 

hiervoor te verzamelen, worden er vragenlijsten afgenomen bij zorgverleners in ziekenhuizen. Deze 

data zullen vervolgens geanalyseerd worden door middel van het statistiekprogramma SPSS. Hiermee 

wordt de derde deelvraag beantwoord: In hoeverre is er een verband tussen digitalisering van medische 

informatie en de differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen? Naast de kwantitatieve analyse 

wordt de data verrijkt met kwalitatieve data uit interviews. In deze interviews zal de nadruk liggen op de 

overwegingen en keuzes van zorgprofessionals in ziekenhuizen om wel of niet medische informatie te 

digitaliseren. Met de kwalitatieve analyse wordt de laatste deelvraag beantwoord: Hoe wordt 

digitalisering van medische informatie voor kankerpatiënten door zorgprofessionals op het gebied van 

patiëntencommunicatie in de ziekenhuizen ervaren?  

 

Door de vier deelvragen te beantwoorden, kan er een antwoord worden geformuleerd op de 

hoofdvraag. Na het beantwoorden van de deelvragen zullen er een conclusie en een discussie volgen. 

Vervolgens worden er beleidsaanbevelingen voor KWF Kankerbestrijding opgesteld.  
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk is het literatuuronderzoek waarmee de eerste twee deelvragen worden beantwoord te 

lezen. In paragraaf 2.1 is beschreven welke rol medische informatie speelt in de relatie tussen arts en 

patiënt en welke gevolgen de liberale hervormingen in de zorgsector en de empowerment van de 

patiënt hebben op medische informatie. In de volgende paragraaf (2.2) komt de ontwikkeling van 

digitale medische informatie aan bod en de (mogelijke) invloed hiervan op medische informatie. In 

paragraaf 2.3 wordt ingegaan op KWF Kankerbestrijding als organisatie en hun rol als informant. Ook is 

het proces van digitaliseren van medische informatie binnen KWF Kankerbestrijding beschreven. 

 

2.1 De relatie tussen arts en patiënt 

Om te onderzoeken in hoeverre digitalisering invloed heeft op de differentiatie van kankerinfoservices in 

ziekenhuizen, is het belangrijk om eerst te onderzoeken of er andere processen invloed hebben op het 

gebruik van medische informatie door de patiënt. Het in kaart brengen van deze externe processen is 

nodig omdat medische informatie in ziekenhuizen niet alleen door digitalisering wordt bepaald. Daarom 

zal er worden teruggegaan naar de basis van medische informatie in de relatie tussen arts en patiënt. 

De rol die medische informatie speelt in deze relatie zal in dit hoofdstuk in kaart worden gebracht aan 

de hand van relevante literatuur. De verhoudingen binnen de relatie tussen arts en patiënt kunnen van 

buitenaf worden beïnvloed, waardoor deze veranderen. Om een duidelijk beeld te scheppen over de rol 

van medische informatie binnen de relatie zal dieper worden ingegaan op twee processen die de 

verhouding tussen arts en patiënt hebben veranderd. De processen zijn te zien in Figuur 3. Als eerste 

komt de liberalisering van de zorgsector aan bod in paragraaf 2.1.2, als proces dat vooral de rol van arts 

heeft beïnvloed, en vervolgens zal in paragraaf 2.1.3 empowerment aan bod komen, waarbij het 

voornamelijk over de patiënt zal gaan. Tezamen wordt dan de eerste deelvraag beantwoord: Welke 

(mogelijke) gevolgen hebben de liberalisering van de zorgsector en de empowerment van de patiënt op 

de medische informatie voor kankerpatiënten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 Informatie over kanker 

Figuur 3 Medische informatie in ziekenhuizen 

 

 

2.1.1 Ervaringsgoed  

Binnen de traditionele relatie tussen arts en patiënt is er sprake van een hiërarchische verhouding (van 

Regenmortel, 2009). Die hiërarchie wordt veroorzaakt door het verschil in  kennis tussen de patiënt en 

de arts. De arts beschikt over medische kennis en informatie over behandelopties, vooruitzichten en 

medische gegevens. Voor de behandeling of diagnose is de patiënt afhankelijk van de kennis en 

informatie die de arts heeft. De patiënt beschikt over minder kennis en informatie dan de arts en kan 

hierdoor moeilijk een inschatting maken van de kwaliteit van informatie die de arts geeft (Schut, 2009).  

Informatie als basis voor een relatie wordt in de economie ervarings- of reputatiegoed 

genoemd. Een kenmerk van relaties die zijn gebaseerd op ervarings- of reputatiegoed is dat de kwaliteit 

van het product pas is te bepalen nadat het is gekocht (Schut, 2009). Binnen de relatie tussen arts en 

patiënt houdt dat in dat de patiënt de kwaliteit van de informatie en kennis van de arts pas kan 

beoordelen nadat hij of zij behandeld is. De patiënt krijgt medische informatie van de arts waarover hij of 

zij te weinig weet om een goede inschatting te kunnen maken van de juistheid. Als de patiënt onjuiste 

informatie heeft gekregen kan dat ernstige gevolgen hebben, zeker op het gebied van dodelijke 

aandoeningen zoals kanker. Concluderend is medische informatie de basis van de relatie tussen arts en 

patiënt en is het belang van juiste medische informatie erg groot.  

 

De relatie tussen arts en patiënt is echter veranderd en de rol van medische informatie binnen de relatie 

is daardoor verschoven. De traditionele relatie van een hiërarchische verhouding tussen arts en patiënt 
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is verschoven naar een meer persoonlijkere relatie (van Regenmortel, 2009). Dominante processen die 

ten grondslag liggen aan deze verschuiving zijn liberalisering van de zorgsector en empowerment van 

de patiënt. In de volgende paragrafen zullen deze processen worden uitgediept om vervolgens een 

terugkoppeling te maken naar de rol van medische informatie binnen de relatie tussen arts en patiënt.  

 

2.1.2 Liberalisering 

In 2006 werd de zorgsector hervormd. De keuze vanuit de overheid om te hervormen, werd gebaseerd 

op de verwachting van een stijgende zorgvraag (door trends als vergrijzing en toename van het aantal 

chronisch zieken) die het toenmalige systeem niet zou kunnen opvangen (Putters, den Breejen & 

Frissen, 2009). De hervormingen van de zorgsector hielden in dat het zorgsysteem marktgerichter 

moest worden en dat door middel van gereguleerde concurrentie een passende prijs-

kwaliteitverhouding en innoverende zorg gecreëerd zouden worden (Putters, den Breejen & Frissen, 

2009). De oorsprong van de hervormingen ligt in het neoliberaal gedachtengoed, waarbij de overheid 

zich zoveel mogelijk terugtrekt zodat de markt vrij kan ontwikkelen. Vandaar dat de hervormingen ook 

wel de liberalisering van de zorgsector worden genoemd. De keuze om te hervormen was gebaseerd op 

de verwachting dat marktwerking zou leiden tot een betere relatie  tussen vraag en aanbod en een 

passende prijs-kwaliteitverhouding (Kemper, 2012).  

Het proces van hervormen begon met de invoering van de Verzekeringswet. Iedereen werd 

hierdoor verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten en de verzekeraars werden verplicht 

aanmeldingen te accepteren. Zorgverzekeraars gingen vervolgens met zorginstellingen  onderhandelen 

over de kosten en de kwaliteit van de zorg (Groot & Krabbe-Alkemade, 2010). Om de liberalisering van 

de zorgsector in goede banen te leiden werden er verschillende overheidsinstellingen opgericht om 

toezicht  te houden op de sector. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt bijvoorbeeld 

toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op de rechten van patiënten en cliënten. De 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op handelingen van zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars, concurrentie en de regulering van de marktwerking. De Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op illegale samenwerking (Kemper, 2012).  

 

De hervormingen van de zorgsector hebben de ziekenhuiszorg veranderd. Zo wordt in de 

ziekenhuiszorg het aanbod meer afgestemd op de zorgvraag in plaats van dat de patiënt zich moet 

aanpassen aan het aanbod. Ziekenhuizen waren voor de liberalisering aanbod-gestuurde organisaties, 

maar door de hervormingen verschuiven ziekenhuizen meer naar vraag-gestuurde organisaties. Die 

verschuiving maakt dat ziekenhuizen meer samenwerkingsverbanden met elkaar en andere 

zorgverleners (zoals verpleegtehuizen en huisartsen) aangaan om te kunnen voldoen aan de vraag van 
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de patiënt (Amelsvoort & Jacobs, n.d.). De ontwikkeling van samenwerking tussen verschillende 

zorgverleners wordt ‘ketenmanagement’ genoemd. Ketenmanagement is te beschouwen als een 

onderdeel van een patiënt-georiënteerde organisatie. In patiënt-georiënteerde organisaties is er meer 

samenhang in de zorgverlening en staat de patiënt centraal. In de praktijk blijken ziekenhuizen nog 

veelal functionele organisatiestructuren te hebben doordat de verschuiving naar een patiënt-

georiënteerde organisatie langzaam gaat (Amelsvoort & Jacobs, n.d.). 

 Functionele organisatiestructuren kunnen een negatief effect hebben op de medische informatie 

die patiënten krijgen. Dat wordt veroorzaakt doordat zorgverleners minder bij elkaar betrokken zijn 

waardoor de kans op afstemmingfouten bij overdrachtsmomenten groter is (Amelsvoort & Jacobs, n.d.). 

Zorgverleners die werkzaam zijn in een functionele organisatiestructuur zijn meer met hun eigen 

specialisme en/of afdeling bezig dan zorgverleners die werkzaam zijn in een patiënt-georiënteerde 

organisatiestructuur. Door de scheiding van specialismes wordt de samenwerking tussen afdelingen 

bemoeilijkt. De uiteindelijke gevolgen van een slechte samenwerking komen vooral op het bord van de 

patiënt terecht, omdat er tegenstrijdige informatie wordt geboden op verschillende plekken of de patiënt 

niet zeker weet in hoeverre de informatie juist is (Amelsvoort & Jacobs, n.d.). Om de functionele 

structuur te veranderen naar een patiënt-georiënteerde structuur worden ‘klinische paden’ gebruikt. Een 

klinisch pad (ook wel zorgpad genoemd) is een plan van aanpak over het behandelingstraject en de 

benadering gericht op een specifieke groep patiënten (Sermeus & Vanhaecht, 2002).  

 

Door de marktwerking is de financiële druk voor ziekenhuizen toegenomen. Als gevolg hiervan is ook de 

concurrentie tussen ziekenhuizen toegenomen. Echter, ook de druk om samen te werken is 

toegenomen om, zoals hierboven te lezen, de patiënt zorg op maat te kunnen bieden. Ziekenhuizen 

moeten hierdoor een balans vinden tussen concurrentie en samenwerking (Kemper, 2012). Om 

financieel overeind te blijven tijdens de hervormingen moesten ziekenhuizen aanpassingen doen (Bos, 

Koevoets & Oosterwaal, 2011). Op microniveau betekende dit meer bieden tegen minder kosten, om zo 

patiënten aan te trekken of te houden. Op macroniveau betekende dit dat er keuzes moesten worden 

gemaakt over de relaties met andere ziekenhuizen, zoals samenwerken, fuseren, overname of 

faillissement. 

Het voordeel van de concurrentie tussen ziekenhuizen is dat het, samen met technologische 

ontwikkelingen, voor innovaties in de zorgsector heeft gezorgd (Bos, Koevoets & Oosterwaal, 2011). 

Aan de andere kant is het aantal ziekenhuizen wel afgenomen omdat niet alle ziekenhuizen de druk op 

concurrentie financieel aankonden. In 2011 had zestig procent van de ziekenhuizen meer netto schuld 

dan de norm of een te lage solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en de totale 

bedrijfsopbrengsten). Bij twintig procent van de ziekenhuizen was er zelfs sprake van beide (Bos, 
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Koevoets & Oosterwaal. 2011). Een gevolg hiervan is dat het aantal ziekenhuizen in de periode van 

2007 tot en met 2011 is afgenomen, zoals te zien in Tabel 1. 

 

Tabel 1  Afname aantal ziekenhuizen 

Jaar Totaal ziekenhuizen Universitaire 

ziekenhuizen 

Algemene 

ziekenhuizen 

Categorale 

ziekenhuizen 

2007 116 8 81 27 

2008 114 8 79 27 

2009 111 8 78 25 

2010 107 8 76 23 

2011 106 8 75 23 

 

In Tabel 1 wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten ziekenhuizen. Algemene ziekenhuizen 

bieden een breed scala aan behandelingen. Ondanks de groeiende zorgvraag is het aantal algemene 

ziekenhuizen in een periode van vijf jaar verminderd met zes ziekenhuizen. Categoriale ziekenhuizen 

zijn gespecialiseerd in een beperkt aantal behandelingen of ziektes, zoals kankerklinieken. Ook het 

aantal categoriale ziekenhuizen is afgenomen. Academische ziekenhuizen zijn verbonden met een 

medische faculteit (waar zij ook het onderwijs verzorgen) en voeren wetenschappelijk onderzoek uit. Zij 

zijn een ‘last resort’ instelling voor patiënten die in algemene ziekenhuizen niet verder kunnen worden 

behandeld. Universitaire ziekenhuizen zijn in 2011 als enige niet verminderd ten opzichte van 2007 

(Blank & Eggink, 2011). 

 

Concluderend heeft de liberalisering van de zorgsector geleid tot meer technologische innovaties, maar 

een vermindering van het aantal ziekenhuizen en meer concurrentie en samenwerkingsverbanden. In 

de praktijk blijkt de samenwerking tussen zorginstellingen vermoeilijkt door de (deels) nog aanwezige 

functionele organisatiestructuren van ziekenhuizen, wat kan leiden tot tegenstrijdige of onjuiste 

informatie voor de patiënt. Klinische paden worden gebruikt om de functionele organisatiestructuur om 

te zetten naar een patiënt-georiënteerde organisatiestructuur. 

 

2.1.3 Empowerment 

De liberalisering van de zorgsector is binnen een grotere maatschappelijke ontwikkeling te plaatsen, 

namelijk die van empowerment. In Nederland is een ontwikkeling gaande waarin mensen zich 

individueler opstellen. De saamhorigheid tussen mensen lijkt steeds moeilijker tot stand te komen. 

Mensen willen hun eigen keuzes maken en zelfstandig zijn (Bos, Koevoets & Oosterwaal, 2011). Het 

Sociaal Cultureel Planbureau geeft aan dat individualisering een nog altijd ontwikkelend proces is (SCP, 
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2008). Een term voor deze ontwikkeling van de mens, die binnen de zorgsector veel wordt gebruikt, is 

empowerment. 

In Nederland heeft empowerment zich vooral ontwikkeld in drie verschillende beleidsvelden, 

namelijk binnen maatschappelijk werk, lokaal sociaal beleid en de patiëntenbeweging (Spierts, 1999). 

Bij de ontwikkeling van empowerment-gericht beleid liggen wel risico’s. Empowerment kan niet van 

buitenaf worden opgelegd, maar in het ontwikkelen van beleid wordt van buitenaf wel ontplooiing 

afgedwongen. Door bijzonder hoogleraar actief burgerschap Evelien Tonkens en hoogleraar sociologie 

Jan Willem Duyvendak (in Spierts, 1999) wordt dit de paradox van empowerment genoemd. Bij het 

ontwikkelen van beleid dat is gebaseerd op empowerment is het daarom van belang om te faciliteren en 

niet af te dwingen. Omdat empowerment ook in andere sectoren veelvuldig wordt gebruikt, neigt het een 

containerbegrip te worden. Het is daarom belangrijk om het begrip af te bakenen voordat de invloed van 

empowerment op de relatie tussen patiënt en arts verder wordt uitgediept.  

 

Professor social sciences Tine van Regenmortel, gespecialiseerd in empowerment and vulnerable 

citizens, geeft aan dat empowerment in de basis een wetenschappelijk concept is (2009). Volgens haar 

is empowerment het beste te beschouwen als een paradigma dat een kader biedt om vanuit te denken. 

Het is dan ook logisch dat de term veelvuldig wordt gebruikt, het is in principe overal op toe te passen. 

Als omschrijving van empowerment hanteert van Regenmortel: “Een proces van versterking waarbij 

individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit 

via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van 

participatie.” (2009). Een belangrijk kenmerk van empowerment is de focus op mogelijkheden. Met 

andere woorden, een benadering vanuit empowerment is niet primair gericht op het verbeteren van 

negatieve aspecten maar op het versterken van positieve aspecten (van Regenmortel, 2009). 

Empowerment is een construct met een open einde, dat houdt in dat er geen duidelijke afbakening is 

tussen wel of niet empowered, maar dat empowerment kan groeien en dus procesmatig is. Een andere 

belangrijke kernwaarde van empowerment is interactie. Empowerment is geen individueel proces maar 

ontstaat door interactie. De laatste belangrijke kernwaarde is autonomie. Autonomie binnen 

empowerment is wel binnen een relationele context te beschouwen omdat het niet gaat om 

onafhankelijkheid maar om individuele kracht. Hierdoor staat autonomie niet los van sociale banden 

maar zijn juist sociale banden een manier om meer empowered te zijn. Door interactie en autonomie 

kan iemand zich ontplooien. Deze kernwaarden van empowerment gaan daardoor tegen 

zelfredzaamheid in, omdat juist relaties en interacties belangrijk zijn (van Regenmortel, 2009). 
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Empowerment houdt in dat mensen zich richten op hun eigen mogelijkheden en kracht. Door de focus 

op mogelijkheden en kracht, zijn mensen in staat een meer centrale rol in de maatschappij in te nemen. 

Deze centrale rol van de mens wordt versterkt door hoe de samenleving beleidsmatig wordt 

georganiseerd (Bos, Koevoets & Oosterwaal, 2011). In het beleidsveld van de patiëntenbeweging is 

centralisatie van de mens aanwezig in de vorm van zorg op maat (van Regenmortel, 2009). Zorg op 

maat is gericht op zorg die is afgestemd op de patiënt en te beschouwen als een onderdeel van patiënt-

georiënteerde organisaties of het gebruik van klinische paden. 

De centrale rol van de patiënt komt terug in de doelstellingen van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de hervormingen in de zorgsector (Hopman et al., 2012). Zo 

geeft het Ministerie aan dat er binnen organisaties meer samenhang in de zorgverlening moet komen, 

zodat de zorg voor de patiënt centraal komt te staan. Er moet ook sprake zijn van vraaggerichtheid, 

door het aanbod van zorg af te stemmen op de vraag van de patiënt (Hopman et al., 2012). Van 

Regenmortel (2009) geeft aan dat empowerment zich ook uit in een meer faciliterende rol voor de 

zorgverlener, waarbij deze vooral informeert over de mogelijkheden in plaats van een behandeling 

oplegt. Dit is terug te zien in de verandering in de relatie tussen arts en patiënt, waarbij de hiërarchische 

structuur is veranderd naar een meer gelijkwaardige relatie. Medische informatie wordt hierdoor niet 

meer opgelegd door de arts maar aangepast aan de behoeftes van de patiënt. Ook het belang van 

wederkerigheid neemt toe in de relatie tussen arts en patiënt. Er moet een balans zijn tussen geven en 

nemen in de relatie. De patiënt kan participeren in de behandeling door zichzelf te informeren en de 

zorgverlener kan openstaan voor de suggesties van de patiënt (van Regenmortel, 2009). 

 

Individueel omvat empowerment dus de nadruk op eigen kracht. In de praktijk wordt eigen kracht vaak 

vertaald naar eigen verantwoordelijkheid. Maar empowerment richt zich juist op gedeelde 

verantwoordelijkheid en niet op individuele verantwoordelijkheid (van Regenmortel, 2009). In de 

literatuur over empowerment is het vooral een begrip dat wordt gebruikt bij personen in 

minderheidsposities of personen die afhankelijk zijn van anderen, zoals patiënten. Empowerment is dan 

een manier om deze groepen sterker te maken, precies wat de bedoeling is van de hervormingen in de 

zorgsector en waar digitalisering (dat in het volgende hoofdstuk is beschreven) een belangrijke bijdrage 

in heeft. Samen met de hervormingen in de zorgsector heeft empowerment geleid tot een andere relatie 

tussen arts en patiënt, namelijk minder hiërarchisch en meer gelijkwaardig. Hierdoor is ook de rol van 

medische informatie veranderd, van opgelegd door de arts (hiërarchisch) naar in overleg met de patiënt 

(gelijkwaardig). Patiënten hebben meer keuze in de informatie die zij willen ontvangen en door de focus 

op eigen kracht en zorg op maat is de informatie specifieker op de patiënt aangepast.  
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2.2 Digitalisering van informatie 

In deze paragraaf komt de tweede deelvraag aan bod: Hoe heeft digitalisering zich ontwikkeld en wat 

zijn de (mogelijke) gevolgen ervan op medische informatie voor kankerpatiënten? Om een antwoord te 

formuleren op deze deelvraag zal eerst de ontwikkeling van informatie, met oog op digitalisering, aan 

bod komen in paragraaf 2.2.1. Vervolgens komen de informatiebehoeftes van patiënten aan bod in 

paragraaf 2.2.2. In de laatste paragraaf (2.2.3) volgt een uiteenzetting van de mogelijke gevaren en 

kansen van digitale medische informatie. 

 

2.2.1 Informatieontwikkeling 

In de laatste decennia hebben er op het gebied van informatievoorziening veel vernieuwingen plaats 

gevonden (van Dijk, de Haan & Rijken, 2000). Vooral de intrede van de computer en vervolgens de 

ontwikkeling van internet hebben nieuwe mogelijkheden van informatievoorziening en -uitwisseling 

gebracht. Het internet en de computer hebben tot digitalisering van medische informatie geleid. Onder 

digitale informatie valt, in de definitie van Horst en Miller (2012), alles dat gereduceerd kan worden tot 

het binaire systeem of dat ontwikkeld kan worden door het binaire systeem. Het binaire systeem kan 

informatie vertalen in geheugen (bits) waardoor informatie snel en over grote afstanden toegankelijk is 

(Horst & Miller, 2012).  

In 1993 werd XS4ALL, de eerste Nederlandse internetprovider geïntroduceerd. Vijf jaar later 

werd internet erg populair, waarbij het opzoeken van informatie destijds de belangrijkste reden was om 

het net op te gaan (van Dijk, de Haan & Rijken, 2000). Informatie neemt sindsdien in hoog tempo toe; er 

is in de afgelopen dertig jaar meer informatie bijgekomen dan in de 5000 jaar daarvoor (Pijpers, 2006). 

Tegenwoordig is internet nog steeds erg populair als informatiemiddel, omdat patiënten hierdoor zelf de 

mogelijkheid hebben om informatie op te zoeken over hun gezondheid, ziekte en behandeling. Ook zijn 

er op internet steeds meer mogelijkheden om met lotgenoten in contact te komen.  

 

Door het internet is de hoeveelheid beschikbare informatie enorm gestegen. Digitale informatie is 

hierdoor ten overvloede beschikbaar. Slechts 0,003 procent van alle informatie verschijnt ook in 

drukvorm (Pijpers, 2006). In 2003 en 2004 heeft de Raad voor Volksgezondheid en Zorg een onderzoek 

naar het gebruik van internet als informatiemiddel voor medische informatie laten uitvoeren. In totaal 

waren er 2241 respondenten voor dit onderzoek, allen internetgebruikers (Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg, 2005). Van de respondenten had in 2003 dertig procent meerdere keren 

medische informatie op internet gezocht, dit aantal nam drie procent toe in 2004. Slechts 28 procent 

had in 2003 nooit medische informatie op internet gezocht en dat percentage was is 2004 verminderd 
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naar 23 procent. Op de vraag of de gevonden medische informatie op het internet besproken werd met 

de huisarts werd in 2001 slechts door drie procent ‘altijd’ als antwoord gegeven en door 52 procent 

‘nooit’, terwijl in 2004 acht procent antwoorde met ‘altijd’ en 13 procent met ‘nooit’. Ook het raadplegen 

van internet na een afspraak met de arts nam in deze jaren sterk toe (Raad voor de Volksgezondheid 

en Zorg, 2005). Uit deze percentages is op te maken dat in een periode van een aantal jaar het gebruik 

van internet als informatiemiddel voor medische informatie sterk toenam. 

Digitalisering heeft mogelijkheden geboden voor patiënten om zich meer te empoweren omdat  

informatie door digitalisering voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. Daardoor kunnen patiënten 

gemakkelijker aan informatie komen en deze gebruiken om over de waarde van de informatie van de 

arts te denken en input leveren voor behandelingen.  

 

De digitalisering van medische informatie heeft dus gezorgd voor toegankelijkheid van informatie en 

toename van de hoeveelheid informatie. Ook blijkt uit het bovenstaande onderzoek dat internet vooral 

als informatiemedium wordt gebruikt. De populariteit van internet zou kunnen leiden tot een 

vermindering van het gebruik van andere vormen van informatie. Rutten (2007) geeft aan dat de 

verwachting dat nieuwe media oude media overbodig maken een misvatting is. Toch ziet hij deze 

misvatting steeds terug in keuzes die worden gemaakt met betrekking tot informatie. Hij geeft aan dat 

de rollen van de verschillende media wel veranderen, omdat zij een nieuwe verhouding moeten vinden 

ten opzichte van elkaar. 

De reden dat toch wordt verwacht dat media elkaar vervangen is volgens hem te wijten aan de  

manier waarop er gekeken wordt naar de media, namelijk hoe we ook kijken naar de ‘oude’ media. Het 

is daarom van belang om na te denken over de verschillende rollen die media vervullen (Rutten, 2007). 

Als er wordt gekeken naar de specifieke rol van internet als informatiemiddel is de belangrijkste 

verandering volgens Rutten de distributie van informatie. Andere vormen van informatie zijn duidelijk 

gescheiden (zoals boek versus radio), maar internet kan andere vormen van informatie distribueren. 

Hierdoor zijn sommige informatievoorzieningen ‘verhuisd’ naar een digitale omgeving, zoals online 

digitale distributiemodellen van wetenschappelijke tijdschriften of muziek (Rutten, 2007). Hoogleraar 

archivistiek Charles Jeurgens geeft aan dat de huidige informatiemaatschappij vooral wordt gevormd 

door veranderingen in communicatie en toegankelijkheid (2013). Digitalisering heeft namelijk gezorgd 

voor open informatienetwerken waar iedereen toegang tot heeft, daardoor kan iedereen informatie 

aanleveren (Jeurgens, 2013). Het Sociaal Cultureel Planbureau stelde in 2014 in het ‘Sociaal en 

Cultureel Rapport’ dat informatisering door de toegankelijkheid steeds een grotere rol gaat spelen in de 

maatschappij (SCP, 2004). Jeurgens geeft aan dat voorspellingen over de invloed van digitalisering 

lastig te maken zijn omdat er door technologische ontwikkelingen steeds veranderingen of innovaties 
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bijkomen (2013). Voorbeelden hiervan zijn de voorspellingen over social media en sms, waarvan het 

gebruik veelal onderschat werd (Jeurgens, 2014).  

 

Binnen de hervormingen in de zorgsector worden patiënten gestimuleerd tot empowerment door 

informatie beschikbaar te stellen vanuit zorginstellingen. De nadruk van het beschikbaar stellen van 

informatie ligt hierbij vooral op transparantie over de kwaliteit van de geboden zorg. Ziekenhuizen 

moeten transparant zijn over behaalde resultaten, zodat de patiënt zelf een keuze kan maken uit het 

zorgaanbod (Putters, den Breejen & Frissen, 2009). De transparantie en hoeveelheid aan medische 

informatie zouden vervolgens moeten leiden tot een vraaggerichte en innovatieve werkwijze door 

ziekenhuizen, maar in de praktijk ligt het niet zo simpel. Dat komt doordat het toezicht op de kwaliteit 

van zorg verticaal plaats vond via toezicht van de overheid maar door de hervormingen van de 

zorgsector is verschoven naar horizontaal toezicht, waar verantwoording aan de samenleving onder valt 

(Putters, den Breejen & Frissen, 2009). Door de transparantie van medische informatie nemen de 

mogelijkheden voor de patiënt om geïnformeerd te zijn toe en wordt het toezicht steeds horizontaler 

(Putters, den Breejen & Frissen, 2009). 

In de volgende paragraaf komt aan bod of de verschuiving naar horizontaal toezicht gevolgen  

heeft voor de medische informatie voor patiënten, en of de transparantie en hoeveelheid van informatie 

overeenkomen met de behoeftes van patiënten en welke kansen en gevaren dit met zich mee brengt. 

Het is belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre de veranderingen in medische informatie voldoen 

aan de behoeftes van patiënten, omdat KWF Kankerbestrijding met haar infoservices voor 

kankerpatiënten tegemoet wil komen aan deze behoeftes. Om aanbevelingen te doen over het  

kankerinfoservicesbeleid van KWF Kankerbestrijding is het dan ook van belang deze behoeftes in kaart 

te brengen. 

 

2.2.2 Informatiebehoeftes 

Dat medische informatie de basis is van de relatie tussen arts en patiënt is duidelijk geworden in 

hoofdstuk 2.1. Anne-Greet Keizer (2011) geeft ook aan dat de gezondheidssector sterk 

informatieafhankelijk is, niet alleen voor de patiënt maar ook onderling tussen zorgverleners. Vandaar 

dat het EU-onderzoeksprogramma van de overheid al vijftien jaar de digitalisering van medische 

informatie door de ontwikkeling van elektronische patiëntendossiers en e-health ondersteunt (Broeders, 

Cuijpers & Prins, 2011). De kwaliteit van de informatie is wel veranderd. Door internet kan medische 

informatie van elke afzender komen en is niet altijd afkomstig van medische instituties (Broeders, 

Cuijpers & Prins, 2011). Daardoor is de informatie veelal persoonlijk en toegankelijk, maar niet perse 

gefundeerd op de juiste kennis. De betrouwbaarheid van de informatie op internet is ook een argument 
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dat tegenstanders van e-health aandragen. Voorstanders wijzen juist vooral op doelmatigheid en focus 

op de patiënt (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011). 

Omdat de zorginformatie is toegenomen (door nieuwe behandelmogelijkheden en kennis) is    

e-health noodzakelijk geworden. Daarnaast moet (zoals beschreven bij liberalisering) de zorgsector 

kosten verminderen om de vraag op te vangen; digitale processen zoals elektronische dossiers worden 

als oplossing hiervoor gezien (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011). Om de betrouwbaarheid van 

internetinformatie te verbeteren worden ondersteunende instrumenten, zoals gecontroleerde web-

portals en kwaliteitslabels, veelal als oplossing aangedragen door zorgverleners en beleidsmakers 

(Broeders, Cuijpers & Prins, 2011). Onderzoek laat echter zien dat deze instrumenten niet effectief zijn 

en niet gewaardeerd worden door de internetgebruikers (Broeders, Cuijpers & Prins, 2011). Maar 

betrouwbare en effectieve informatie is wel heel belangrijk. 

Effectieve en betrouwbare informatie heeft positieve gevolgen voor de behandeling, zo toont het 

onderzoek van Rutten, Arora, Bakos, Aziz en Rowland (2005) aan. Effectieve informatie maakt dat 

patiënten meer therapietrouw zijn, de tevredenheid neemt toe, de omgang met de ziekte en de 

behandeling is beter, er wordt minder angst ervaren, de zelfzorg verbetert en patiënten zijn meer 

betrokken bij de medische beslissingen (Rutten et al., 2005). Maar in dit onderzoek gaat het om 

effectieve informatie, wat leidt tot de vraag wanneer informatie dan effectief is. In de praktijk blijkt het 

informatieaanbod namelijk niet altijd overeen te komen met de behoeftes van de patiënt (Hack, Degner 

& Parker, 2005). Niet elke patiënt heeft dezelfde behoeftes waardoor ook informatie niet als eenduidig 

effectief te bestempelen is. Om de behoeftes van de patiënt te begrijpen zal er met behulp van 

verschillende theorieën een kader van behoeftes worden geschetst van verschillende patiënten.  

 

Als eerste kan er een onderscheid worden gemaakt in soorten behoeftes. Hierin wordt gebruikt gemaakt 

van het onderscheid dat Weert, Jansen, Dulmen, Heeren en Bensing (2008) maken in een onderzoek 

naar de communicatie met kankerpatiënten. Uit dit onderzoek blijkt dat er een onderscheid kan worden 

gemaakt tussen cognitieve behoeftes en affectieve behoeftes. Cognitieve behoeftes van de patiënt 

houden in dat patiënten hun medische situatie willen begrijpen. Affectieve behoeftes uiten zich in de 

wens om begrip en steun te ontvangen (Weert et al., 2008). Om aan de cognitieve behoeftes te 

voldoen, moet er informatie worden geboden over het verloop van de behandeling, de bijwerkingen van 

medicijnen of bijvoorbeeld het omgaan met voeding. Aan de affectieve behoeftes kan worden voldaan 

door het bespreekbaar maken van zorgen en emoties. Er is aan een groep van driehonderd 

kankerpatiënten (die chemotherapie zouden ondergaan) gevraagd wat voor soort informatie zij het 

belangrijkst vonden. Uit dit onderzoek kwamen twee duidelijke verbanden naar voren. Zo bleek dat 

mensen met een sterke neiging om zelf informatie te zoeken meer behoefte hebben aan cognitieve 
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informatie. Ook bleek uit het onderzoek dat vrouwen meer behoefte hebben aan affectieve informatie 

dan mannen.  

Uit een ander onderzoek blijkt ook dat er een onderscheid te maken is tussen groepen 

patiënten en hun informatiebehoeftes (Dautzenberg et al., 2011). Als eerste de maximizers; deze 

zorggebruikers verzamelen specifieke informatie en diepen de informatie uit. Deze patiënten zijn gericht 

op resultaat en willen zelf de controle in handen hebben. Zij gaan zelf actief op zoek naar informatie. De 

andere groep zijn de satisfyers, die sneller tevreden zijn met de informatie die zij krijgen en het liefst 

duidelijke en eenvoudige informatie raadplegen. Deze patiënten laten zich meer leiden door advies van 

de zorgverlener en baseren hun keuzes meer op vertrouwen. De eisen voor een ziekenhuis zijn voor 

deze groep ook anders, het hoeft niet het allerbeste ziekenhuis te zijn maar goed genoeg (Dautzenberg 

et al., 2011). Een duidelijke overeenkomst tussen deze twee groepen is dat beide naast internet ook 

andere media belangrijk vinden. 

In een  onderzoek specifiek naar de ervaringen van ‘informed patients’ (patiënten die zelf 

relatief veel informatie zoeken) met zorgverleners, komen zowel positieve als negatieve ervaringen aan 

bod (Edwards, 2013). Als negatieve aspecten worden aangehaald het gebrek aan tijd van de 

zorgverlener om de vragen van de patiënt te beantwoorden en de verdedigende houding die de 

zorgverlener kan aannemen bij het aanhalen van informatie door de patiënt.  Aan de andere kant zijn er 

ook positieve ervaringen, waarbij de patiënt door de zorgverlener meer wordt betrokken bij de 

behandeling of wordt erkend voor de inspanning om zelf informatie te zoeken (Edwards, 2013). Ook 

zorgverleners geven aan zowel positieve als negatieve ervaringen met ‘informed patients’ te hebben. 

Zorgverleners vinden het positief dat patiënten betrokken zijn bij hun behandeling en gerichte vragen 

kunnen stellen, daardoor kunnen de afspraken efficiënter worden benut en kan de communicatie 

worden verbeterd. Aan de andere kant worden door zorgverleners ook negatieve aspecten belicht, 

zoals de hoeveelheid tijd die het kost om alle vragen van de patiënt te beantwoorden en het gebrek in 

vertrouwen dat zij ervaren door de patiënt (Edwards, 2013).  

 

De toename aan medische informatie geeft, zoals eerder beschreven, patiënten meer mogelijkheden 

om zich te empoweren. Onderzoeker Groenewoud ziet in Nederland echter een verschuiving van 

‘mogelijkheden tot informeren voor de patiënt’ naar ‘een verplichting tot informeren voor de patiënt’. De 

keuzevrijheid die empowerment kan bieden voor patiënten door de toename aan informatie is volgens 

hem veranderd in een keuzeverantwoordelijkheid, waarbij er van de patiënt verwacht wordt dat deze 

zich informeert en daardoor zelf de juiste keuzes kan maken. Deze ontwikkeling is volgens Groenewoud 

problematisch omdat niet iedereen is weggelegd voor deze mate van empowerment, maar mensen 

worden er wel mee belast (Groenewoud, 2006). Het onderscheid tussen cognitieve en affectieve 
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behoeftes en maximizers en satisfyers valt dan weg door de overkoepelende verwachting van 

empowerment. Empowerment is juist gericht op verschillen tussen mensen, maar lijkt te leiden tot 

overkoepelende eisen aan mensen. Dat door digitalisering informatie toegankelijker is geworden kan de 

eis voor patiënten om zichzelf te informeren versterken. Maar niet iedereen zoekt zelf naar informatie, 

hoe ouder mensen worden hoe minder informatie zij zoeken (Hooijmans, 2013). Terwijl medische 

informatie juist voor ouderen belangrijk is omdat zij meer aandoeningen hebben of krijgen. Dat geldt ook 

voor kanker, waarbij bijna zestig procent van de patiënten 65 jaar of ouder is (KWF Kankerbestrijding, 

Cijfers over kanker, 2014) 

 

In deze paragraaf komt duidelijk naar voren dat patiënten verschillen in hun informatiebehoeftes. 

Patiënt-georiënteerde zorg, waarbij de informatie meer op maat is, kan tegemoet komen aan die 

verschillen tussen patiënten. Door digitale mogelijkheden zijn er verschillende e-health concepten die 

kunnen bijdragen aan patiënt-georiënteerde zorg. Er is wel een kanttekening te maken bij de toename 

aan informatie voor de patiënt, namelijk, zoals Groenewoud aangeeft, dat de eisen aan de patiënt om 

zich te informeren toenemen. De digitalisering van medische informatie biedt dus zowel mogelijkheden 

voor de patiënt als gevaren; in de volgende paragraaf zullen deze verder worden toegelicht.  

 

2.2.3 Kansen en gevaren 

De toegankelijkheid en hoeveelheid van digitale informatie voor patiënten heeft zowel positieve als 

negatieve effecten. Positief is dat patiënten hun ervaringen kunnen uitwisselen, behandelinformatie 

kunnen opzoeken en kunnen onderzoeken welke zorginstelling het beste past bij zijn of haar specifieke 

vraag. Hierdoor kan de patiënt beter communiceren met zijn of haar arts. Ook leidt de informatie tot 

minder onnodige bezoeken aan de arts, omdat de patiënt zelf beter kan inschatten of zorggebruik nodig 

is. De verwachting is dat het zoeken van informatie via internet in de toekomst zal toenemen en 

daardoor de patiënt zichzelf nog meer kan informeren. Hierdoor kunnen patiënten en consumenten hun 

invloed op zorgaanbieders vergroten. Het vergroten van de invloed van patiënten is, zoals eerder te 

lezen, ook een gewenst effect van de liberalisering van de zorgsector, waar meer nadruk is komen te 

liggen op de vraag-aanbod verhouding. Door patiënten invloedrijker en geinformeerder te maken, 

kunnen zij geïnformeerde keuzes binnen het zorgaanbod maken, wat dan weer het zorgaanbod ten 

goede zou komen.  

Aan de andere kant zitten er ook nadelen aan de hoeveelheid informatie die internet biedt. Meer 

informatie is niet hetzelfde als betere informatie en welke hoeveelheid informatie optimaal is, kan per 

ontvanger verschillen (Pijpers, 2006). Deels is de hoeveelheid informatie een gevolg van de 

liberalisering van de zorgsector. Zoals eerder benoemd, is door de hervormingen de druk om als 
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ziekenhuis transparant te zijn toegenomen. Transparantie zou vervolgens positief moeten zijn voor de 

prijs-kwaliteitverhouding omdat het concurrentie versterkt. Maar door de druk op transparantie is er 

sprake van informatietoename die niet altijd positief uitpakt. Door de hoeveelheid is het moeilijk te 

bepalen welke informatie de juiste is (Kemper, 2012). De onderzoekers Putten, den Breejen en Frissen 

definiëren dit als de informatieparadox (2009). 

Medische zorg is erg gedifferentieerd en de informatie hierover is niet voor iedereen te 

begrijpen. Ook is er in de medische zorg sprake van een heterogene dienstverlening, wat inhoudt dat er 

verschillende specialismen of instellingen te maken hebben met een behandeling, waardoor de 

informatie over de behandeling niet altijd eenduidig is. Toch wordt er medische informatie vrijgegeven 

waar de patiënt over mag oordelen. De informatie moet zo worden geformuleerd dat het voor de patiënt 

begrijpelijk is en hierdoor verdwijnen vaak medische nuances uit de informatie. De transparantie van 

ziekenhuiszorg uit zich bijvoorbeeld vooral in cijferlijstjes, benchmarks en reviews. Ziekenhuizen worden 

soms op deze informatie afgerekend terwijl het niet een volledige weergave van de kwaliteit van zorg is. 

Medische zorg is erg gedifferentieerd, waardoor het vrijgeven van informatie een vertekend beeld van 

de werkelijkheid kan geven (Putters, den Breejen & Frissen, 2009) 

Om patiënten van medische informatie te voorzien is het daarom belangrijk dat de informatie 

wordt begrepen. De omvang van het probleem in begrijpelijkheid van medische informatie is veelvuldig 

onderzocht. Eenduidig komt naar voren dat patiënten steeds opnieuw moeite blijven houden om de 

informatie te begrijpen. Ook bij hoogopgeleiden, zij het in minder mate, is dit een probleem 

(Groenewoud, 2006). 

 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft al een aantal jaren als beleidsdoelstelling 

dat de patiëntgerichte zorg moet worden vergroot. Mede daarom worden er veel onderzoeken 

uitgevoerd naar wat patiënten vinden en ervaren. Het NIVEL heeft onderzoeken over psychosociale 

zorg, waarin de CQ-index werd gebruikt, samengebracht en de belangrijkste conclusies eruit gehaald 

(Hopman, de Boer & Rademakers, 2011). De CQ-index geeft informatie over de kwaliteit van zorg 

vanuit het perspectief van de patiënt. 

 Binnen dit onderzoek werd de behoefte van patiënten onderverdeeld in zes thema’s, namelijk 

bejegening, communicatie en informatievoorziening, vaardigheden zorgverlener, toegankelijkheid/ 

tijdigheid en accommodatie en continuïteit (Hopman et al., 2011). Vervolgens is onderzocht welke 

thema’s de patiënt het belangrijkst vindt. Hieruit blijkt dat in de ziekenhuiszorg het thema communicatie 

en informatievoorziening verreweg het belangrijkste thema wordt gevonden door patiënten en ook het 

thema waar verbetering nodig is. Communicatie en informatievoorziening wordt binnen de 

ziekenhuiszorg veel vaker als verbeterpunt aangegeven dan binnen de huisartsenzorg (Hopman et al., 
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2011). Een mogelijke reden voor het verschil met de huisartsenzorg is de nog aanwezige functionele 

organisatiestructuur in ziekenhuizen, zoals naar voren kwam in paragraaf 2.1. De conclusie van het 

onderzoek is dan ook dat binnen de ziekenhuiszorg vooral de communicatie en informatievoorziening 

de aandacht moet krijgen voor verbetering (Hopman et al., 2011).  

Deels zijn de resultaten van dit onderzoek te verklaren doordat communicatie en 

informatieverstrekking door de relatie van arts en patiënt ingewikkeld is (Everdingen, 1993). Naast dat 

patiënten de informatie moeilijk te begrijpen vinden, wordt de informatie ook slecht onthouden. Meer 

dan de helft van de patiënten is het merendeel van de informatie al vergeten wanneer hij of zij de 

behandelkamer heeft verlaten. In een onderzoek van KWF Kankerbestrijding onder kankerpatiënten 

komt dit ook naar voren; 53 procent geeft als reden aan om zelf naar informatie op internet te zoeken 

dat zij niet alles onthouden wat de huisarts/specialist hen heeft verteld (Hooijmans, 2013). In de dagen 

die volgen neemt de hoeveelheid informatie die is blijven hangen nog verder af. Het voorhanden 

hebben van de informatie (door bijvoorbeeld een folder of internet) kan helpen om de informatie te 

onthouden (Everdingen, 1993).  

 

Het is op basis van de literatuur moeilijk een voorspelling te doen over de ontwikkeling van 

kankerinfoservices in ziekenhuizen. Dit komt mede doordat er binnen ziekenhuizen veel e-health 

concepten in ontwikkeling zijn. Ziekenhuizen kunnen zelf invloed uitoefenen op de informatie die 

patiënten krijgen door het aanbieden of controleren van de informatie. Door vanuit het ziekenhuis zelf 

digitale informatie aan te bieden, kunnen ziekenhuizen proberen de informatie begrijpelijker te maken. 

De toename en beschikbaarheid van digitale informatie kan het belang van andere informatievormen, 

afzenders en onderwerpen veranderen. Als de informatie digitaal beschikbaar is, kan er voor een 

ziekenhuis minder noodzaak zijn om die informatie te bieden. Door de druk op concurrentie geeft het 

bieden van ’goede’ informatie (wat duidelijk naar voren komt als wens van patiënten) mogelijk het 

voordeel zich als ziekenhuis te profileren. Met de komst van de e-health en patiënt-georiënteerde zorg 

lijkt het voor de hand te liggen dat  digitale informatie een grotere rol is gaan spelen. Digitale informatie 

kan immers op de patiënt worden afgestemd, maar bij andere informatievormen, zoals folders, is dat 

geen realistische verwachting. De eerste hypothese van dit onderzoek is: 

 

H1 Hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe minder 

verschillende informatievormen van kankerinfoservices ziekenhuizen aanbieden.  

 

Zoals hierboven te lezen is het voor ziekenhuizen door de marktwerking belangrijker geworden om zich 

te onderscheiden. Daarnaast kwam naar voren dat veel ziekenhuizen te kampen hebben met een 
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lastige financiële situatie. Een mogelijk gevolg hiervan kan zijn dat ziekenhuizen meer informatie onder 

eigen naam gaan aanbieden en dat kostbare andere informatie zelf wordt geproduceerd of geschrapt. 

Dat zou betekenen dat het aantal afzenders van informatie achteruit gaat. De tweede hypothese van dit 

onderzoek zal zich hierop richten: 

 

H2 Hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe minder 

verschillende informatieafzenders van kankerinfoservices ziekenhuizen aanbieden.   

 

Wanneer zowel de hoeveelheid informatievormen als afzenders verminderen door digitalisering, zullen 

ook de onderwerpen van de tastbare informatie in ziekenhuizen minder gedifferentieerd zijn. 

Gepersonaliseerde informatie kan immers digitaal worden aangeboden. De derde hypothese van dit 

onderzoek is: 

 

H3 Hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe minder 

verschillende informatieonderwerpen van kankerinfoservices ziekenhuizen aanbieden. 

 

Als laatste hypothese worden de eerdere drie dimensies van informatie samengevoegd. In deze 

hypothese wordt direct de differentiatie van kankerinfoservices gemeten door zowel vorm, afzender als 

onderwerp te onderzoeken. In Figuur 4 is het hypothesemodel weergegeven. De laatste hypothese is: 

 

H4 Hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe minder 

differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen.  

 

Figuur 4 Hypothesemodel 
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2.3 KWF Kankerbestrijding als informant 

In dit hoofdstuk is KWF Kankerbestrijding als organisatie en informatievertrekker in kaart gebracht in 

paragraaf 2.3.1. Vervolgens komt de keuze voor KankerNL, en daarmee de keuze voor digitaliseren van 

informatie, aan bod in paragraaf 2.3.2. Aan de hand van verschillende documenten over beleidsvisies, 

vergaderingen en gesprekken met medewerkers zal de visie over patiënteninformatie in paragraaf 2.3.3 

lezen zijn. De informatie uit dit hoofdstuk zal later gekoppeld worden aan de resultaten van de 

kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Hierop volgend  worden er gerichte aanbevelingen gedaan over 

het kankerinfoservicesbeleid van KWF Kankerbestrijding, waarbij de visie over patiënteninformatie in 

acht wordt genomen.  

 

2.3.1 De organisatie 

KWF Kankerbestrijding heeft als doel: ‘Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven 

voor kankerpatiënten’ (KWF Kankerbestrijding, over KWF, 2014). Om dit doel te bereiken financiert 

KWF Kankerbestrijding wetenschappelijk onderzoek, voorlichting over kanker en ondersteuning van 

patiënten. In 2012 werd door KWF Kankerbestrijding 146,3 miljoen euro geworven. Nooit eerder was 

het bedrag zo hoog (KWF Kankerbestrijding, Jaarverslag 2012, 2013). Van het bedrag dat KWF 

Kankerbestrijding werft, gaat ongeveer tachtig procent naar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en 

opleiding. De overige twintig procent gaat naar preventie en patiëntenondersteuning (KWF 

Kankerbestrijding, Over KWF, 2014). Een groot onderdeel van zowel preventie als 

patiëntenondersteuning is het bieden van informatie. KWF Kankerbestrijding biedt informatie in 

verschillende vormen aan, zoals filmpjes, brochures, dvd’s, boekjes, magazines, websites, flyers en de 

Kankerinfolijn. De informatie gaat onder andere over kankersoort, leven met kanker, onderzoek, 

behandeling, doneren, campagnes, nalatenschap en preventie. Naast deze infoservices van KWF 

Kankerbestrijding, worden diverse patiënten organisaties gefinancierd die soms ook zelf informatie 

aanbieden.  

 

Al vanaf de oprichting van KWF Kankerbestrijding was het verstrekken van informatie een belangrijk 

onderdeel. In het begin werd er vooral informatie over kankersoort, behandeling en bijwerkingen 

gerealiseerd (Bos & Klein Poelhuis, 2012). Later volgden onderwerpen zoals pijn, seksualiteit, voeding 

en lymfoedeem, en daaropvolgend werd er informatie geboden over de meer psychosociale 

onderwerpen, zoals omgaan met kanker en niet meer beter worden. Gezamenlijk met de 

informatievoorziening kwam het voorlichtingscentrum tot stand, waar mensen vragen over kanker 

kunnen stellen. Toen KWF Kankerbestrijding begon met vertrekken van informatie,  waren zij een van 
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de weinigen. De hoeveelheid informatie is echter in de loop van de jaren sterk toegenomen. Niet alle 

informatie is even betrouwbaar, waardoor de patiënt niet altijd meer de juiste informatie krijgt (Bos & 

Klein Poelhuis, 2012).  

 

De informatie die zich daarvoor leent, is te bestellen via de website van KWF Kankerbestrijding; 

www.KWFKankerbestrijding.nl. De bestelprocedure voor ziekenhuizen is hetzelfde als voor individuen. 

Er zijn geen kosten verbonden aan de bestellingen. In Tabel 2 is te zien welke infoservices bij KWF 

Kankerbestrijding te bestellen zijn en hoe deze gecategoriseerd zijn op de website. 

 

Tabel 2  Bestelartikelen KWF Kankerbestrijding 

Categorie Subcategorie Titel  
Informatie over kanker Behandeling van 

kanker 
1. Alternatieve behandelingen bij kanker  
2. Borstreconstructie 
3. Chemotherapie 
4. Hormonale therapie bij kanker  
5. Lymfoedeem bij kanker  
6. Onderzoek naar nieuwe behandelingen van kanker Pijn bij 

kanker  
7. Radiotherapie 

 
 Omgaan met kanker 8. KWF Kanker infolijn 

9. KankerNL Informatieplatform 
10. Dvd: Kanker….. en dan? Met ervaringen van mensen met 

kanker 
11. Magazine: Kracht 
12. Kanker…in gesprek met je arts 
13. Verder leven met kanker 
14. Als kanker meer is dan je aankunt 
15. Kanker… en hoe moet het nu met mijn kinderen 
16. Kanker….als je weet dat je niet meer beter wordt 
17. Kanker als de dood dichtbij is 
18. Ouderen en kanker 
19. Seksualiteit (kanker en seksualiteit) 
20. Vermoeidheid na kanker 
21. Voeding bij kanker 

 
 Ontwikkelingen rond 

kanker 
22. Boek: wetenschap werkt! 60 jaar onderzoek naar kanker 
23. Dvd: 60 jaar samen tegen kanker 
24. Magazine ouderen en kanker, 65 redenen 

Magazine kracht 
25. Rapport: advies inzake wachttijdnormen in de kankerzorg 
26. Rapport: biomarkers en kankerbestrijding 
27. Rapport de relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D 
28. Rapport Kwaliteit van kankerzorg in Nederland. Voortgang en 

blik op de toekomst 
29. Rapport Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn 

 
 Soorten kanker 30. Alvleesklierkanker 

31. Baarmoederhalskanker 
32. Baarmoederkanker 
33. Blaaskanker 
34. Borstkanker 
35. Borstvlieskanker/mesothelioom 
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36. Dikkedarmkanker 
37. Eierstokkanker 
38. Erfelijkheid (kanker in de familie is het erfelijk?) 
39. Hersentumoren 
40. Hodgkin-lymfoom 
41. Huidkanker 
42. Keelholte (kanker van de mond of keelholte) 
43. Leukemie (acute leukemie) 
44. Leukemie (chronische leukemie) 
45. Longkanker 
46. Maagkanker 
47. Melanoom 
48. Mon (kanker van de mond of keelholte) 
49. Multiple myeloom 
50. Nierkanker 
51. Non-hodgkin lymfomen 

Ouderen en kanker 
52. Prostaatkanker 
53. Slokdarmkanker 
54. Strottenhoofdkanker 
55. Uitzaaiingen bij kanker\ 
56. Vulvakanker 
57. Wekedelentumoren 
58. Zaadbalkanker 

 
 Voorkomen van 

kanker 
59. Kanker: vroege ontdekking wat kunt u zelf doen? 
60. Leef rookvrij. Geef kanker minder kans 

Rapport: de relatie tussen kanker, zonnestraling en vitamine D 
61. Stoppen met roken. Willen en kunnen 
62. Zon verstandig. Geef huidkanker minder kans.  

 
Informatie over 
kankerbestrijding 

Over KWF KWF Kanker infolijn 
KankerNL informatieplatform 
Magazine: Kracht 

63. Beleidsvisie KWF 2011-2014 
64. Corporate boekje 2011-2014 
65. Jaarverslag KWF 2012 
66. Kankerbestrijding in 2012 
67. ‘Samenloop voor hoop’ in het kort 
68. Wervingskaart collectant 
69. Wervingsposter 

 
 Over steunen van 

KWF 
70. Nalaten aan KWF Kankerbestrijding 

Wervingskaart collectant 
Wervingsposter 

 

Zoals te zien in de bovenstaande tabel zijn er in totaal zeventig verschillende artikelen te bestellen bij 

KWF Kankerbestrijding. Door middel van onderzoek onder kankerpatiënten brengt KWF 

Kankerbestrijding in kaart hoe de infoservices gewaardeerd worden. Hierbij wordt ook gekeken naar 

verandering door de jaren heen, met herhaalde metingen in de jaren 2008, 2010 en 2013. Daarin werd 

onderzocht hoe de infoservices van KWF Kankerbestrijding worden gebruikt en welke kennis mensen 

hebben over de infoservices. Het onderzoek richt zich specifiek op het gebied van 

patiëntenondersteuning. In 2013 hebben 1034 kankerpatiënten meegewerkt aan dit onderzoek 

(Hooijmans, 2013). 
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 Uit het onderzoek blijkt dat 68 procent van de kankerpatiënten zelf informatie over kanker opzoekt, 

naast de informatie die al geboden is door de behandelaar (Hooijmans, 2013). De behoefte aan 

informatie is het sterkst direct nadat de diagnose is gesteld en bij 86 procent van de kankerpatiënten is 

deze voornamelijk gericht op de kankersoort (Hooijmans, 2013). Ook wordt er relatief veel informatie 

gezocht over bijwerkingen van behandelingen (45 procent). De informatie die in het ziekenhuis wordt 

gegeven door de behandelaar is belangrijk, omdat de behoefte aan informatie dan sterk is (na de 

diagnose) en omdat 32 procent niet zelf op zoek gaat naar informatie, buiten de informatie die zij 

hebben gekregen van hun behandelaar. Om aan informatie te komen wordt door 94 procent van de 

patiënten die wel zelf informatie zoeken, gebruik gemaakt van internet. Naast het gebruik van internet 

zijn brochures de meest gebruikte informatiebron met 44 procent. Familie en vrienden komen op de 

derde plek met twintig procent (Hooijmans, 2013). De Kankerinfolijn wordt in ongeveer de helft van de 

gevallen genoemd als ondersteunende instantie, net als kankerpatiëntenorganisaties en 

verpleegkundigen (Hooijmans, 2013). 

 In het onderzoek komt naar voren dat de brochures vooral worden gewaardeerd omdat ze te 

begrijpen zijn (46 procent), goed te vinden zijn (36 procent) en 35 procent geeft aan dat hij of zij de bron 

deskundig/betrouwbaar vindt (Hooijmans, 2013). Internet wordt ook gebruikt omdat deze bron goed te 

vinden is (72 procent) en omdat het altijd beschikbaar is (72 procent). Wanneer de resultaten van 2010 

worden bekeken, is te zien dat het percentage dat internet als deskundig omschrijft afneemt van 

veertien naar acht procent. Ook de omschrijving van internet als vertrouwd neemt in deze periode af, 

van twaalf naar acht procent (Hooijmans, 2013).  

Beide informatiebronnen krijgen verschillende eigenschappen toegekend. Brochures worden 

vooral deskundig, betrouwbaar en goed te begrijpen gevonden en internet wordt vooral makkelijk te 

vinden en beschikbaar gevonden. Later wordt bij de vraag waarom de kankerpatiënten het internet als 

bron gebruiken ook actualiteit van de informatie genoemd door 84 procent. De vergelijking tussen de 

verschillende jaren laat zien dat patiënten steeds vaker op zoek gaan naar contact met lotgenoten, van 

veertien procent in 2010 naar 28 procent in 2013 (Hooijmans, 2013). 

 

KWF Kankerbestrijding is bekend onder de kankerpatiënten, maar liefst 99 procent van alle 

kankerpatiënten kent KWF Kankerbestrijding (Hooijmans, 2013). Daarvan gaf in 2013, 41 procent aan 

te weten wat voor ondersteuning en informatie KWF Kankerbestrijding biedt. Aan de overige 59 procent 

is gevraagd waarom zij hier niet bekend mee zijn. Daarvan gaf 55 procent aan er geen behoefte aan te 

hebben, 43 procent gaf aan er niet aan te hebben gedacht, achttien procent wilde niet steeds 

geconfronteerd worden met hun ziekte en negentien procent gaf aan er niet op gewezen te zijn door de 

specialist of huisarts (Hooijmans, 2013). Op de vraag welke informatie/ondersteuning KWF 
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Kankerbestrijding biedt, worden de brochures met 61 procent het meest genoemd. De website volgt 

daarna met 52 procent. Wel is te zien dat het gebruik van de brochures ten opzichte van de jaren 2010 

en 2008 is afgenomen van 34 naar dertig naar 24 procent. Hetzelfde geldt voor de website, die van 33 

naar 28 naar 23 procent is gegaan. Op de vraag hoe de patiënten de brochure hebben verkregen, 

antwoordde 88 procent deze te hebben meegenomen bij de huisarts, specialist, het ziekenhuis of de 

apotheek (Hooijmans, 2013).  

 

De infoservices van KWF Kankerbestrijding worden in het algemeen goed beoordeeld (rond de acht) en 

hierbij wordt aangegeven dat KWF Kankerbestrijding goed weet wat er in de kankerpatiënten omgaat 

(Hooijmans, 2013). Een deel van het onderzoek was gericht op de kernwaarden van KWF 

Kankerbestrijding. Hierin werd gevraagd welke waarden patiënten het belangrijst vonden voor KWF 

Kankerbestrijding. Zowel in 2010 als in 2013 scoorden deskundigheid (81, 80 procent) en 

betrouwbaarheid (73, 74 procent) het hoogst. Ook is de vraag gesteld welke waarden de patiënten het 

meest van toepassing vinden op KWF Kankerbestrijding. Hieruit kwamen deskundigheid (66 procent), 

wetenschappelijkheid (62 procent) en betrouwbaarheid (59 procent) naar voren. Deskundigheid en 

betrouwbaarheid waren in 2010 beide negen procent hoger. Er is ook advies gevraagd aan de patiënten 

die bekend zijn met de infoservices. Het merendeel van de patiënten had geen advies (65 procent). De 

overige patiënten gaven aan dat de organisatie zo moet doorgaan (Hooijmans, 2013).  

 

Door de behoeftes van patiënten met regelmaat te onderzoeken kan er snel worden geanticipeerd op 

nieuwe vormen van informatie, zoals internet, en op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 

empowerment. Het platform Gericht Geven, dat in 2013 gelanceerd werd, is te beschouwen als een 

manier van anticipatie op empowerment. Met het platform wordt een nieuwe manier van doneren 

geboden. Er kan door de donateur zelf worden gekozen waar het geld terecht komt doordat er 

verschillende opties worden geboden. Ook het verbeteren van patiënteninformatie blijft onder de 

aandacht en wordt uitgebreid waar nodig. Zo werd er in 2012 veel aandacht geschonken aan het bieden 

van extra informatie over leverkanker, werden er nieuwe filmpjes gemaakt over psychosociale 

onderwerpen en werd er meer informatie geboden over trials (experimentele kankeronderzoeken) (KWF 

Kankerbestrijding, KWF informatievoorziening 2013, 2013). Daarnaast is KWF Kankerbestrijding 

begonnen met de ontwikkeling van KankerNL. KWF Kankerbestrijding heeft in samenwerking met 

kankerpatiëntenorganisaties en integrale kankercentra besloten om een overkoepelend online platform 

te ontwikkelen dat informatie samenbrengt. Het online platform KankerNL geeft informatie over de 

kennis en ervaring van patiënten en professionals. In de volgende paragraaf zal de digitalisering van 

informatie binnen KWF Kankerbestrijding verder worden besproken. 
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2.3.2 Digitalisering 

De enorme toename van informatie door internet, is ook van toepassing op de informatie over kanker. 

Door KWF Kankerbestrijding en verschillende kankerpatiëntenorganisaties werd informatie geboden 

waardoor en een eilandjescultuur ontstond (KankerNL, 2013). Om die eilandjescultuur te doorbreken, 

besloten de verschillende partijen de handen ineen te slaan en een gezamenlijk platform aan te bieden. 

Dit resulteerde in KankerNL, een samenwerking tussen KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse 

Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het kenniscentrum voor zorgverleners in de 

oncologie (IKNL) (KankerNL, 2013). De ambitie is om KankerNL te laten uitgroeien tot een 

overkoepelend platform voor informatie, het delen van kennis, samenwerkingsverbanden en e-health 

services voor patiënten en naasten (Hol, 2014). Met e-health wordt het gebruik van internetinformatie en 

technologieën om de gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren bedoeld (Hol, 2014). 

Voorbeelden van e-health zijn het online contact tussen lotgenoten, consulten via internet, elektronische 

dossiervorming en zelfdiagnose via internet. Met KankerNL wil KWF Kankerbestrijding voorbereid zijn 

op de ontwikkelingen van e-health (Hol, 2014). 

 

Naar de ontwikkelingen van e-health en het gebruik ervan is onderzoek gedaan door een internationaal 

team van onderzoekers in zeven verschillende Europese landen. Er werden telefonische interviews 

gehouden met in totaal 7934 respondenten. Uit dit onderzoek bleek dat het aanbod van e-health 

services van een behandelaar invloed heeft op de keuze voor een behandelaar. Vooral de mogelijkheid 

tot contact per e-mail en een website worden belangrijk gevonden (Andreassen et al., 2007) De meest 

voorkomende reden voor gezondheid gerelateerd internetgebruik blijft het zoeken van informatie. Wel 

constateren de onderzoekers een toename van internetgebruik gerelateerd aan gezondheid als 

communicatiemiddel. De conclusie van het onderzoek is dan ook dat naast de beschikbaarheid van 

informatie, het gebruik van e-health services zal toenemen (Andreassen et al., 2007). Een andere 

conclusie van het onderzoek is dat e-health services moeten worden gezien als aanvullend en niet als 

vervangend. De reden hiervoor is dat internet vooral wordt gebruikt voor algemene informatie en 

voorbereiding op afspraken met de behandelaar. Toch is er wel sprake van gedragsverandering bij 

patiënten door de informatie op internet. Zo geeft de helft van de respondenten aan dat zij internet 

gebruikten om te besluiten of zij naar een arts moesten (Andreassen et al., 2007). 

 De verwachting dat e-health zich verder ontwikkeld wordt door het bovenstaande onderzoek 

ondersteund. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-health, zoals zelfmanagement apps en 

blended care (koppeling tussen online en offline behandeling) worden door KankerNL dan ook 

nauwkeurig in de gaten gehouden (Hol, 2014). KankerNL biedt informatie van experts aan en geeft  

patiënten de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.  Hiermee wil KankerNL patiënten helpen bij het 
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vinden van betrouwbare en relevante informatie voor  de keuzes die zij moeten maken voor, tijdens of 

na hun behandeling (KankerNL, 2013). KankerNL is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ruim 

duizend (ex)kankerpatiënten. Met deze groep is onderzocht wat de informatiebehoeftes zijn en door 

middel van een proefversie is het platform verder ontwikkeld, aan de hand van feedback, 

gebruikerstesten en focusgroepen (KankerNL, 2013). De nauwe betrokkenheid van de       

(ex)kankerpatiënten zal ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen, om zo trouw te blijven aan 

de behoeftes van deze groep. Deze werkwijze sluit aan bij de empowerment van de patiënt, omdat 

participatie wordt gestimuleerd en de patiënten invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van 

KankerNL. In juni 2013 werd KankerNL gelanceerd en in december 2013 trok de site gemiddeld 

vierduizend bezoekers per dag en waren er 1850 geregistreerde deelnemers. Het streven is om eind 

2014 het aantal geregistreerde deelnemers te verhogen naar tienduizend en het aantal bezoekers naar 

achtduizend (KankerNL, 2013).  

 

2.3.3 De visie over patiënteninformatie 

Zoals al in de inleiding naar voren kwam is KWF Kankerbestrijding aan het nadenken over haar rol als 

informant. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van KankerNL, wat veel tijd in beslag nam en neemt (Bos 

& Klein Poelhuis, 2012). Hiernaast heeft het programma preventie en patiëntenondersteuning (PPP) 

namelijk de reguliere taak om de infoservices aan te bieden. In 2011 is dan ook begonnen met een 

herziening van de visie en strategie van PPP. Dit heeft geresulteerd in het document PPP-

Patiënteninformatie. In dit document zijn een aantal uitgangspunten opgesteld, die zijn te zien in Figuur 

5. 

 

Figuur 5 Uitgangspunten patiënteninformatie (Bos & Klein Poelhuis, 2012). 

 Kankerpatiënten en hun naasten hebben behoefte aan basisinformatie. 

 Kankerpatiënten en hun naasten hebben een toenemende behoefte aan informatie op maat. 

 Het primaat van de informatievoorziening aan de individuele patiënt over diens individuele situatie ligt bij de 

zorgverlener. KWF beschikt niet over individuele, accurate (medische) gegevens waardoor de KWF-informatie in 

principe algemeen van aard is en een hulpmiddel kan zijn bij de dialoog tussen patiënt en zorgverlener. 

 Kwaliteit staat voorop. 

 Door kennis over kanker volledig en in begrijpelijke vorm beschikbaar te stellen, draagt KWF bij aan een steviger positie 

(empowerment) van kankerpatiënten en hun naasten en aan de kwaliteit van leven van deze groep. 

 De informatie van KWF wordt gratis ter beschikking gesteld wat belangrijk is voor de toegankelijkheid van de informatie 

(laagdrempelig). De informatie over kanker wordt immers met gelden van het Nederlandse publiek gemaakt, waarmee 

deze voorziening dus ‘al betaald is’. 

 KWF verstrekt een gevarieerd, zo volledig mogelijk informatieaanbod met verschillende middelen en via verschillende 

kanalen. Internet wordt in de middelenmix gezien als leidend middel. 
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Met de infoservices wil KWF Kankerbestrijding de kennis van patiënten verhogen en inzicht geven in de 

termen die in het ziekenhuis worden gebruikt (Bos & Klein Poelhuis, 2012). Beide doelen haken in op 

het thema begrijpelijkheid. Daarnaast wil KWF Kankerbestrijding de informatie van de zorgverlener 

toelichten, aanvullen en in een kader plaatsen. Dit sluit wederom aan bij begrijpelijkheid, maar ook bij 

objectiviteit en daarmee de empowerment van de patiënt, omdat hij of zij geholpen wordt de informatie 

te beoordelen. Als laatste wil KWF Kankerbestrijding met de infoservices aan patiënten de mogelijkheid 

bieden om meer grip te krijgen op de situatie waardoor zij deze beter kunnen hanteren (Bos & Klein 

Poelhuis, 2012). Om de informatie begrijpelijk en kwalitatief hoog te houden, zijn er kwaliteitscriteria 

opgesteld door KWF Kankerbestrijding. Zo moet de informatie gemaakt zijn vanuit patiënten-

perspectief, overal in Nederland gelden, gebaseerd zijn op de best beschikbare bronnen (professionele 

referenten, wetenschappelijke onderbouwing en landelijke richtlijnen als uitgangspunt), voor een zo 

groot mogelijke doelgroep begrijpelijk zijn en vakjargon uitleggen (Bos & Klein Poelhuis, 2012). Over het 

gebruik van de infoservices door zorgverleners is te lezen dat, in de ideale situatie, zorgverleners het 

KWF Kankerbestrijding-materiaal zouden gebruiken als aanvulling op de mondelinge informatie.  
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3. Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk is de methode van dit onderzoek beschreven. In paragraaf 3.1 is de omschrijving en 

afbakening van de onderzoeksgroep te lezen. In paragraaf 3.2 wordt de keuze voor mixed methods 

toegelicht en is beschreven hoe deze methode is uitgevoerd. In de hierop volgende paragraaf 3.3, is de 

operationalisatie van de variabelen beschreven. In paragraaf 3.4 is te lezen hoe de data is verzameld. 

De response en representativiteit zijn beschreven in paragraaf 3.5. De betrouwbaarheid en validiteit 

komen in paragraaf 3.6 aan bod. In de laatste paragraaf 3.7, is te lezen hoe de verzamelde data is 

geanalyseerd.  

 

3.1 Onderzoeksgroep 

Dit onderzoek richt zich op de grootste groep indirecte aanbieders van de infoservices van KWF 

Kankerbestrijding; de ziekenhuizen. Om alle ziekenhuizen in kaart te brengen is als eerste achterhaald 

welke Nederlandse ziekenhuizen zorg verlenen op het gebied van kanker. Dat bleek niet eenvoudig 

omdat de hervormingen in de zorgsector (zoals beschreven in paragraaf 2.1.2) het ziekenhuisaanbod 

de afgelopen jaren hebben veranderd. Er zijn ziekenhuizen gefuseerd, failliet gegaan of hebben een 

doorstart gemaakt vanuit een andere organisatie. Met behulp van de bestellijst van kankerinfoservices 

van KWF Kankerbestrijding van 2013 is een eerste lijst met ziekenhuizen gemaakt.  

Bij het maken van de lijst met ziekenhuizen kwam een probleem naar voren, namelijk dat onder 

dezelfde postcodes verschillende ziekenhuisnamen werden opgegeven. Om de juiste ziekenhuizen te 

achterhalen, zijn alle namen van de ziekenhuizen op internet opgezocht. Veelal werd dan verwezen 

naar de website van het ziekenhuis waardoor de juiste naam van het ziekenhuis kon worden 

achterhaald. De postcodes konden deels worden verklaard met de verschillende locaties die 

ziekenhuizen kunnen hebben. Echter, niet alle postcodes kwamen overeen met de namen of zelfs met 

de locaties van de ziekenhuizen. Daarom zijn vervolgens ook alle postcodes op internet opgezocht om 

zo de onduidelijkheden in de bestellijst te verklaren. 

Mogelijk bestellen niet alle ziekenhuizen informatie bij KWF Kankerbestrijding, daarom zijn er 

verschillende ziekenhuisranglijsten (die worden opgesteld door diverse instanties en organisaties, 

waaronder dagbladen en tijdschriften zoals Elsevier en het Algemeen Dagblad)  vergeleken met de 

ziekenhuislijst die was opgesteld met behulp van de bestellijst van KWF Kankerbestrijding. Tevens is de 

rapportage ‘Kerngetallen Nederlandse Ziekenhuizen 2012’ van de  Stichting Dutch Hospital Data (DHD) 

geraadpleegd. Deze stichting is opgericht door de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om ziekenhuisgegevens te beheren en 

te onderhouden (Dutch Hospital Data, 2013). In de rapportage heeft de stichting een overzicht gemaakt 
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van alle  ziekenhuizen in het jaar 2013 (Dutch Hospital Data, 2013). Met gebruik van de bestellijst van 

KWF Kankerbestrijding 2013 en de verschillende bronnen die hierboven zijn beschreven,  is uiteindelijk 

een hedendaagse lijst opgesteld die te zien is in Tabel 3. 

De DHD maakt een onderscheid tussen universitair medische centra (UMC) en algemene 

ziekenhuizen. De algemene ziekenhuizen zijn  gecategoriseerd in ziekenhuizen die zijn aangesloten bij 

de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), waaronder de kleinere ziekenhuizen 

vallen, ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische 

opleidingsziekenhuizen (STZ), waaronder de grotere, topklinische ziekenhuizen vallen en als laatste de 

overige algemene ziekenhuizen (OvA), waaronder de middelgrote ziekenhuizen vallen. Deze 

categorisering is overgenomen in Tabel 3. De ziekenhuizen die niet voorkwamen in de categorisering 

van DHD staan onder overig. Het totale aantal ziekenhuizen bestaat uit 94. 
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Tabel 3 Lijst ziekenhuizen 2014 

Soort Naam  Totaal 

Universitair 
medische centra 
 

Academisch Medisch Centrum  
Academisch ziekenhuis Maastricht 
Erasmus Medisch Centrum  
Leids Universitair Medisch Centrum 

Universitair Medisch Centrum Groningen 
Universitair Medisch Centrum Utrecht  
Radboud Universitair Medisch Centrum 
VU Medisch Centrum 

8 

Samenwerkende 
topklinische 
opleidings-
ziekenhuizen 
 

Albert Schweitzer Ziekenhuis 
Amphia Ziekenhuis 
Atrium medisch centrum parkstad 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
Catharina Ziekenhuis 
Deventer Ziekenhuis 
Gelre ziekenhuizen 
Haga Ziekenhuis  
Isala klinieken  
Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Kennemer Gasthuis  
Maasstad Ziekenhuis 
Martini Ziekenhuis 
Maxima Medisch Centrum  

Meander Medisch Centrum 
Medisch Centrum Alkmaar 
Medisch Centrum Haaglanden  
Medisch Centrum Leeuwarden 
Medisch Spectrum Twente  
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis  
Reinier de Graaf Gasthuis 
Spaarne Ziekenhuis 
St. Antonius Ziekenhuis  
St. Elisatbeth Ziekenhuis 
St Franciscus Gasthuis 
St Lucas Andreas ziekenhuis 
VieCuri Medisch Centrum 
 

27 

Samenwerkende 
algemene 
ziekenhuizen 
 

Antonius Ziekenhuis  
BovenIJ Ziekenhuis 
Diaconessenhuis Leiden 
Diaconessenhuis Meppel 
Diakonessenhuis Utrecht 
Elkerliek Ziekenhuis  
Franciscus Ziekenhuis 
Gimini Ziekenhuis 
Haven Ziekenhuis  
LangeLand Ziekenhuis 
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 
IJsselland Ziekenhuis 
Laurentius Ziekenhuis  
Lievensberg Ziekenhuis 
Maasziekenhuis Patein 
Nij Smellinghe  
Ommelander Ziekenhuisgroep 
Rode Kruis Ziekenhuis 
Refaja Ziekenhuis  
Rivas Zorggroep, Beatrixziekenhuis 

Röpcke-Zweers Ziekenhuis 
Scheper Ziekenhuis 
Slingeland Ziekenhuis 
St. Anna Ziekenhuis  
St. Jansdal ziekenhuis 
St. Jans Gasthuis Weert 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
Waterlandziekenhuis 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
Zaans Medisch Centrum  
Ziekenhuis Amstelland 
Ziekenhuis Bethesda  
Ziekenhuis De Sionsberg 
Ziekenhuis Rivierenland 
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen   
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 
Ziekenhuis Bernhoven 
Ziekenhuis Bronovo  
Ziekenhuis Tjongerschans 

39 

Overige 
algemene 
ziekenhuizen  
 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis  
Centraal Militair Hospitaal 
Flevoziekenhuis  
Groene Hart Ziekenhuis 
Ikazia Ziekenhuis  
Orbis Medisch Centrum 
Rijnland Ziekenhuis  

Slotervaart Ziekenhuis  
Tergooi ziekenhuizen 
TweeSteden Ziekenhuis  
Vlietland Ziekenhuis  
Westfries Gasthuis  
Ziekenhuis Gelderse Vallei 
Ziekenhuisgroep Twente 

14 

Overig 
 

Antoni van Leeuwenhoek  
Arnhems Radiotherapeutisch instituut  
Medisch Centrum Zuiderzee 

Rijnstate ziekenhuis  
Radiotherapeutisch Instituut Friesland 
Spijkenisse Medisch Centrum 

6 

   94 

 

Zoals te zien in Tabel 3 zijn er in totaal 94 verschillende ziekenhuizen. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat de lijst bestaat uit ziekenhuisorganisaties en niet ziekenhuisgebouwen. Sommige 

ziekenhuisorganisaties hebben meerdere locaties, waardoor het totaal van ziekenhuisgebouwen hoger 

dan 94 is.     
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In de bestellijst van KWF Kankerbestrijding 2013 is te zien dat sommige  ziekenhuizen met meerdere 

locaties vanuit een locatie bestelden en andere ziekenhuizen vanuit meerdere locaties. Hierdoor  

ontstond de vraag of sommige ziekenhuizen zelf de informatie distribueren of slechts op enkele locaties 

de informatie gebruiken. Dezelfde vraag speelde op bij de bestellingen van ziekenhuizen intern. Ook 

intern  bestelden sommige ziekenhuizen vanuit verschillende afdelingen en anderen vanuit een afdeling. 

Hieruit bleek dat het bestelgedrag van ziekenhuizen onderling sterk verschilde. Er is een begin gemaakt 

met het in kaart brengen van alle afdelingen en locaties per ziekenhuis om vervolgens te achterhalen of 

ziekenhuizen zelf de informatie distribueren of dat de informatie enkel op de desbetreffende afdeling of 

locaties terecht komt. Dat bleek ontzettend veel werk, wat is terug te zien in het aantal bestellingen; de 

bestellijst bestond oorspronkelijk uit 46.266 bestellingen, en na het selecteren van alleen de 

ziekenhuisbestellingen uit 7.504 verschillende bestellingen. Vanwege de hoeveelheid werk en beperkte 

tijd is daarom besloten ziekenhuizen per organisatie te analyseren en daarbij gebruik te maken van de 

94 ziekenhuizen in Tabel 3.  

 

3.2 Mixed methods 

Voor dit onderzoek is gekozen om zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse te gebruiken.  

De kwantitatieve analyse bestaat uit data die zijn verkregen door het afnemen van enquêtes onder 

zorgverleners in ziekenhuizen. De kwalitatieve analyse bestaat uit semi-gestructureerde interviews die 

zijn  gehouden met professionals op het gebied van patiëntencommunicatie. De basis van dit onderzoek 

bestaat uit de kwantitatieve data, waarmee de invloed van digitalisering op de differentiatie van 

kankerinfoservices in ziekenhuizen in kaart is gebracht. De kwalitatieve data worden complementair 

gebruikt. Hieronder is te lezen waarom de keuze op mixed methods is gevallen en hoe de data is 

verzameld.  

Tijdens het literatuuronderzoek kwam naar voren dat er weinig onderzoek is gedaan naar de 

invloed van digitalisering op medische informatie (in ziekenhuizen). Door het gebrek aan 

wetenschappelijk onderzoek zijn de hypothesen exploratief. Om inzicht te krijgen in welke personen zich 

bezig houden met de kankerinfoservices in ziekenhuizen is een ledenvergadering van Compriz 

(vakvereniging voor communicatieprofessionals in de zorg) bijgewoond. Op de ledenvergadering van 

Compriz  kwam ook naar voren dat er weinig onderzoek is gedaan naar de digitaliseringsprocessen in 

ziekenhuizen op het gebied van patiënteninformatie. Eveneens bleek op de ledenvergadering dat 

ziekenhuizen onderling sterk verschillen in de mate van digitalisering van patiënteninformatie.  Om meer 

inzicht te krijgen in de redenen van ziekenhuizen om wel of niet te digitaliseren en waarom dit onderling 

verschilt, zijn daarom interviews gehouden. Interviews geven de mogelijkheid verdieping te geven aan 

de antwoorden (Baarda, De Goede & Teunisse, 2005). De data van de interviews worden 
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complementair gebruikt door  een toevoeging te bieden over de overwegingen om wel of niet te 

digitaliseren. Hierdoor wordt er diepgang geboden over het digitaliseringsvraagstuk naast de harde 

statistische data. Omdat het onderzoek deels exploratief is zou het enkel uitvoeren van een 

kwantitatieve methode ten koste gaan van de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Verschuren en 

Doorewaard (2007) geven aan dat wanneer er onduidelijkheden zijn over de te meten constructen dit de 

interne validiteit kan aantasten. Het afnemen van interviews biedt ruimte om te verdiepen in de 

ervaringen van de respondenten waardoor de interne validiteit versterkt wordt. De kwantitatieve data 

biedt een aanvulling op de kwalitatieve data door de hoge externe validiteit. Hoe hoger het percentage 

vertegenwoordigde ziekenhuizen van de onderzoekspopulatie, hoe meer de resultaten van de analyse 

te generaliseren zijn (Mason, 2002).  

 

3.3 Operationalisatie  

Om de data te verzamelen waarmee de hoofdvraag beantwoord kan worden, moesten de variabelen uit 

de hypothesen meetbaar worden gemaakt.  Hieronder zijn de vier hypothesen nogmaals te lezen: 

 H1 Hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe 

minder verschillende informatievormen van kankerinfoservices ziekenhuizen aanbieden.  

 H2 Hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe 

minder verschillende informatieafzenders van kankerinfoservices ziekenhuizen aanbieden.   

 H3 Hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe 

minder verschillende informatieonderwerpen van kankerinfoservices ziekenhuizen aanbieden. 

 H4 Hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe 

minder differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen.  

In alle vier de hypothesen is digitalisering van medische informatie de onafhankelijke variabele. In het 

theoretisch kader kwam naar voren dat digitalisering van medische informatie per ziekenhuis sterk kan 

verschillen. Daarom is gekozen de onafhankelijke variabele zowel in tijd te meten als in het aanbod van 

digitale informatiediensten. Voor de vergelijking in tijd is gekozen voor een tijdspanne van vijf jaar omdat 

destijds de liberalisering van de zorgsector haar intrede had gedaan en internet als informatiemiddel 

werd gebruikt. Ook is het belangrijk dat de respondenten de vergelijking kunnen maken en daarom 

moet het aantal jaren niet te veel zijn. De digitale diensten zijn gebaseerd op de verschillende e-health 

diensten die naar voren kwamen in het theoretisch kader.  

 

De afhankelijke variabele differentiatie is opgesplitst in drie dimensies; informatievorm (H1), 

informatieafzender (H2) en informatieonderwerp (H3). In de laatste hypothese komen deze drie 

dimensies van differentiatie samen. In Tabel 4  is te zien hoe de variabelen zijn geoperationaliseerd in 
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de enquête die is uitgezet. Als controlevariabelen zijn in de vragenlijst het soort ziekenhuis, de afdeling, 

de kankersoorten die behandeld worden en de functie van de respondent opgenomen. Het soort 

ziekenhuis, de afdeling en de kankersoorten die behandeld worden houden direct verband met de 

infoservices, omdat niet op elke afdeling dezelfde informatie relevant is en aangeboden zal worden. In 

de inleiding kwam naar voren dat informatie voor patiënten in ziekenhuizen uitgestald kan liggen om 

mee te nemen maar ook meegegeven kan worden door de behandelend arts of een andere 

zorgverlener op de desbetreffende afdeling. Deze twee manieren om informatie te verkrijgen als patiënt 

zijn apart bevraagd in de enquête. Hiervoor is gekozen om te voorkomen dat de respondenten hun 

antwoorden baseren op slechts een van deze manieren. Daarnaast geeft het onderscheiden van deze 

twee manieren, inzicht in hoe de informatie bij de patiënt komt. De volledige enquête is als bijlage 

bijgevoegd. 

  

Tabel 4 Operationalisatie van variabelen naar vragen 

Variabele Indicatoren Enquêtevragen 

Controle  Ziekenhuis 
 

 Afdeling 
 Functie  
 Kankersoort 

 

1. In welk ziekenhuis werkt u? 
2. In wat voor soort ziekenhuis werkt u? 
3. Op welke afdeling werkt u? 
4. Welke functie heeft u? 
5. Welke van de volgende kankersoorten worden er bij u op de 
afdeling behandeld? 

Onafhankelijk: 
Digitalisering van 
medische 
informatie 

 Tijd (nu in vergelijking met 
vijf jaar geleden) 
 

 Ziekenhuisaanbod van  
digitale informatiediensten 

15. In vergelijking met vijf jaar geleden bestaat de informatie voor 
patiënten van de afdeling nu uit meer of minder digitale informatie? 
(5punts Likertschaal) 
13. Welke digitale informatie biedt het ziekenhuis patiënten aan? 

Afhankelijk: 
Differentiatie van 
kankerinfoservices  

 Informatievormen 8. Welke vorm heeft de informatie die wordt meegegeven aan de 
patiënt? 
11. Welke vorm heeft de informatie die de patiënt zelf kan 
meenemen?  
15. In vergelijking met vijf jaar geleden bestaat de informatie voor 
de patiënten van de afdeling nu uit meer of minder (brochures etc.) 
(5punts Likertschaal) 

  Informatieafzenders 9. Van welke afzender(s) is de informatie die wordt meegegeven 
aan de patiënt? 
12. Van welke afzender(s) is de informatie die de patiënt zelf mee 
kan nemen? 
17. In vergelijking met vijf jaar geleden bestaat de informatie voor 
de patiënten van de afdeling nu uit meer of minder (informatie van 
KWF Kankerbestrijding  etc.) (5punts Likertschaal) 

  Informatieonderwerpen 7. Over welke onderwerpen gaat de informatie die wordt 
meegegeven aan de patiënt?  
10. Over welke onderwerpen gaat de informatie die de patiënt zelf 
kan meenemen? 
16. In vergelijking met vijf jaar geleden bestaat de informatie voor 
de patiënten van de afdeling nu uit meer of minder (informatie over 
de behandeling van kanker  etc.) (5punts Likertschaal) 

 

De vragen die in de interviews zijn gesteld, zijn gebaseerd op verschillende topics en sub-topics die zijn 

te zien in Tabel 5. Als eerste werd de vraag gesteld: ’Kan u iets vertellen over uw functie in dit 
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ziekenhuis’. Vervolgens werd er ingehaakt op het antwoord van de respondent. Binnen elk interview is 

de  lijst met topics aangehouden om zo alle onderwerpen aan bod te laten komen. In het eerste deel 

van het interview kwam de huidige situatie aan bod waaronder het aanbod van kankerinfoservices, de 

keuze hiervoor en het tot stand komen ervan. Vervolgens werd verder gegaan op de invloed van de 

liberalisering van de zorgsector en de empowerment van de patiënt op de informatie voor 

kankerpatiënten. Als laatste werd er naar de verwachtingen over de toekomst van informatie voor 

kankerpatiënten gevraagd en de rol die KWF Kankerbestrijding hierin kan spelen. De 

coderingsschema’s en de transcripties van de interviews zijn als bijlage bijgevoegd. 

 

Tabel 5 Topics en sub-topics 

Topic Sub-topic 

Kankerinfoservices Informatievorm  
Informatieafzender 
Informatieonderwerp 

Liberalisering Concurrentie 
Samenwerking 
Gevolgen voor informatie 

Digitalisering Informatiediensten 
Invloed op andere informatievormen 

Empowerment Nadelen/voordelen informed patiënt 
Relatie arts en patiënt 

Verwachting informatie Infoservices in de toekomst 
Gebruik van informatie door patiënten  

KWF Kankerbestrijding Huidige gebruik 
Verwachte gebruik in de toekomst 
Rol van KWF Kankerbestrijding in toekomst 

 

3.4  Dataverzameling 

Aan alle 94 ziekenhuizen is een e-mail gestuurd met uitleg over dit onderzoek en een link naar de online 

enquête. Omdat 94 als totale onderzoekpopulatie weinig is en bij een kleine response het aantal te klein 

is voor een betrouwbare statistische analyse, is gekozen om de vragenlijst, zo mogelijk, door meerdere 

afdelingen in te laten vullen. De e-mail met het verzoek de vragenlijst in te vullen,  is in eerste instantie 

verstuurd naar de contactpersonen uit de bestellijst van KWF Kankerbestrijding van 2013. Voor de 

ziekenhuizen waarvan geen contactpersoon bekend was, is het patiënten-voorlichtingsbureau of de 

communicatieafdeling benadert. In de e-mail werd het verzoek gedaan deze intern naar relevante 

afdelingen te sturen. De reden dat er aan de ziekenhuizen zelf is gevraagd om de e-mail intern door te 

sturen, is omdat de contactgegevens van deze afdelingen (veelal) niet openbaar zijn.  

De vragen gaan expliciet over de kankerinformatie die wordt meegegeven of kan worden 

meegenomen op de afdeling en naar alle waarschijnlijkheid heeft elke medewerker van de afdeling hier 

inzicht in. Vandaar dat er is gevraagd de enquête te laten invullen door iemand die op de afdeling 

werkzaam is en die inzicht heeft in de informatie over kanker. Om wel te waken voor eventuele 
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verschillen veroorzaakt door de mate van betrokkenheid of kennis van de kankerinfoservices is in de 

vragenlijst naar de functie van de respondent gevraagd, die als controlevariabele dient (zoals te lezen in 

paragraaf 3.3).  

Om te ondervinden of het verzoek om de e-mail door te sturen wel zou leidden tot een interne 

verspreiding, is eerst slechts een deel van de ziekenhuizen benaderd. Al snel volgden hier reacties op 

met een bevestiging of een opsomming van afdelingen waaraan de e-mail werd doorgestuurd. 

Vervolgens zijn alle overige ziekenhuizen benaderd. De e-mail is kort gehouden om zo de kans dat het 

gelezen werd groot te houden. Vanuit sommige ziekenhuizen werd gereageerd met vragen over het 

onderzoek en deze vragen werden uiteraard uitgebreid beantwoord. Uiteindelijk zijn er 71 vragenlijsten 

ingevuld door 37 verschillende ziekenhuizen. 

 

Voor de interviews zijn in eerste instantie (adviseurs) patiëntenvoorlichting benaderd, maar omdat de 

functie per ziekenhuis bleek ter verschillen, is het interview kort toegelicht in de e-mail met het verzoek 

tot het interview, zodat zij zelf konden beslissen in hoeverre zij de juiste persoon ervoor waren. Voor de 

interviews zijn in totaal zeventien personen benaderd, waaronder zeven direct (middels 

contactgegevens van o.a. Compriz) en tien indirect (middels algemene ziekenhuis contactgegevens). Er 

is gekozen niet meer personen te benaderen om te voorkomen dat (in verband met tijd) er te veel 

interviews werden gepland. Uiteindelijk zijn er zeven interviews afgenomen. De interviews duurden 

gemiddeld tussen de dertig en vijftig minuten. 

De selectie voor de interviews vond plaats op basis van ziekenhuissoort. Er is geprobeerd 

verschillende soorten ziekenhuizen (SAZ, UMC en STZ) te benaderen die ook geografisch verspreid 

liggen. Voor dit laatste is gekozen omdat naar voren kwam in het theoretisch kader dat ziekenhuizen 

samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan om zoveel mogelijk zorg te kunnen bieden. 

Logischerwijs zullen veel samenwerkingsverbanden regionaal plaatsvinden om patiënten niet het hele 

land door te laten reizen voor een behandeling.  

Van de zeven interviews vonden er zes plaats in het ziekenhuis waar de respondent werkzaam 

is. Hiervoor is gekozen omdat de omgeving hierdoor vertrouwd was en omdat KWF Kankerbestrijding 

graag wilde weten hoe de informatie in de ziekenhuizen gepresenteerd wordt. Met het interview ging 

dan ook meestal een rondleiding gepaard. Hierdoor zijn een aantal onderwerpen aan bod gekomen 

buiten de opgenomen interviews om en daarom niet te lezen in de transcripties. Dit geldt voor het 

Medisch Spectrum Twente waarbij de rol van KWF Kankerbestrijding in de toekomst buiten de 

opnametijd viel en voor het Universitair Medisch Centrum Groningen waarbij meerdere 

zorgprofessionals zijn gesproken en afdelingen zijn bezocht waarbij geen mogelijkheid was het gesprek 

op te nemen (beide vanwege technische mankementen van de opnameapparatuur). Deze informatie is 
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wel meegenomen in de analyse  en een verslag hiervan is te lezen aanvullend op de transcripties, die 

als bijlage zijn toegevoegd. De adviseur patiëntencommunicatie van Gelre ziekenhuizen is telefonisch 

geïnterviewd omdat zij aangaf dat de informatie voor kankerpatiënten vooral in de behandelkamers 

aanwezig is en daardoor niet makkelijk toegankelijk voor derden. Hierdoor had een bezoek geen 

meerwaarde. 

 

3.5 Response en representativiteit 

Van de 94 ziekenhuizen die zijn benaderd, hebben er 37 de enquête ingevuld. In Tabel 6 is de 

representatie van de verschillende ziekenhuissoorten te zien. 

 

Tabel 6 Representatie ziekenhuizen 

Soort Aantal Response in aantal Response in percentage 

UMC 8 7 87.5 % 

STZ 27 16 59.3 % 

SAZ 39 10 25.6 % 

OvA 14 3 21.4 % 

Overig 6 1 16.7 % 

Totaal 94 37 39.4 % 

  

Omdat de totale populatie van dit onderzoek slechts uit 94 ziekenhuizen bestaat, is het belangrijk zoveel 

mogelijk response te krijgen. Na het eerste contact bleef de response gestaag stijgen. Twee weken na 

het eerste contact werd er vanuit verschillende ziekenhuizen nog een bevestiging of vraag over het 

onderzoek gestuurd. Er is daarom gekozen de vragenlijst ruim drie weken online te laten staan.  

 

Van de zeventien verstuurde verzoeken voor interviews heeft een ziekenhuis aangegeven geen tijd te 

hebben om mee te werken en hebben er negen niet gereageerd. Bij de overige zeven is uiteindelijk een 

interview afgenomen. In Tabel 7 zijn de ziekenhuizen waar een interview is afgenomen en de functie 

van de respondenten te zien. Zoals te zien in Tabel 7 heeft het interview in het Laurentius ziekenhuis 

met twee zorgprofessionals plaatsgevonden.  
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Tabel 7 Respondenten interviews 

Ziekenhuis Functie respondent(en) Soort 
ziekenhuis 

Locatie 

Laurentius ziekenhuis Respondent 1. Adviseur Patiëntencommunicatie  
Respondent 2. Consulterend oncologisch verpleegkundige 

SAZ Roermond 

Gelre ziekenhuizen Adviseur Patiëntencommunicatie STZ Apeldoorn en 
Zutphen 

Haga ziekenhuis Senior communicatieadviseur nieuwe media STZ Den Haag, 
meerdere 

Elkerliek Senior adviseur communicatie & voorlichting SAZ Helmond en 
Deurne 

Deventer Ziekenhuis Staffunctionaris/ projectleider OCD/KAC/ palliatieve zorg/ 

Procesbegeleider chronische zorg/ oncologische zorg 

 

STZ Deventer 

Medisch Spectrum 
Twente 

Projectleider oncologisch centrum STZ Enschede, 
meerdere en 
Oldenzaal 

Universitair Medisch 
Centrum Groningen 

Adviseur Patiëntencommunicatie sector Oncologie UMC Groningen 

 

De reden dat er vooral werd gefocust op de kenmerken van de ziekenhuizen en niet op die van de 

respondenten is omdat de respondenten vragen kregen over het ziekenhuis en namens het ziekenhuis 

spraken. Wel is ook naar de verwachtingen gevraagd van de respondenten. Bij deze vragen gaat het 

om een persoonlijke inschatting. Bij de kwalitatieve analyse is er onderscheid gemaakt tussen vragen 

die direct over het ziekenhuis gaan en vragen die over persoonlijke verwachtingen gaan. In de analyse 

komt dit naar voren door het benoemen van de groep als de ziekenhuizen of het benoemen van de 

persoon.   

Zoals te zien in Tabel 7 zijn er in kleine, middelgrote, topklinische en universitaire ziekenhuizen 

interviews met zorgprofessionals afgenomen. De functies van de respondenten verschilden, zoals 

tevens te zien in Tabel 7. Dit komt omdat door  de contactpersonen in ziekenhuizen personen werden 

aangedragen of specifieke personen benaderd zijn. Uiteindelijk is er hierdoor een combinatie van 

respondenten ontstaan die verschilt in hoeverre zij met de informatie te maken hebben. In de analyse 

zal dit uitgebreid aan bod komen.   

 

3.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

Ondanks het kleine aantal ingevulde enquêtes, is de representatie van de gehele onderzoeksgroep 

hoog. Bijna veertig procent van alle ziekenhuizen in Nederland zijn in dit onderzoek gerepresenteerd. 

Om de betrouwbaarheid in de statistische analyse te waarborgen, is de onafhankelijke variabele op 

twee verschillende manieren bevraagd (welke en hoeveel digitale informatiediensten, en meer of minder 

digitale informatie in vergelijking met vijf jaar geleden). Hetzelfde geldt voor de afhankelijke variabelen, 

waarbij zowel is gevraagd naar de huidige situatie als naar de verandering ten opzichte van vijf jaar 
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geleden. Zoals al eerder aan bod kwam, zijn de vragen in de vragenlijst opgesplitst in ‘meegeven aan 

de patiënt’ en ’mee te nemen door de patiënt’. Door onderscheid te maken tussen deze twee 

mogelijkheden om als patiënt aan informatie te komen, werd voor de respondenten benadrukt dat beide 

mogelijkheden moeten worden meegenomen in hun antwoorden.  

 Om te waken voor oververtegenwoordiging van bepaalde ziekenhuizen en/of afdelingen zijn de 

antwoorden van de respondenten bij de vraag naar het ziekenhuis en de afdeling vergeleken. Hierdoor 

is achterhaald of afdelingen binnen hetzelfde ziekenhuis dubbel vertegenwoordigd waren. Dit bleek niet 

het geval. Wel moet worden vermeld dat er een aantal keer meerdere afdelingen waren ingevuld of 

onduidelijk was of afdelingen verschilden. In deze gevallen is er gekeken naar de antwoorden op de 

vraag ‘welke van de volgende kankersoorten worden er op de afdeling behandeld’. In alle gevallen 

verschilden de antwoorden op deze vraag en daarom is gekozen geen respondenten te verwijderen uit 

de dataset.  

 

Om de interne validiteit en betrouwbaarheid in de kwalitatieve analyse te waarborgen, zijn de topiclijst 

en strategie uitvoerig besproken met de programmacoördinator patiëntenondersteuning en tevens 

stagebegeleider bij KWF Kankerbestrijding. Vervolgens is er een testinterview afgenomen om zo 

onduidelijkheden in de vraagstelling te achterhalen. Het testen van het interview verhoogt de interne 

validiteit omdat naar aanleiding hiervan  de vraagstelling kan worden aangepast (Baarda, De Goede & 

Teunissen, 2005). Naar aanleiding van het testinterview is besloten het topic liberalisering anders te 

bevragen door het woord liberalisering niet te gebruiken maar specifiekere woorden zoals marktwerking. 

Daarnaast is er op voorhand contact geweest met de respondenten zodat zij globaal wisten welke 

onderwerpen aan bod kwamen en zich hierop konden voorbereiden. Tijdens de interviews zijn er 

hoofdzakelijk open vragen gesteld en bij multi-interpretabele antwoorden is gebruik gemaakt van 

verschillende probing-technieken om de antwoorden van de respondenten te verduidelijken. Deze 

interviewtechnieken dragen bij aan de interne validiteit omdat de vraagsturing hierdoor minimaal blijft. 

Om de betrouwbaarheid te verhogen is er tijdens de interviews steeds een korte samenvatting van de 

antwoorden van de respondent gegeven. Deze tactiek zorgt voor een stabilisatie van de 

dataverzameling (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005).  

 

3.7 Data analyses 

Door middel van statistiek zullen de hypothesen getoetst worden. Hierbij is gebruik gemaakt van het 

programma SPSS versie twintig. Als eerste komt de beschrijvende statistiek aan bod waarbij per 

variabele in kaart is gebracht hoeveel afdelingen de verschillende informatievormen, 

informatieonderwerpen en informatieafzenders gebruiken. Voor de drie afhankelijke variabelen 
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informatievorm, informatieonderwerp en informatieafzender is in de vraagstelling in de enquête een 

onderscheid gemaakt tussen ‘informatie wordt meegeven aan de patiënt’ en ‘informatie kan worden 

meegenomen door de patiënt’. Hiervoor is gekozen omdat de patiënt op deze twee manieren aan 

informatie kan komen in het ziekenhuis (zoals aan bod kwam in de inleiding) en door deze twee 

manieren (meegeven en meenemen) apart te bevragen kan ook de optie waarbij er een verband is 

tussen de digitalisering van medische informatie en slechts een van deze manieren worden onderzocht.  

 

Voor de afhankelijke variabele informatievorm is gevraagd welke vormen worden meegegeven aan de 

patiënt en welke vormen konden worden meegenomen door de patiënt. Als mogelijke antwoorden 

konden de respondenten brochures, flyers, dvd’s, rapporten, boekjes en tijdschriften aanvinken. Voor 

het aantal informatievormen dat er op de verschillende afdelingen wordt meegegeven of kan worden 

meegenomen zijn er twee nieuwe variabelen aangemaakt. De eerste variabele is het aantal 

informatievormen dat afdelingen meegeven aan de patiënt en de tweede is het aantal informatievormen 

die kunnen worden meegenomen door de patiënt. Beide hebben een schaalverdeling van nul (geen 

vormen) tot zes (alle vormen). Ook voor de afhankelijke variabelen informatieonderwerp en 

informatieafzenders is voor zowel het meegeven als het meenemen een schaalvariabele aangemaakt. 

Het maximale aantal informatieonderwerpen dat respondenten konden aanvinken is zes (over de 

behandeling van kanker, over het emotioneel omgaan met kanker, over de soort kanker, over 

wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kanker, over het ziekenhuis en over 

informatievoorzieningen/lotgenotencontact) en het totaal aantal afzenders is drie (afkomstig van het 

ziekenhuis, afkomstig van patiëntenorganisaties en afkomstig van KWF Kankerbestrijding). Voor de 

onafhankelijke variabele digitalisering is gevraagd naar welke diensten het ziekenhuis patiënten biedt. In 

totaal waren hier zeven mogelijke diensten aan te vinken. Ook voor het aantal digitale diensten is een 

variabele aangemaakt. In Tabel 8 zijn het gemiddelde, de mediaan, de standaard deviatie en de range 

te zien voor alle bovenstaande variabelen.  

 

Tabel 8 Beschrijvende statistiek afhankelijke en onafhankelijke variabelen (N=71) 

 Gemiddelde Mediaan Std. deviatie Range (min–max) 

Geef aantal vormen 2.04 2.0 1.10 5.00 (.00 – 5.00) 

Neem aantal vormen 2.25 2.0 1.33 6.00 (.00 – 6.00) 

Geef aantal onderwerpen 4.16 5.0 1.46 6.00 (.00 - 6.00) 

Neem aantal onderwerpen 4.20 5.0 1.99 6.00 (.00 -  6.00) 

Geef aantal afzenders 2.38 3.0 .83 3.00 (.00 – 3.00) 

Neem aantal afzenders 2.34 3.0 .97 3.00 (.00 – 3.00) 

Aantal digitale diensten 2.00 2.0 1.03 4.00 (.00 – 4.00) 
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Zoals te zien in Tabel 8 ligt het gemiddelde tussen het geven en het nemen van het aantal vormen, 

onderwerpen en afzender dicht bij elkaar. Ook de mediaan is bij elke afhankelijke variabele hetzelfde 

voor geven en nemen. Dit suggereert dat er weinig verschil is tussen het aantal vormen, onderwerpen 

en afzenders dat wordt meegegeven aan de patiënt of kan worden meegenomen door de patiënt. In het 

resultatenhoofdstuk zal er dieper worden ingegaan op mogelijke verschillen tussen meegeven en 

meenemen. De afdelingen bieden gemiddeld twee digitale diensten aan van de mogelijke zeven. Zoals 

te zien onder range, is vier het hoogste aantal digitale diensten onder de respondenten. In paragraaf 2.2 

kwam al aan bod dat e-health en de implementatie van digitale diensten momenteel in ontwikkeling is. 

Dat kan betekenen dat naast het aantal digitale diensten dat afdelingen nu aanbieden er ook nog 

digitale diensten ontwikkeld worden voor de patiënt, waardoor het aantal digitale diensten de komende 

jaren toeneemt. 

 

Om de onafhankelijke variabele digitalisering te onderzoeken is er een Chi square test gedaan, 

waardoor in kaart is gebracht of bepaalde combinaties van antwoord categorieën van de vraag ‘welke 

digitale diensten’ en de vraag ‘meer of minder digitale informatie dan vijf jaar geleden’ veel voorkomend 

zijn onder de respondenten of juist niet. Hiervoor is gekozen omdat beide vragen digitalisering meten 

maar op een hele andere manier. Om toch inzicht te krijgen in (mogelijke) onderlinge samenhang 

tussen de categorieën van beide vragen is gekozen voor de Chi square toets. 

De drie afhankelijke variabelen en de onafhankelijke variabelen zijn ook bevraagd door middel 

van een vergelijking met vijf jaar geleden. Hierbij kon per vorm, onderwerp en afzender worden ingevuld 

op een vijf-punt Likertschaal of de afdeling er in vergelijking met vijf jaar geleden nu meer of minder 

gebruik van maakt. Hetzelfde is gevraagd over digitale informatie. Deze vragen zijn ordinaal gemeten 

met een verdeling van nul tot vijf waarbij de volgende mogelijkheden konden worden aangevinkt: ‘0’= 

weet ik niet/niet van toepassing, ‘1’= minder, ‘2’=beetje minder, ‘3’= hetzelfde, ‘4’= beetje meer en ‘5’= 

meer.  

Vervolgens is de eerste hypothese getoetst. Er is onderzocht of er een correlatie is tussen 

digitalisering en informatievorm. Dit is onderzocht door middel van een one-tailed bivariate non-

parametrische correlatie analyse omdat er geen variabelen op interval niveau zijn gemeten. Vanwege 

de vele vaste categorieën en de kleine dataset is er gekozen voor een correlatie meting met Kendall’s 

tau (Field, 2009). Vervolgens is door middel van lineaire regressie onderzocht of er aan de hand van de 

antwoorden van de respondenten een voorspelling is te doen over de invloed van digitalisering op 

medische informatie op de informatievormen in ziekenhuizen. Voor de tweede en derde hypothese is 

dezelfde statistische procedure gebruikt maar is informatievorm vervangen voor informatiezender en 
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informatieonderwerp. Of de laatste hypothese kan worden bevestigd, is vast te stellen aan de hand van 

de resultaten van de eerste drie hypothesen.  

 

De respondenten konden zelf hun functie invullen. De antwoorden op deze vraag zijn  gecategoriseerd 

in medisch, paramedisch, organisatorisch en ondersteunend. Van de 71 respondenten vielen er 51 

onder medisch (b.v. oncologieverpleegkundigen en artsen), zeven onder paramedisch (b.v. diëtisten), 

vijf onder organisatorisch (b.v. oncologie-commissie) en acht onder ondersteunend (b.v. werkzaam op 

patiëntenservicebureau). De categorisering is gebaseerd op hoe direct de functie verbonden is met de 

informatie. Zo zullen medische functie direct met de informatie te maken hebben maar organisatorisch 

minder. Ondersteunende functie zijn niet werkzaam op behandelafdelingen maar op informatiecentra of 

voorlichtingsbureaus waarvan het doel voornamelijk informeren is.   

 Ook is er gevraagd naar het aantal kankersoorten die behandeld worden op de afdeling waar 

de respondent werkzaam is. Alle kankersoorten waar KWF Kankerbestrijding een brochure aan heeft 

gewijd, konden worden aangevinkt door de respondenten. In de enquête die als bijlage is bijgevoegd 

zijn alle mogelijke antwoord categorieën te lezen. In totaal waren dit 26 verschillende kankersoorten. 

Het gemiddeld aantal kankersoorten dat er op de afdeling wordt behandeld is elf en de mediaan is 

twaalf. Vier afdelingen gaven aan geen enkel kankersoort te behandelen. De verklaring hiervoor is te 

vinden in de afdelingen waar de respondenten werkzaam zijn, namelijk het voorlichtingscentrum of 

patiëntenservicebureau en geen behandelafdeling.  

 

De data uit de interviews zijn geanalyseerd door middel van axial en selective coding. Deze methode 

houdt in dat fragmenten uit interviews gecodeerd worden om ze vervolgens met elkaar te vergelijken 

(Gallicano, 2013). Binnen dit onderzoek zijn de interviews ingedeeld in zes topics en vervolgens zijn de 

topics opgesplitst in verschillende fragmenten. Elk fragment richt zich op een specifieke onderwerp, en 

binnen deze onderwerpen zijn de antwoorden van de respondenten vergeleken. Daardoor wordt 

duidelijk in hoeverre de antwoorden van de respondenten verschillen of overeenkomen. Opgemerkt met 

worden dat niet elk topic evenveel aan bod kwam in elk interview, vanwege de kennis hierover van de 

respondent. De coderingsschema’s van de zes topics zijn als bijlage bijgevoegd.  
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4. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van dit onderzoek te lezen. Als eerste komen de resultaten van de 

kwantitatieve analyse aan bod in paragraaf 4.1. In het de volgende paragraaf, 4.2, zijn de  resultaten 

van de kwalitatieve analyse te lezen  

 

4.1 Resultaten kwantitatieve analyse 

In deze paragraaf zijn de resultaten van de kwantitatieve analyse te lezen. In 4.1.1 komen de 

beschrijvende statistieken aan bod. In de daaropvolgende paragraven is per hypothese de statistische 

analyse te lezen. In paragraaf 4.1.2 is de (mogelijke) invloed van digitalisering op informatievorm 

beschreven. In paragraaf 4.1.3 is de (mogelijke) invloed van digitalisering op informatieafzender te 

lezen. De statistische analyse van hypothese drie, waarbij de invloed van digitalisering op 

informatieonderwerp wordt getoetst is te lezen in paragraaf 4.1.4. In de laatste paragraaf, 4.1.5 is de 

invloed van digitalisering op de differentiatie van kankerinfoservices beschreven. 

 

4.1.1 Beschrijvende statistiek 

In deze paragraaf zijn de beschrijvende resultaten van de afhankelijke variabelen en de onafhankelijke 

variabele beschreven. Zoals in de methode is uitgelegd, is er een onderscheid gemaakt in de analyse 

tussen meegeven aan de patiënt en meenemen door de patiënt. In Tabel 9 is het meegeef- of 

meeneembeleid van de afdelingen in de ziekenhuizen weergegeven. 

 

Tabel 9 Meegeef- en meeneembeleid (N=71) 

 Std. error van 
gemiddelde 

Std. 
deviatie 

Aantal afdelingen 
(percentage) 

Totaal 
- informatie wordt meegegeven aan patiënt 
- patiënt kan zelf informatie mee nemen 
- informatie wordt meegegeven EN patiënt kan zelf informatie meenemen 
- anders 

.1302 1.0975  
12 (16,9%) 
1 (1,4%) 
49 (69%) 
9 (12,7%) 

Informatie wordt meegegeven aan patiënt (i.v.m. vijf jaar geleden) 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

.1672 1.4089  
- 
4 (5,6%) 
22 (31%) 
23 (32,4%) 
15 (21,1%) 
7 (9,9%) 

Patiënt kan zelf informatie meenemen (i.v.m. vijf jaar geleden) 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

.1931 1.6271  
5 (7%) 
7 (9,9%) 
24 (33,8%) 
13 (18,3%) 
8 (11,3%) 
14 (19,7%) 
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In Tabel 9 is te zien dat de meeste afdelingen informatie meegeven aan de patiënt en dat  patiënten ook 

zelf informatie kunnen meenemen (69 procent). Van de negen respondenten die ‘anders’ hebben 

ingevuld, gaven er vijf nog een aanvulling op het meegeven en meenemen van informatie (bijvoorbeeld 

ook een voorlichtingsgesprek). Zowel bij de informatie die meegegeven wordt aan de patiënt, als de 

informatie die kan worden meegenomen door de patiënt, geven de respondenten vaker aan dat dit een 

‘beetje meer’ of ‘meer’ gebeurd in vergelijking met vijf jaar geleden dan een ‘beetje minder’ of ‘minder’. 

Wel geven de meeste respondenten aan dat de situatie op de afdeling hetzelfde is als vijf jaar geleden 

(32,4 procent en 33,8 procent). 

 Hieruit valt op te maken dat op vrijwel alle afdelingen de patiënt informatie mee krijgt en de 

patiënt op een groot deel van de afdelingen ook zelf informatie mee kan nemen.  Daarnaast komt naar 

voren dat er, in vergelijking met vijf jaar geleden, vooral meer informatie kan worden meegenomen door 

de patiënt of wordt meegegeven aan de patiënt. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de informatie 

die de patiënt meekrijgt of kan meenemen is toegenomen. Bij de beschrijvende resultaten van de 

afhankelijke variabelen zal hier verder op worden ingegaan.  

 

De antwoorden op de vragen over de informatievormen, onderwerpen en afzenders konden allen ‘ja’ of 

‘nee’ zijn. Onder percentage afdelingen is te lezen hoeveel procent van de afdelingen ‘ja’ heeft 

geantwoord. Logischerwijs is het aanvullende percentage dat het geheel honderd maakt, het 

percentage dat ‘nee’ heeft geantwoord. Hieronder is per afhankelijke variabele een beschrijving van de 

data te lezen. Als eerste komt het gebruik van de verschillende informatievormen door de afdelingen 

aan bod dat is te zien in Tabel 10. 
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Tabel 10 Informatievorm meegegeven of meegenomen (N=71) 

 Gemiddelde Std. error van 
gemiddelde 

Std. deviatie Aantal afdelingen  
(percentage) 

Brochures 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.930 
.845 

 
.0306 
.0432 

 
.2577 
.3644 

 
66 (93%) 
60 (84,5%) 

Tijdschriften 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.099 
.310 

 
.0356 
.0553 

 
.3002 
.4657 

 
7 (9,9%) 
22 (31%) 

Flyers 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.282 
.497 

 
.0538 
.0597 

 
.4530 
.5031 

 
20 (28,2%) 
34 (47,9%) 

Boekjes 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.563 
.535 

 
.0539 
.0596 

 
.4995 
.5023 

 
40 (56,3%) 
38 (53,5%) 

Rapporten 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.014 
.014 

 
.0141 
.0141 

 
.1187 
.1187 

 
1 (1,4%) 
1 (1,4%) 

Dvd’s 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.127 
.070 

 
.0398 
.0306 

 
.3351 
.2577 

 
9 (12,7%) 
5 (7%) 

Anders 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.408 
.056 

 
.0508 
.0276 

 
.4950 
.2322 

 
29 (40,8%) 
4 (5,6%) 

  

In Tabel 10 is te zien dat brochures door de meeste afdelingen worden gebruikt als informatievorm 

zowel wanneer deze worden meegegeven als wanneer de patiënt deze zelf kan meenemen. Rapporten 

worden verreweg het minst gebruikt. Verder komt naar voren dat tijdschriften en flyers vaker kunnen 

worden meegenomen door de patiënt dan dat ze worden meegegeven. Op bijna alle afdelingen (93 

procent) worden er brochures meegegeven aan de patiënt. Opvallend is het hoge percentage (40,8 

procent) afdelingen dat ‘anders’ heeft ingevuld bij ‘meegegeven aan de patiënt’. Bij deze vraag werd de 

mogelijkheid geboden iets in te vullen. Antwoorden die gegeven werden, zijn: behandelwijzer (vijf, 

(zeven procent)), digitale informatie (negen, (12,7 procent)) en patiënten-informatiemap (PIM) (tien, 

(14,1 procent)).  

 Naast de huidige situatie van het meegeven of de mee te nemen informatievormen voor 

patiënten is ook de vraag gesteld in hoeverre de vormen meer of minder gebruikt worden in vergelijking 

met vijf jaar geleden. In Tabel 11 zijn de resultaten hiervan te zien.  
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Tabel 11 Informatievorm meer of minder (N=71) 

  Std. error van 
gemiddelde 

Std. 
Deviatie 

Aantal afdelingen  
(percentage) 

Brochures 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

 .1769 1.4904  
4 (5,6%) 
5 (7,0%) 
29 (40,8) 
14 (19,7%) 
10 (14,1%) 
9 (12,7%) 

Tijdschriften 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

 .1991 1.6780  
4 (5,6%) 
4 (5,6%) 
23 (32,3%) 
9 (12,7%) 
3 (4,2%) 
27 (38%) 

Flyers 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

 .2084 1.7560  
5 (7,0%) 
5 (7,0%) 
19 (26,8%) 
9 (12,7%) 
5 (7,0%) 
28 (39,4%) 

Boekjes 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

 .2014 1.6970  
3 (4,2%) 
5 (7,0%) 
24 (33,8%) 
14 (19,7%) 
8 (11,3%) 
17 (23,9%) 

Rapporten 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

 .1384 1.1661  
7 (9,9%) 
4 (5,6%) 
10 (14,1%) 
1 (1,4%) 
- 
49 (69%) 

Dvd’s 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

 .1815 1.5296  
5 (7,0%) 
3 (4,2%) 
15 (21,1%) 
1 (1,4%) 
3 (4,2%) 
44 (62%) 

 

In Tabel 11 is te zien dat meer dan de helft van de afdelingen ‘anders/ n.v.t.’ heeft ingevuld bij de vraag 

naar rapporten en dvd’s. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze vormen van informatie weinig 

door afdelingen aan patiënten worden gegeven of kunnen worden meegenomen (zoals eerder in deze 

paragraaf te lezen). In vergelijking met vijf jaar geleden bieden afdelingen nu vaker ‘een beetje meer’ of 

‘meer’ brochures, flyers, tijdschriften en boekjes aan dan ‘een beetje minder’ of ‘minder’. Voor dvd’s en 

rapporten geldt het omgekeerde; afdelingen geven vaker aan nu ‘minder’ of ‘een beetje minder’ aan te 

bieden dan vijf jaar terug. Wel geldt voor elke informatievorm dat de meeste afdelingen aangeven dat 
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de situatie nu hetzelfde is als vijf jaar geleden. Uit de resultaten over informatievorm is op te maken dat 

het meeneem- en meegeefbeleid per vorm verschilt. Dat sluit aan bij de verschillende rollen die 

informatievormen kunnen hebben zoals aan bod kwam in paragraaf 2.2.1.  

  

De volgende dimensie van differentiatie is informatieafzender. Zoals te zien in Tabel 12 hadden de 

respondenten de mogelijkheid om ‘van het ziekenhuis zelf’, ‘van een patiëntenorganisatie’, ‘van KWF 

Kankerbestrijding’ of ‘anders’ in te vullen. Net zoals bij de vragen naar informatievorm en 

informatieonderwerp was er de mogelijkheid om meerdere antwoorden in te vullen.  

 

Tabel 12 Informatieafzender meegeven en meenemen (N=71) 

 Gemiddelde Std. error van 
gemiddelde 

Std. 
deviatie 

Aantal afdelingen  
(percentage) 

Van het ziekenhuis zelf 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.944 
.648 

 
.0276 
.0571 

 
.2322 
.4810 

 
67 (94,4%) 
46 (64,8%) 

Van een patiëntenorganisatie 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.648 
.817 

 
.0571 
.0462 

 
.4810 
.3895 

 
46 (64,8%) 
58 (81,7%) 

Van KWF Kankerbestrijding 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.788 
.873 

 
.0488 
.0398 

 
.4111 
.3351 

 
56 (78,8%) 
62 (87,3%) 

Anders 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.282 
.211 

 
.0538 
.0488 

 
.4530 
.4111 

 
20 (28,2%) 
15 (21,1%) 

 

Ruim 94 procent van de afdelingen geeft de patiënt informatie van het ziekenhuis zelf mee. Ook 

informatie van KWF Kankerbestrijding wordt veel meegegeven aan de patiënt (78,8 procent) maar kan 

met 87,3 procent van de afdelingen nog vaker worden meegenomen. Informatie van het ziekenhuis zelf 

kan op minder afdelingen worden meegenomen dan dat het wordt meegegeven aan de patiënt. Voor 

alle drie de afzenders geldt dat op meer afdelingen er wel informatie van wordt meegegeven en kan 

worden meegenomen dan niet (< vijftig procent).  

 Ook per informatieafzender is de vraag gesteld of er nu meer of minder gebruik van wordt 

gemaakt dan vijf jaar geleden. In Tabel 13 zijn de antwoorden hierop te zien.  
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Tabel 13 Informatieafzender meer of minder (N=71) 

 Gemiddelde Std. error van 
gemiddelde 

Std. 
deviatie 

Aantal afdelingen  
(percentage) 

Van het ziekenhuis zelf 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

3.239 .1788 1.5068  
- 
3 (4,2%) 
18 (25,4%) 
30 (42,3%) 
10 (14,1%) 
10 (14,1%) 

Van een patiëntenorganisatie 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

3.056 .1724 1.4530  
1 (1,4%) 
3 (4,2%) 
24 (33,8%) 
27 (38,0%) 
6 (8,5%) 
10 (14,1%) 

Van KWF Kankerbestrijding 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

3.028 .1748 1.4733  
1 (1,4%) 
4 (5,6%) 
26 (36,6%) 
22 (31%) 
8 (11,3%) 
10 (14,1%) 

 

In Tabel 13 is te zien dat alle drie de afzenders vaker door afdelingen ‘meer’ of ‘een beetje meer’ 

worden gebruikt dan ‘minder’ of ‘een beetje minder’. Van de afdelingen biedt 56,4 procent nu ‘een 

beetje meer’ of ‘meer’ informatie van het ziekenhuis zelf aan dan vijf jaar geleden. Informatie van 

patiëntenorganisaties wordt door 46,5 procent van de afdelingen ‘een beetje meer’ of ‘meer’ 

aangeboden aan patiënten. Voor KWF Kankerbestrijding is dit percentage 42,3 procent. Bij slechts een 

klein deel van de afdelingen wordt de informatie ‘een beetje minder’ of ‘minder’ aangeboden. Voor 

informatie van het ziekenhuis zelf is dit 4,2 procent, voor informatie van patiëntenorganisaties is dit 5,6 

procent en voor informatie van KWF Kankerbestrijding is dit zeven procent.     

Wederom is er een verschil in het meeneem- en meegeefbeleid wanneer gekeken wordt naar 

verschillende afzenders. Dat wekt de suggestie dat naast de verschillende rollen die informatievormen 

kunnen hebben, ook afzenders bepaalde rollen vervullen.  

 

De antwoorden op de vraag in hoeverre er meer of minder informatie van KWF Kankerbestrijding wordt 

aangeboden in vergelijking met vijf jaar geleden, is vergeleken met de bestelgeschiedenis van KWF 

Kankerbestrijding. In de afgelopen vier jaar (wegens gebrek aan gegevens van het vijfde jaar) zijn de 

bestellingen bij KWF Kankerbestrijding namelijk niet toegenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

alle bestellingen bij KWF Kankerbestrijding zijn geanalyseerd en niet alleen de bestellingen van 

ziekenhuizen. In Figuur 6 is per brochure het gemiddeld aantal bestellingen per maand van de 

afgelopen vier jaar weergegeven.  
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Figuur 6 Gemiddeld aantal bestelde folders per maand 2011-2014 

(bron: KWF Excelbestand René Nijs) 

 

In Figuur 6 is te zien dat er geen brochure is waarbij er sprake is van een structurele toename. Wel zijn 

er zeven brochures met een geleidelijke afname. Bij de overige veertig brochures is er acht keer sprake 

van een boog-ontwikkeling (2012 en 2013 hebben de hoogste waardes) en tien keer van een dal-

ontwikkeling (2011 en 2014 hebben de hoogste waardes). De overige 22 brochures hebben een 

onregelmatig patroon. Tezamen blijkt dat er geen toename is van het aantal bestellingen t.o.v. vier jaar 

geleden. Dat maakt dat de antwoorden van de respondenten niet overeenkomen met de gegevens uit 

de bestellijsten van KWF Kankerbestrijding. Hiervoor zijn een aantal mogelijke verklaren; wellicht is er 

t.o.v. vier jaar geleden geen toename maar t.o.v. vijf jaar geleden wel of afdelingen van ziekenhuizen 

bestellen nu meer dan vijf jaar geleden maar andere bestellers minder en daardoor blijft het aantal 
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bestellingen (redelijk) constant of er zit een bias in hoe de afdelingen hebben geantwoord op de vragen 

waarbij er werd gevraagd naar een vergelijking t.o.v. vijf jaar geleden die maakt dat de respondenten 

een toename invullen terwijl die er niet altijd is. Bij de antwoorden op de vragen waarbij een vergelijking 

met vijf jaar geleden wordt gemaakt, is het daarom belangrijk een mogelijke bias in acht te nemen.  

 

De derde afhankelijke variabele is informatieonderwerp. De mogelijke antwoord categorieën zijn 

gebaseerd op de categorisering van KWF Kankerbestrijding zelf. In Tabel 14 zijn de beschrijvende 

statistieken te zien.  

Tabel 14 Informatieonderwerp meegeven en meenemen (N=71) 

 Gemiddelde Std. error van 
gemiddelde 

Std. 
deviatie 

Aantal afdelingen  
(percentage) 

Over de behandeling van kanker 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.958 
.761 

 
.0240 
.0510 

 
.2026 
.4298 

 
68 (95,8%) 
54 (76,1%) 

Over het emotioneel omgaan met kanker 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.662 
.831 

 
.0565 
.0448 

 
.4764 
.3774 

 
47 (66,2%) 
59 (83,1%) 

Over de specifieke soort kanker 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.817 
.732 

 
.0462 
.0529 

 
.3895 
.4459 

 
58 (81,7%) 
52 (73,2%) 

Over wetenschappelijke ontwikkelingen op 
het gebied van kanker 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
 
.197 
.451 

 
 
.0476 
.0595 

 
 
.4007 
.5011 

 
 
14 (19,7%) 
32 (45,1%) 

Over het ziekenhuis 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.775 
.648 

 
.0499 
.0571 

 
.4208 
.4810 

 
55 (77,5%) 
46 (64,8%) 

Over informatievoorzieningen en/of 
lotgenotencontact 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
 
.746 
.761 

 
 
.0520 
.0510 

 
 
.4381 
.4298 

 
 
53 (74,6%) 
54 (76,1%) 

Anders 
- meegegeven aan patiënt 
- mee te nemen door patiënt 

 
.225 
.141 

 
.0499 
.0416 

 
.4208 
.3503 

 
16 (22,5%) 
10 (14,1%) 

 

Informatie over de behandeling van kanker wordt het meest door afdelingen meegegeven aan de 

patiënt (95,8 procent) gevolgd door informatie over de specifieke soort kanker (81,7 procent) en 

informatie over het ziekenhuis (77,5 procent). De informatieonderwerpen die op de meeste afdelingen 

kunnen worden meegenomen door de patiënt zijn het emotioneel omgaan met kanker (83,1 procent) 

gevolgd door de behandeling van kanker en informatievoorzieningen en/of lotgenotencontact (beide 

76,1 procent). Informatie over wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kanker is de enige 

categorie waarbij meer afdelingen er geen  informatie over meegeven of patiënten er zelf informatie 

over kunnen meenemen dan wel (> vijftig procent). 

 Wederom is er ook gevraagd aan de respondenten het huidige aanbod van informatie-

onderwerpen te vergelijken met vijf jaar geleden. In Tabel 15 zijn de resultaten hiervan te zien. 
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Tabel 15 Informatieonderwerp meer of minder (N=71) 

 Gemiddelde Std. error van 
gemiddelde 

Std. 
deviatie 

Aantal afdelingen  
(percentage) 

Over de behandeling van kanker 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

3.197 .1801 1.5177  
- 
3 (4,2%) 
23 (32,4%) 
23 (32,4%) 
12 (16,9%) 
10 (14,1%) 

Over het emotioneel omgaan met kanker 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

3.183 .2019 1.7013  
1 (1,4%) 
- 
18(25,4%) 
24 (33,8%) 
15 (21,1%) 
13 (18,3%) 

Over de specifieke soort kanker 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

3.070 .1764 1.4864  
- 
1 (1,4%) 
28 (39,4%) 
23(32,4%) 
8 (11,3%) 
11 (15,5%) 

Over wetenschappelijke ontwikkelingen op 
het gebied van kanker 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

2.563 .2130 1.7949  
 
- 
3 (4,2%) 
18 (25,4%) 
23(32,4%) 
6 (8,5%) 
21(29,6%) 

Over het ziekenhuis 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

2.958 .1918 1.6163  
- 
- 
27 (38%) 
21 (29,6%) 
9 (12,7%) 
14 (19,7%) 

Over informatievoorzieningen en/of 
lotgenotencontact 
- minder   
- beetje minder 
- hetzelfde 
- beetje meer 
- meer 
- anders/ n.v.t. 

3.056 .1793 1.5108  
 
- 
1 (1.4%) 
22 (31%) 
31 (42,7%) 
5 (7%) 
12 (16,9%) 

 

Zoals te zien in Tabel 15 is gemiddeld de informatie voor alle onderwerpen toegenomen. Informatie over 

het ziekenhuis zelf is op alle afdelingen hetzelfde gebleven of toegenomen (N=0 bij ‘minder’ en ‘beetje 

minder’). Echter, mogelijk zit er een bias in de antwoorden waardoor de toename hoger wordt ingeschat 

door de respondenten, zoals eerder beschreven bij informatieafzender.  
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Om te mate van digitalisering te achterhalen is er aan de respondenten gevraagd welke digitale 

diensten zij aanbieden en of er nu, in vergelijking met vijf jaar geleden, meer of minder digitale 

informatie voor patiënten is.  In Tabel 16 is een overzicht te zien van de digitale diensten die de 

afdelingen aanbieden.  

 

Tabel 16 Digitale diensten (N=71) 

 Gemiddelde Std. error van 
gemiddelde 

Std. 
deviatie 

Aantal afdelingen  
(percentage) 

Digitale diensten 
- website van het ziekenhuis 
- website van de afdeling 
- toegang tot elektronisch dossier 
- overzicht van behandelresultaten 
- e-mail communicatie met arts of afdeling 
- contact via social media 
- app van het ziekenhuis/afdeling 
- anders 

 
.944 
.437 
.070 
.042 
.352 
.155 
.028 
.197 

 
.0276 
.0593 
.0306 
.0240 
.0571 
.0432 
.0198 
.0476 

 
.2322 
.4995 
.2577 
.2026 
.4810 
.3644 
.1666 
.4007 

 
67 (94,4%) 
31 (43,7%) 
5 (7%) 
3 (4,2%) 
25 (35,2%) 
11 (15,5%) 
2 (2,8%) 
14 (19,7%) 

 

In Tabel 16 is te zien dat 94,4 procent van alle afdelingen een website van het ziekenhuis heeft. Bijna 

de helft van de afdelingen geeft aan een website van de afdeling te hebben (43,7 procent). Op 3,.2 

procent van de afdelingen is e-mailcommunicatie met de arts of afdeling mogelijk. Ongeveer een op de 

zeven afdelingen (15,5 procent) biedt patiënten de mogelijkheid om contact via social media te maken. 

Weinig afdelingen beschikken over een app van het ziekenhuis of de afdeling (2,8 procent), toegang tot 

elektronisch dossier (zeven procent) of overzicht van behandelresultaten (4,2 procent). Wel bieden alle 

afdelingen (met uitzondering van ‘weet ik niet/ n.v.t.’) evenveel of meer digitale informatie aan in 

vergelijking met vijf jaar geleden zoals te zien in Tabel 17. 

  

Tabel 17 meer of minder digitale informatie (N=71) 

 Gemiddelde Std. error van 

gemiddelde 

Std. 

Deviatie 

Aantal afdelingen  

(percentage) 

Digitale informatie 

- minder 

- beetje minder 

- hetzelfde 

- beetje meer 

- meer 

- weet ik niet/ n.v.t. 

3,000 ,2440 2.0563  

- 

- 

9 (12,7%) 

19 (26,8%) 

22 (31%) 

21 (29,6%) 

 

Om te achterhalen of de twee manieren waarop digitalisering wordt gemeten verband houden met 

elkaar, is er een Chi square test gedaan. Hierdoor wordt duidelijk of bepaalde combinaties van 

antwoordcategorieën van de vraag ‘welke digitale diensten’ en de vraag ‘meer of minder digitale 

informatie dan vijf jaar geleden’ veel voorkomend zijn onder de respondenten of juist niet.  
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De antwoord categorieën ‘minder’, ’beetje minder’, ‘hetzelfde’, ‘beetje meer’ en ‘meer’, zijn vergeleken 

met de verschillende digitale diensten die een afdeling kan aanbieden. Er is geen significante associatie 

tussen meer of minder digitale informatie en een website van het ziekenhuis gevonden (x2(3)=1.07, 

p>.05). Er is ook geen significante associatie tussen meer of minder digitale informatie en  een website 

van de afdeling; x2(3)=5.05, p>.05. Tussen meer of minder digitale informatie en  toegang tot 

elektronisch dossier is ook geen  significante associatie gevonden (x2(3)=2.67, p>.05). Hetzelfde geldt 

voor meer of minder digitale informatie en overzicht van behandelresultaten x2(3)=2.54, p>.05, meer of 

minder digitale informatie en  e-mail communicatie met de arts of afdeling x2(3)=3.36, p>.05, meer of 

minder digitale informatie en contact via social media x2(3)=1.39, p>.05 en meer of minder digitale 

informatie en een app van het ziekenhuis of de afdeling x2(3)=1.53, p>.05. De output van de Chi square 

testen zijn als bijlage toegevoegd. 

Zoals te lezen is er geen enkele significante associatie tussen twee categorieën gevonden. 

Mogelijke verklaring hiervoor is de lage frequenties in de antwoordcategorieën. Een andere mogelijke 

verklaring is dat de antwoorden  bij meer of minder digitalisering weinig variëren.  

 

4.1.2 Digitalisering en informatievorm 

Om te onderzoeken of de eerste hypothese kan worden bevestigd, moet worden onderzocht of 

statistisch te onderbouwen is dat afdelingen met meer digitale informatie voor kankerpatiënten minder 

verschillende andere vormen van informatie aanbieden. Er is als eerste onderzocht of informatievorm 

correleert met digitalisering. Dit is gedaan door de verschillende digitale diensten die afdelingen kunnen 

aanbieden, te vergelijken met de verschillende informatievormen die kunnen worden meegenomen en 

kunnen worden meegegeven en met de toe- of afname van de informatievormen in vergelijking met vijf 

jaar geleden. Vervolgens is de correlatie berekend tussen het meer of minder aanbieden van digitale 

informatie in vergelijking met vijf jaar geleden en het geven of mee laten nemen van de verschillende 

informatie vormen en de vergelijking van het gebruik van deze vormen met vijf jaar geleden. Alleen de 

significante correlaties tussen digitalisering en informatievorm zijn in Tabel 18 te zien. 
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Tabel 18 Non-parametrische correlatie digitale dienst en informatievorm (N=71) 

*p <.05, **p<.01 

 

Om de correlaties te interpreteren is er gekeken naar hoe groot de waarde van de correlatie is. Een 

waarde van τ=.10 tot en met τ=.29 wordt beschouwd als een kleine waarde, van τ=.30 tot en met τ=.49 

als een middelmatige waarde en τ=.50 tot en met τ=1.0 als een grote waarde (Pallant, 2007).  

In Tabel 18 is te zien dat er een positieve significante relatie is tussen ‘digitale informatie meer 

minder’ en elke informatievorm ‘meer minder’. Hieruit is op te maken dat hoe meer digitale informatie 

afdelingen aanbieden vergeleken met vijf jaar geleden, hoe meer brochures, tijdschriften, flyers, 

boekjes, rapporten en dvd’s zij aanbieden in vergelijking met vijf jaar geleden. Echter, de sterkte van de 

relatie verschilt per informatievorm. De relatie tussen ‘digitale informatie meer minder’ en ‘tijdschriften 

meer minder’ is het sterkst τ=.51, p(one-tailed) <.001. Bij de overige informatievormen is de waarde van 

de correlatie klein (τ=.10 tot en met τ=.29). Er zijn ook significantie correlaties gevonden tussen 

‘digitalisering meer minder’ en het meegeven van tijdschriften aan patiënten, τ=.33, p (one-tailed) <.001, 

 Correlatie coëfficiënt Sig. (1-tailed) 

Digitale informatie meer minder 
- brochures meer minder 
- tijdschriften meer minder 
- flyers meer minder 
- boekjes meer minder 
- rapporten meer minder 
- dvd’s meer minder 

 
.204* 
.513** 
.284** 
.240** 
.235* 
.187* 

 
.020 
.000 
.002 
.008 
.012 
.036 

Digitale informatie meer minder 
- tijdschriften geef 
- flyers neem 
- boekjes neem 

 
.333** 
.234* 
-.188* 

 
.001 
.016 
.044 

Website van de afdeling 
- brochures meer minder 
- flyers meer minder 
- dvd’s meer minder 
Toegang tot elektronisch dossier 
- tijdschriften meer minder 
- dvd’s meer minder 
E-mail communicatie met arts of afdeling 
- boekjes meer minder 
App van het ziekenhuis of afdeling 
- brochures meer minder 

 
-,226* 
-.213* 
-.230* 
 
-.196* 
-.197* 
 
-.198* 
 
-.192* 

 
.018 
.017 
.021 
 
.037 
.040 
 
.033 
 
.038 

Website van de afdeling 
- geef dvd’s 
- neem tijdschriften 
Overzicht van behandelresultaten  
- geef brochures 
- geef boekjes 
- neem flyers 
E-mail communicatie met arts of afdeling 
- neem tijdschriften  
- neem flyers 
Contact via social media 
- neem boekjes 

 
.262* 
.331** 
 
-,216* 
-.239* 
-.201* 
 
.271* 
.238* 
 
-.225* 

 
.014 
.003 
 
.035 
.023 
.046 
 
.012 
.023 
 
.030 
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het mee kunnen nemen van flyers door patiënten, τ=.23, p (one-tailed) <.05 en het niet mee kunnen 

nemen van boekjes door patiënten τ=-.19, p (one-tailed) <.05.  

Wanneer er wordt gekeken naar de correlatie tussen informatievormen en digitalisering valt op 

dat er wel een significante positieve relatie is tussen ‘digitale informatie meer minder’ en alle 

informatievormen ‘meer minder’, maar niet tussen het meegeven of laten meenemen van elke 

informatievorm. Voor boekjes geldt zelfs een negatieve correlatie. De verwachting in dit onderzoek is 

dat digitalisering van medische informatie leidt tot minder informatievormen. De resultaten van de 

correlatie analyse suggereren eerder een ander verband, namelijk dat digitalisering van medische 

informatie leidt tot meer informatievormen. Digitalisering is echter op twee manieren gemeten, ook door 

te vragen naar de digitale diensten die het ziekenhuis aanbiedt. De correlaties tussen digitale diensten 

en informatiever zijn ook te zien in Tabel 18.  

 Er is een positieve significante relatie tussen het beschikken over een website van de afdeling 

en het geven van dvd’s, τ=.26, p (one-tailed) <.05, en met het meekunnen nemen van tijdschriften 

τ=.33, p (one-tailed) <.01. Overzicht van behandelresultaten heeft een negatieve significante relatie met 

het geven van brochures τ=-.22, p (one-tailed)<.05, het geven van boekjes τ=-.24, p (one-tailed) <.05 

en flyers die kunnen worden meegenomen τ=-.20, p (one-tailed) <.05.  E-mail communicatie met de arts 

of afdeling heeft een positieve significante relatie met het mee kunnen nemen van tijdschriften τ=.27, p 

(one-tailed) <.05 en met het mee kunnen nemen van flyers, τ=.24, p (one-tailed) <.05. De laatste 

negatieve significatie relatie is tussen contact via social media en het mee kunnen nemen van boekjes, 

τ=-.26, p (one-tailed)<.05.  

Deze resultaten houden in dat wanneer afdelingen een website van de afdeling, toegang tot 

elektronisch dossier, e-mail communicatie met de arts of afdeling en/of een app van het ziekenhuis of 

de afdeling aanbieden, zij in vergelijking met vijf jaar geleden, diverse informatievormen minder 

aanbieden.  Dat is opvallend omdat alle informatievormen wel toenemen wanneer ziekenhuizen meer 

digitale informatie dan vijf jaar geleden aanbieden. Bij de vier hierboven genoemde digitale diensten 

worden verschillende informatievormen juist minder aangeboden. Hierbij moet wel gemeld worden dat 

alle correlaties bij de digitale diensten een zwakke relatie aantonen (τ ligt tussen .01 en .29).  

 

Om het verband tussen digitalisering en informatievormen verder te onderzoeken, zijn er een viertal 

lineaire regressies uitgevoerd. Voor deze regressies is er een variabele aangemaakt met het aantal  

digitale diensten per afdeling. Ook voor de informatievormen is er een variabele aangemaakt waarin per 

afdeling is aangegeven hoeveel verschillende vormen zij meegeven en kunnen worden meegenomen 

door de patiënt. In Tabel 19 zijn  de resultaten van de regressies te zien. 
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Tabel 19  Lineaire regressies samen (N=71) 

R2 = .004 / R2 = .044 / R2 = .006 /R2 = .006, *p <.05, **p<.01 

 

De resultaten van de lineaire regressies laten zien dat er geen significante relatie is gevonden tussen 

het aantal digitale diensten die afdelingen aanbieden en het aantal informatievormen dat wordt 

meegegeven of kan worden meegenomen. Ook is er geen significante relatie gevonden tussen de 

toename van digitale informatie in vergelijking met vijf jaar geleden en het aantal informatievormen dat 

wordt meegegeven of kan worden meegenomen.  

De resultaten van de regressie laten zien dat er geen verband is tussen het aantal digitale 

diensten dat een afdeling aanbiedt  en het aantal informatievormen dat wordt meegegeven of kan 

worden meegenomen. Ook het meer of minder aanbieden van digitale informatie in vergelijking met vijf 

jaar geleden houdt geen verband met het aantal informatievormen dat wordt meegegeven of kan 

worden meegenomen. De eerste hypothese, hoe meer digitale medische informatie voor 

kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe minder verschillende informatievormen van 

kankerinfoservices ziekenhuizen aanbieden, kan daarom niet worden bevestigd.  

 

4.1.3 Digitalisering en informatieafzender 

Bij het analyseren van het (mogelijke) verband tussen digitalisering en informatieafzender zijn, net als 

bij informatievorm, non-parametrische correlaties analyses en lineaire regressie analyses uitgevoerd. In 

Tabel 20 zijn de significante correlaties tussen digitalisering en informatieafzender te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B SE B β  T p 

Aantal geef informatievormen 
- constant 
- aantal digitale diensten 

 
2.177 
-.068 

 
.289 
.129 

 
 
-.063 

 
7.536 
.-525 

 
,000 
.601 

Aantal neem informatievormen 
- constant 
- aantal digitale diensten 

 
1.713 
.270 

 
.341 
.152 

 
 
.209 

 
5.017 
1.778 

 
.000 
.080 

Aantal geef informatievormen 
- constant 
- digitale informatie (meer/minder) 

 
1.921 
.041 

 
.233 
.064 

 
 
.076 

 
8.234 
.631 

 
.000 
.530 

Aantal neem informatievormen 
- constant 
- digitale informatie (meer/minder) 

 
2.101 
.051 

 
.281 
.078 

 
 
.078 

 
7.472 
.654 

 
.000 
.515 
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Tabel  20 Non-parametrische correlatie digitalisering en informatieafzender (N=71) 

*p <.05, **p<.01 

 

In de Tabel 20 is te zien dat afdelingen die meer digitale informatie aanbieden in vergelijking met vijf 

jaar geleden ook meer informatie van het ziekenhuis aanbieden in vergelijking met vijf jaar geleden, 

τ=.17, p (one-tailed) <.05, meer informatie van patiëntenorganisaties aanbieden dan vijf jaar geleden, 

τ=.37, p (one-tailed) <.001, en meer informatie van KWF Kankerbestrijding aanbieden, τ=.28, p (one-

tailed) <.01. 

  Er zijn geen significante correlaties gevonden tussen ‘digitalisering meer minder’ en het 

meegeven of laten meenemen van de verschillende afzenders. Ook zijn er geen significante relaties 

gevonden tussen digitale diensten en het meer of minder gebruiken van de verschillende afzenders in 

vergelijking met vijf jaar geleden. Wel is er een correlatie tussen het beschikken over een website van 

het ziekenhuis en het meegeven van informatie van patiëntenorganisaties (τ=.20, p (one-tailed) <.05) 

en het mee kunnen nemen van informatie van het ziekenhuis en patiëntenorganisaties (τ=.20,p (one-

tailed) <.05  en τ=.20, p (one-tailed) <.05). Overzicht van behandelresultaten heeft een negatieve 

significante relatie met het meegeven van informatie afkomstig van het ziekenhuis, τ=-.25, p (one-tailed) 

<.05,  patiëntenorganisaties, τ=-.29, p (one-tailed) <.01  en KWF Kankerbestrijding, τ=-23, p (one-tailed) 

<.05.  

 

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat overzicht van behandelresultaten negatief correleert met 

verschillende informatievormen. Wanneer een aantal informatievormen afneemt bij het aanbieden van 

deze digitale dienst, is het niet gek dat ook de afzenders van informatie afnemen. Wel is het effect 

wederom zwak (τ ligt tussen .10 en .29). Met behulp van lineaire regressies is de data verder 

geanalyseerd. In Tabel 21 zijn hier de resultaten van te zien. 

 
 
 

 Correlatie coëfficiënt Sig. (1-tailed) 

Digitale informatie meer minder 
- ziekenhuis meer minder 
- patiëntenorganisaties meer minder 
- KWF meer minder 

 
.174* 
.370** 
.282** 

 
.042 
.000 
.002 

Website van het ziekenhuis 
- geef patiëntenorganisatie 
- neem ziekenhuis 
- neem patiëntenorganisatie 
Toegang tot elektronisch dossier 
- geef patiëntenorganisatie 
Overzicht van behandelresultaten 
- geef ziekenhuis 
- geef patiëntenorganisatie 
- geef KWF 

 
.204* 
.204* 
.200* 
 
.203* 
 
-.252* 
-.285** 
-.234* 

 
.044 
.044 
.047 
 
.045 
 
.017 
.009 
.025 
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 Tabel  21 Lineaire regressies samen (N=71) 

R2 = .002/ R2 = .046/ R2 = .001 /R2 = .000, *p <.05, **p<.01 

 

De resultaten van de regressies laten zien dat het aantal digitale diensten dat een afdeling bezit geen 

verband houdt met het aantal informatieafzenders dat wordt meegegeven of kan worden meegenomen. 

Ook het meer of minder aanbieden van digitale informatie in vergelijking met vijf jaar geleden houdt 

geen verband met het aantal informatieafzenders dat wordt meegegeven of kan worden meegenomen. 

De tweede hypothese, hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen 

aanbieden, hoe minder verschillende informatieafzenders van kankerinfoservices ziekenhuizen 

aanbieden, kan daarom niet worden bevestigd.  

 

4.1.4 Digitalisering en informatieonderwerp 

In deze paragraaf komt de laatste dimensie van differentiatie aan bod; informatieonderwerp. Wederom 

is al eerste het verband tussen digitalisering en informatieonderwerp onderzocht door 

correlatieanalyses. In Tabel 22 zijn de significante correlaties weer gegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B SE B β  T p 

Aantal geef informatieafzenders 
- constant 
- aantal digitale diensten 

 
2.299 
0.41 

 
.219 
.098 

 
 
.050 

 
10.494 
.415 

 
,000 
,679 

Aantal neem informatieafzender 
- constant 
- aantal digitale diensten 

 
1.933 
.203 

 
.249 
.111 

 
 
.215 

 
7.758 
1.827 

 
.000 
.072 

Aantal geef informatieafzenders 
- constant 
- digitale informatie (meer/minder) 

 
2.340 
.014 

 
.177 
.049 

 
 
.033 

 
13.207 
.277 

 
.000 
.783 

Aantal neem informatieafzenders 
- constant 
- digitale informatie (meer/minder) 

 
2.358 
-.007 

 
.206 
.057 

 
 
-.014 

 
11.443 
-.119 

 
.000 
.906 
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Tabel  22 Non-parametrische correlatie digitalisering en informatieafzender (N=71) 

*p <.05, **p<.01 

 

In Tabel 21 is te zien dat hoe meer digitale informatie in vergelijking met vijf jaar geleden afdelingen 

aanbieden hoe meer zij informatie over de behandeling van kanker in vergelijking met vijf jaar geleden 

aanbieden, τ=-.30, p (one-tailed) <.01. Hetzelfde geldt voor informatie over het emotioneel omgaan met 

kanker, τ=-.44, p (one-tailed) <.01,  over de specifieke soort kanker, τ=-.22, p (one-tailed) <.05,  over 

wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kanker, τ=-.27, p (one-tailed) <.01,  over het 

ziekenhuis τ=-.47, p (one-tailed) <.01 en over informatievoorzieningen en/of lotgenotencontact, τ=-.45, 

p (one-tailed) <.01.   Dit betekent dat hoe meer afdelingen digitale informatie aanbieden in vergelijking 

met vijf jaar geleden, hoe meer zij ook alle mogelijke informatieonderwerpen aanbieden in vergelijking 

met vijf jaar geleden.  

  

Wederom zijn er regressies uitgevoerd om te onderzoeken of digitalisering het aantal 

informatieonderwerpen kan verklaren. In Tabel 23 zijn hiervan de resultaten te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correlatie coëfficiënt Sig. (1-tailed) 

Digitale informatie meer minder 
- over de behandeling meer minder 
- over emotioneel omgaan meer minder 
- over soort kanker meer minder 
- over wetenschappelijke ontwikkelingen meer minder 
- over het ziekenhuis meer minder 
- over informatie en/of lotgenotencontact meer minder 

 
.298** 
.447** 
.223* 
.274** 
.474** 
.454** 

 
.001 
.000 
.014 
.003 
.000 
.000 

Digitale informatie meer minder 
- neem over wetenschappelijke ontwikkelingen  

 
.183* 

 
.048 

Overzicht van behandelresultaten 
- over wetenschappelijke ontwikkelingen meer minder 

 
-.244* 

 
.013 

Website van het ziekenhuis 
- geef over informatievoorzieningen en/of lotgenotencontact 
Toegang tot elektronisch dossier 
- geef over het emotioneel omgaan met kanker 
Overzicht van behandelresultaten 
- geef over de behandeling van kanker 
- geef over informatievoorzieningen en/of lotgenotencontact 
Email communicatie met arts of afdeling 
- geef over het ziekenhuis 
- neem over wetenschappelijke ontwikkelingen  

 
.279** 
 
.197* 
 
-.304** 
-.199* 
 
-.238* 
.221* 

 
.010 
 
.050 
 
.005 
.048 
 
.023 
.032 
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Tabel 23 Lineaire regressies samen (N=71) 

R2 = .000 R2 = .012 R2 = .004 R2 = .016 *p <.05, **p<.01 

 

De regressies laten zien dat digitalisering geen voorspeller is voor informatieonderwerpen. Hypothese 

drie, hoe meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe minder 

verschillende informatieonderwerpen van kankerinfoservices ziekenhuizen aanbieden, kan daarom niet 

worden bevestigd. 

 

4.1.5 Digitalisering en differentiatie van kankerinfoservices. 

De eerste drie hypothesen richten zich ieder op een dimensie van differentiatie, namelijk 

informatievorm, informatieafzender en informatieonderwerp. Geen van de hypothesen kan worden 

bevestigd. Dat houdt in dat wanneer afdelingen meer digitale informatie aanbieden er geen verband is 

gevonden waaruit blijkt dat afdelingen dan minder informatievormen, informatieafzenders en 

informatieonderwerpen aanbieden. Sterker nog, de regressies laten zien dat digitalisering geen 

voorspeller is voor de drie dimensies van differentiatie. Met andere woorden, digitalisering ontwikkelt 

zich los van de differentiatie van kankerinfoservices.  

 Het toetsen van de vierde hypothese, hoe meer digitale medische informatie voor 

kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe minder differentiatie van kankerinfoservices in 

ziekenhuizen, is overbodig omdat voorgaande analyse al uitsluit dat deze kan worden bevestigd 

aangezien geen van de drie hypothesen kon worden bevestigd. 

 

 

 

 

 B SE B β  T p 

Aantal geef informatieonderwerpen 
- constant 
- aantal digitale diensten 

 
2.028 
-.007 

 
.373 
.085 

 
 
-.010 

 
5.437 
-.079 

 
,000 
,937 

Aantal neem informatieonderwerpen 

- constant 

- aantal digitale diensten 

 

3.765 

.216 

 

.520 

.232 

 

 

.112 

 

7.240 

.934 

 

.000 

.354 

Aantal geef informatieonderwerpen 

- constant 

- digitale informatie (meer/minder) 

 

3.881 

.091 

 

.308 

.085 

 

 

.128 

 

12.614 

1.076 

 

.000 

.286 

Aantal neem informatieonderwerpen 

- constant 

- digitale informatie (meer/minder) 

 

4.025 

.057 

 

.422 

.166 

 

 

.059 

 

9.536 

.494 

 

.000 

.623 
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4.2 Resultaten kwalitatieve analyse 

In deze paragraaf zijn de resultaten van de kwalitatieve analyse beschreven. De vragen zijn door middel 

van open coping verdeeld in een zestal onderwerpen. Elke sub-paragraaf behandelt een van deze 

topics. De coderingschema’s met daarin de axial en selective coding zijn als bijlage toegevoegd. Per 

paragraaf zijn de resultaten toegelicht en eventueel voorzien van een citaat. De antwoorden op vragen 

over de kankerinfoservices zijn beschreven in paragraaf 4.2.1. In paragraaf 4.2.2 komt empowerment 

aan bod, gevolgd door liberalisering in paragraaf 4.2.3. De digitalisering van informatie is in paragraaf 

4.2.4 beschreven. De keuze voor infoservices van KWF Kankerbestrijding en de ervaring hiermee, is te 

lezen in paragraaf 4.2.5. In paragraaf 4.2.6 zijn de verwachtingen over de differentiatie van 

kankerinfoservices in de toekomst beschreven, gevolgd door een korte conclusie.  

 

4.2.1 Kankerinfoservices 

In alle ziekenhuizen waar interviews zijn gehouden, worden zowel brochures meegegeven aan de 

patiënten, als beschikbaar gesteld om mee te nemen door de patiënten. Tevens wordt er in alle zeven 

bezochte ziekenhuizen gebruik gemaakt van eigen brochures, brochures van KWF Kankerbestrijding en 

brochures van patiëntenorganisaties. In de meeste ziekenhuizen is ook het patiënten-

voorlichtingscentrum of informatiecentrum bezocht, waar aanvullende informatie kan worden 

meegenomen of opgevraagd.  

 

Afbeelding 1 Informatiecentrum Oncologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen  

 
(bron: www.umcg.nl/Informatiecentrum_Onclogie) 

 

In het merendeel van de interviews werd aangegeven dat  de ziekenhuizen eigen brochures maken als 

er geen goede andere brochures beschikbaar zijn of  als het specifieke informatie betreft, waarbij de 

gang van zaken in het ziekenhuis van belang is.  Wanneer vervolgens gevraagd werd welke aspecten 

de respondenten belangrijk vinden aan informatie in de brochures worden vooral begrijpelijkheid en 

actualiteit genoemd.  
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Er is tijdens de interviews gevraagd of de ziekenhuizen ook gebruik maken van informatiefilmpjes. Door 

de respondenten werd aangegeven dat in de ziekenhuizen het gebruik van voorlichtingsfilmpjes niet 

veel of helemaal niet voorkwam. Uitzondering hierop is het Elkerliek ziekenhuis waar veel met 

voorlichtingsfilmpjes wordt gewerkt. Wanneer de ziekenhuizen wel filmpjes gebruiken, gaan die vooral 

over het ziekenhuis of de afdeling, behandelingen en onderzoeken.  In meerdere interviews kwam naar 

voren dat het ziekenhuis graag meer met filmpjes zouden willen werken en een aantal ziekenhuizen is 

ook bezig dit te ontwikkelen. Op de vraag waarom er dan niet meer met film werd gewerkt, werden 

vooral de kosten en de moeite die het kost om filmpjes te maken genoemd. Ook werd het probleem 

aangehaald dat filmpjes moeilijk aan te passen zijn als er een verandering moet worden doorgevoerd. 

 

‘’Eigenlijk heel veel ziekenhuizen hebben gemerkt dat informeren via film vaak effectiever is dan alleen 

via tekst. Alleen het is een hele dure aangelegenheid om filmpjes te maken.  Daar heb je veel partijen 

voor nodig en het kost ook heel veel tijd dus dat is niet iets wat je zomaar voor elke aandoening, elke 

behandeling, elk onderzoek op korte termijn kan realiseren.’’ (D. Alewijnse) 

 

‘’Het is over het algemeen een enorme klus om filmpjes te maken. Want je moet een arts vinden die 

mee wil werken en ook een beetje goed kan vertellen en een patiënt vinden die mee wil werken. Dan 

moet je zorgen dat je de twee samen op het juiste moment kan filmen. Het hele script moet afgestemd 

worden. Nou, voordat je dat allemaal hebt gedaan is echt een enorme klus. (…) En het is snel 

achterhaald. Als je een folder wilt aanpassen is het een kwestie van snel even wat typen en je maakt 

een nieuwe oplage. De website is nog makkelijker, je logt in en het is zo aangepast. Maar een filmpje… 

voor je dat gemonteerd hebt ben je weer een paar honderd euro verder. Ja, dus dat is lastig.’’ (R. Pflug) 

 

4.2.2 Empowerment  

In het theoretisch kader kwam naar voren dat patiënten meer empowered zijn geworden (Bos, Koevoets 

& Oosterwaal, 2011). Een onderzoek naar empowerment van de patiënt wees uit dat zorgverleners 

‘informed patients’ zowel negatief als positief kunnen ervaren (Edwards, 2013). In de interviews is 

gevraagd naar de ervaring binnen het ziekenhuis met de empowerment van de patiënt om vervolgens 

door te gaan op hoe er binnen het ziekenhuis (als hier aanleiding voor is) door middel van hun 

informatiebeleid op geanticipeerd wordt.  

 

Alle respondenten spraken over de hoeveelheid informatie op internet als veel of zelfs te veel. In een 

aantal interviews werd aangegeven dat artsen en/of verpleegsters merken dat patiënten steeds meer 

informatie op internet zoeken.  
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‘’Ja, je merkt toch dat je vragen krijgt en we merken steeds meer dat patiënten toch gaan zoeken op 

internet. Er komen patiënten binnen die hebben het hele internet afgestruind. Niet alleen wij, ook de 

artsen merken dat. Er is gewoon een groep patiënten die heel veel informatie opzoekt, die na de 

diagnose gewoon gelijk gaan zoeken.’’ (C. Claessen) 

 

Er werd verteld dat de verpleegsters en artsen vooral merken dat patiënten de informatie die zij zelf 

hebben opgezocht ter sprake brengen. Dit wordt zowel als positief ervaren (meer gerichte vragen) als 

negatief (kost veel tijd) wat overeen komt met het onderzoek van Edwards naar de informed patiënt 

(2013).  De reden dat geïnformeerde patiënten veel tijd kosten, werd vooral geweten aan dat patiënten 

zelf informatie niet kunnen scheiden en daarom toelichting nodig hebben over in hoeverre de informatie 

van toepassing is op hun medische situatie. Een aantal respondenten gaf aan niet genoeg contact te 

hebben met de artsen en/of verpleegsters om hier een uitspraak over te doen. Wel kwam in  alle 

interviews naar voren dat er binnen het ziekenhuis wordt geprobeerd patiënten naar de ‘juiste’ 

informatie te sturen. Zo maakt elk ziekenhuis gebruik van verwijzingen, door middel van links op hun 

website.  

Ook kwam een aantal keer het belang van vertrouwen in de zorgverlener aan bod. Medische 

informatie  vormt de basis in de arts-patiënt relatie, zoals aan bod kwam in paragraaf 2.1.1. Voor de 

patiënt is het daarom belangrijk te vertrouwen in de informatie die de zorgverlener hem of haar geeft. 

Een aantal keer werd aangehaald dat wanneer de patiënt de zorgverlener vertrouwt hij of zij minder 

noodzaak voelt om zelf informatie te zoeken.  

 Tijdens een aantal interviews kwam naar voren dat de empowerment van de patiënt extra 

communicatievaardigheden vraagt van de zorgverlener. De zorgverlener moet enerzijds 

complimenteren dat de patiënt zich heeft verdiept, maar anderzijds uitleggen dat niet alle informatie 

toepasbaar is op zijn of haar medische situatie. Hierin lijkt de verschuiving van een hiërarchische naar 

een meer persoonlijke verhouding terug te zien, zoals van Regenmortel die beschrijft (2009) omdat de 

arts niet ‘vertelt’ of ‘opdraagt’ aan de patiënt maar ‘in gesprek gaat’ of ‘uitlegt’. 

 

4.2.3 Liberalisering 

In het theoretisch kader kwam naar voren dat de ziekenhuiszorg is veranderd door liberalisering van de 

zorgsector. In de interviews is gevraagd naar de ervaringen van de respondenten met de marktwerking.  

In de meeste interviews leidde het gesprek vanzelf naar dit onderwerp, doordat er bijvoorbeeld werd 

verteld over samenwerkingsverbanden of het doorverwijzen van patiënten.  
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Wanneer de liberalisering van de zorgsector ter sprake kwam, werden vooral samenwerking, marketing 

en concentratie veel genoemd. In vijf interviews werden er, naar aanleiding van dit onderwerp, 

samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen beschreven op het gebied van oncologische zorg.  

Als reden voor deze samenwerkingsverbanden werd het behoud van de zorg in de regio een aantal 

keer genoemd. De concentratie van zorg kwam ook meerdere keren ter sprake. Er werd verteld dat 

ziekenhuizen moeten focussen op bepaalde patiëntengroepen om aan de quota eisen te voldoen (een 

ziekenhuis mag bepaalde behandelingen alleen uitvoeren bij een minimum aantal keer).  

 

In hoeverre het quotum een rol speelde, verschilde per ziekenhuis omdat ook per ziekenhuis de 

haalbaarheid van het quotum verschilt. Zo is het voor ziekenhuizen met minder patiënten logischerwijs 

moeilijker om het quotum te halen. Over de quota die gehaald moeten worden, werden zowel negatieve 

als positieve aspecten genoemd. Zo werd de druk op samenwerking en expertise als positief 

bestempeld maar het vele doorverwijzen van patiënten als negatief, omdat de patiënt daardoor veel 

moet reizen. Een aantal keer werd opgemerkt dat patiënten het liefst binnen de eigen regio worden 

behandeld en dit niet meer altijd mogelijk is hierdoor. Tijdens de interviews kwam dan ook naar voren 

dat er belang werd geacht aan het behoud van zoveel mogelijk zorg in de regio.  

 

‘’We zien nu bijvoorbeeld bij vulvachirurgie dat we dat niet meer kunnen behouden in de regio. 

Patiënten worden nu doorverwezen naar Groningen. Dat heeft enorm veel impact. Ook omdat het met 

name ouderen zijn en de vulvachirurgie is een hele ingrijpende zware operatie en de dames zijn op 

leeftijd en hebben een klein sociaal netwerk, waardoor er vaak ook mantelzorgproblematiek is. En die 

moeten dan helemaal naar Groningen voor zo’n zware operatie met lange ligduur. Nou dat heeft impact. 

En dat is onvermijdelijk als je het niet meer in je eigen regio geregeld krijgt.’’ (I. Siekmans)  

 

Wanneer het over de nadelen van de liberalisering ging, kwam al snel het onderwerp marketing ter 

sprake. Bij marketing werd vooral ingegaan op de keurmerken die een ziekenhuis naar buiten toe kan 

uitdragen. Dit is ook het enige moment waarop concurrentie naar voren kwam in de interviews. Een 

aantal respondenten gaf aan dat keurmerken van patiëntenverenigingen of zorgverzekeraars  ‘goed 

staan’ en als andere ziekenhuizen in de regio een bepaald keurmerk hebben, het ziekenhuis zelf ook 

zal proberen het keurmerk te krijgen. Over de keurmerken, al onderdeel van marketing, werd meerdere 

keren ongenoegen geuit.  Er werd aangegeven dat het afbreuk kan doen aan de zorg doordat de focus 

ligt op het behalen van bepaalde keurmerken, terwijl de kwaliteit waar het keurmerk voor staat ook op 

andere manieren geleverd kan worden. Tijdens een paar interviews werd aangegeven dat het wel of 
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niet hebben van een bepaald keurmerk niet perse een goede afspiegeling is van de kwaliteit van zorg 

maar dat het ziekenhuis daar wel op wordt beoordeeld.  

Een ander negatief effect van de liberalisering dat door vier respondenten werd aangehaald, is 

de hoeveelheid tijd die opgaat aan het invullen van indicatoren van keurmerken, het registeren van 

allerlei informatie voor zorgverzekeraars en/of het reageren op alle verschillende kwaliteit-uitvragen. 

Kwaliteit-uitvragen zijn lijsten met gegevens die ziekenhuizen en/of afdelingen verplicht moeten 

doorgeven aan instanties. Dit onderwerp kwam vooral ter sprake in de gesprekken met de staf 

coördinatoren oncologie bij het Medisch Spectrum Twente en Deventer Ziekenhuis. In het theoretisch 

kader kwam naar voren dat digitale systemen (zoals elektronische patiëntendossiers) als oplossing 

worden gezien voor de hoge kosten die de hervormingen van de zorgsector willen tegengaan 

(Broeders, Cuijpers & Prins, 2011).  Tijdens meerdere interviews werd het nut van deze processen 

beaamd, maar een aantal keer werd aangehaald dat het momenteel nog inefficiënt gebeurt. Een 

voorbeeld hiervan is het delen van elektronische dossiers, wat nog niet geïntegreerd is bij alle 

ziekenhuizen en belemmerd wordt door huidige regelgeving hierover. 

 

‘’Nou ja en het feit dat je dus niet het dossier kan delen, dat is echt een drama. Er gaan hier nog steeds 

koeriers met cd-rommetjes naar Apeldoorn. Nou dat kan in dit tijdperk toch echt niet waar zijn? Dat is 

dus wel zo. Nou dat is bizar.’’( M. Fuchs) 

 

In een ander interview werd de inefficiëntie vooral geweten aan  de hoeveelheid indicatoren en kwaliteit-

uitvragen die dubbel moeten worden ingevoerd. Er werd aangehaald dat er momenteel een gebrek is 

aan een overkoepeld systeem voor deze gegevens. Het dubbel invullen van indicatoren en kwaliteit-

uitvragen kost nu veel tijd en is inefficiënt. Het Medisch Spectrum Twente probeert de inefficiëntie op te 

lossen door samen met ziekenhuizen uit de regio zelf een platform te bieden die gegevens toegankelijk 

maakt voor verschillende partijen.  

 

4.2.4 Digitalisering 

Binnen alle interviews kwam naar voren dat er in de ziekenhuizen ontwikkelingen gaande zijn op het 

gebied van e-health. De volgende e-health diensten kwamen ter sprake: teleconsulting (digitaal 

consult), virtuele wachtkamers, elektronische patiëntendossiers (digitale versie van het medisch dossier 

van de patiënt), online informatiedossier (door de patiënt zelf samengestelde digitale informatie) en 

printing on demand. In de interviews kwam naar voren dat digitale (informatie)diensten vooral werden 

gezien als instrument om patiënt-specifieke informatie te bieden. In tegenstelling tot andere vormen van 
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informatie kan digitale informatie afgestemd worden op een specifieke patiënt. Printing on demand is 

een manier om patiënt-specifieke informatie toch op papier te krijgen. 

 Een ander belangrijk voordeel van e-health is de mogelijkheid die het biedt om informatie te 

reguleren. Eerder kwam al naar voren dat in alle interviews werd verteld dat er via de eigen website 

wordt doorverwezen naar andere websites waarvan binnen het ziekenhuis wordt verwacht dat de 

informatie betrouwbaar is. Ook het aanbieden van informatie op de website van het ziekenhuis heeft 

een regulerende functie. Door als ziekenhuis zelf informatie aan te bieden, kan er worden gekozen 

welke informatie patiënten krijgen. In een aantal interviews kwam naar voren dat er aan de patiënten in 

het ziekenhuis de keus wordt gesteld om informatie digitaal of op papier te krijgen. Ook was het binnen 

een aantal ziekenhuizen mogelijk om met een Touch screen in het ziekenhuis informatie op te zoeken.  

 

Afbeelding 2 Touch screen in het patiëntenvoorlichtingsbureau van het Elkerliek ziekenhuis  

 
 (bron: B. Koopmann) 
 

4.2.5 KWF Kankerbestrijding 

Alle ziekenhuizen bestellen brochures bij KWF Kankerbestrijding.  In de interviews is gevraagd waarom 

het ziekenhuis daarvoor kiest. Uit de interviews kwamen twee redenen overwegend naar voren, 

namelijk dat KWF Kankerbestrijding bekend staat als betrouwbare bron en dat het globale en 

begrijpelijke informatie is. De antwoorden van de respondenten kwamen hierin overeen met de 

resultaten van het onderzoek onder patiënten van KWF Kankerbestrijding (Hooijmans, 2013) dat aan 

bod kwam in paragraaf 2.3.1. 
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Afbeelding 3 KWF Kankerbestrijding folders in het algemeen informatiecentrum van het Deventer ziekenhuis 

 
 (bron B. Koopmann) 

 

In een paar interviews werd aangehaald dat slechts een klein deel van de informatie die wordt gegeven 

door de zorgverlener tijdens gesprekken blijft hangen bij de patiënt. Voor een aantal respondenten werd 

daarom van belang geacht om informatie ook vast te leggen zodat de patiënt het later nogmaals kan 

lezen. In de interviews kwam een aantal keer naar voren dat het maken van begrijpelijke 

patiënteninformatie lastig kan zijn. 

 

‘’Heel veel patiëntenfolders zijn niet echt goed leesbaar. We hebben een tijdje geleden op onze afdeling 

een training schrijven in B1 gehad. (…) En er zijn allerlei regeltjes die je daaraan kan koppelen. Zinnen 

mogen niet langer zijn dan twaalf woorden, bepaalde worden niet gebruiken, bepaalde constructies 

moet je vermijden. Nou daar zijn we mee gaan oefenen op onze eigen folders en allerlei andere teksten 

die we schrijven en hebben we gekeken wat schrijven we nou eigenlijk? Het is heel vaak dat ook daarin 

al onbegrijpelijk dingen staan of eufemistisch taalgebruik. Dan gaat het over de endoscopie en dan 

hebben ze het over het gebied, nou noem het gewoon billen. En noem het niet stoelgang maar noem 

het gewoon poepen. Het is heel plastisch en heel plat maar het wordt wel begrepen.’’ (R. Pflug) 

 

De reden dat ‘globaal’ en ’algemeen’ veelal als positief aan de informatie van KWF Kankerbestrijding in 

de interviews werd genoemd, is omdat de informatie dan aanvullend kan worden gebruikt naast de 

informatie van het ziekenhuis zelf. 
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‘’Ik bedoel als dat in de basis goed is beschreven dan sluiten wij daar op aan. En die beschrijvingen 

over die behandelingen en die onderzoeken zijn vrij globaal en dan kunnen al die ziekenhuizen 

aansluiten met specifiek hoe dat in hun ziekenhuis gaat. De MRI, en de CT-scan etc. het is gewoon 

voor de patiënt eerst van nou wat heb ik nou eigenlijk? En wat kan ik globaal gaan verwachten? Daar 

voldoet die KWF folder enorm aan dat is ook gewoon waarom ze populair zijn.’’ (D. Alewijnse) 

 

Afbeelding 4 Folderrek in de wachtruimte met algemene meeneemfolders Gelre ziekenhuizen Apeldoorn/Zutphen 

 
(bron: Gelre ziekenhuizen Apeldoorn/Zutphen) 

 

4.2.6 Verwachting informatiegebruik 

Aan het einde van de interviews is gevraagd of de respondenten denken dat het aanbod van digitale 

informatie vanuit het ziekenhuis het gebruik van papieren informatie door patiënten heeft veranderd. In 

geen enkel ziekenhuis werd een sterke vermindering van het gebruik van papieren informatie gemerkt.  

In geen van de ziekenhuizen werd de verwachting uitgesproken dat de komende jaren hier veel 

verandering in komt.  

Er werden verschillende redenen gegeven als meerwaarde voor papieren informatie. Zo kwam 

de informatieplicht van de arts een aantal keer aan bod (waarbij enkel verwijzen naar internet niet 

voldoet) maar ook de behoefte aan papier zowel vanuit de zorgverlener als de patiënt. Een aantal keer 

kwam naar voren dat de zorgverlener een folder of brochure gebruikt om de informatie uit  te leggen 

aan de patiënt. De zorgverlener kan aantekeningen maken bij de tekst of afbeelding uit de folder of 

brochure.  

 

‘’Je merkt, vaak willen mensen toch fysiek iets hebben. En dat merk je bij chirurgen wel, die gebruiken 

die afbeeldingen in folders en tekenen er zelf in om het uit te leggen aan de patiënt. Kijk en als je dat 

digitaal hebt, dat is heel moeilijk.’’ (A. Geluk) 
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De respondenten gaven verschillende redenen voor het gebruik van papieren informatie door de 

patiënt. Zo werd een aantal keer genoemd dat niet iedereen toegang heeft tot digitale informatie, dat 

papier prettiger te lezen is en dat een folder of brochure makkelijk samen of opnieuw kan worden 

bekeken.  

 

‘’Heel veel ouderen zeggen: he die computer laat dat maar zitten, kan het ook op papier? Maar heel 

veel mensen zeggen ook: ja, maar dan kan ik het ook op de bank lezen en dan kan ik er samen met 

mijn partner naar kijken of het aan mijn kinderen laten zien. En van de week sprak ik nog een oncologie 

verpleegkundige en die zei ook: alsjeblieft nog jaren doorgaan met de brochures. Dat praat fijner in de 

spreekkamer en er zijn ook mensen die daar naar vragen en het leest gewoon prettiger.’’(D. Alewijnse) 

 

Wanneer er werd gevraagd naar de verwachting op langere termijn, gaven de meeste respondenten 

aan te verwachten dat er minder papieren informatie zal zijn en meer digitaal. Binnen dit onderwerp 

werd vaak printing on demand aangehaald, waarbij patiënt-specifieke informatie door de patiënt of 

zorgverlener zelf geprint kan worden.  

 

Aanvullend op de toekomstverwachting is doorgegaan op de infoservices van KWF Kankerbestrijding. 

Dit onderdeel werd geïntroduceerd door te refereren naar de situatie toen KWF Kankerbestrijding begon 

met het aanbieden van informatie, waarin er weinig informatie voor patiënten was, en de situatie nu, 

waarin er juist heel veel informatie is. Vervolgens is gevraagd hoe er gedacht wordt over de rol van 

KWF Kankerbestrijding als informant nu en of hier iets in zou moeten veranderen.  In vier ziekenhuizen 

werd aangegeven dat KWF Kankerbestrijding veel informatie aanlevert die ook gebruikt wordt en ze hier 

zeker mee moeten doorgaan. Binnen twee van deze interviews werd ook het gemis van  een brochure 

van KWF Kankerbestrijding aangehaald die nu niet meer te bestellen is.  In twee andere interviews werd 

er vooral gespeculeerd over welke andere rol KWF Kankerbestrijding zou kunnen hebben. Hierin werd 

genoemd dat zij wellicht een meer overkoepelende rol zou kunnen spelen door samen met 

ziekenhuisorganisaties na te denken over toekomstige (digitale) informatiediensten. KWF 

Kankerbestrijding zou als onafhankelijke organisatie wellicht een verbindende rol kunnen spelen tussen 

de verschillende partijen. Ook werd aangehaald dat KWF Kankerbestrijding het zich kan permitteren om 

een meer proactieve houding aan te nemen, waarbij patiënten wel informatie kunnen vragen bij KWF 

Kankerbestrijding maar deze niet automatisch beschikbaar is.  

 

Samenvattend kwam uit de interviews naar voren dat het digitaliseren van medische informatie een 

proces is dat momenteel nog in ontwikkeling is. Ook kwam naar voren dat deze ontwikkeling langzaam 
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gaat door inefficiëntie van huidige systemen en de hoge kosten die verbonden zijn aan digitalisering. 

Wel komt in alle interviews naar voren dat het gebruik van digitale diensten  in de ziekenhuizen naar 

verwachting zal toenemen. Momenteel wordt er door de respondenten geen groot verschil in het gebruik 

van overige informatievormen gemerkt. Er leeft onder de respondenten geen verwachting dat hier de 

komende jaren verandering in zal komen. Op de langere termijn achten de meeste respondenten wel 

veranderingen mogelijk, waarbij patiënt-specifieke digitale informatie een grotere rol gaat spelen. De 

meeste respondenten gaven aan dat zij hopen de infoservices van KWF Kankerbestrijding te kunnen 

blijven gebruiken zoals dat ook nu mogelijk is.  

 Een ander belangrijk aspect dat naar voren kwam in de interviews is dat regulatie van 

informatie erg belangrijk is geworden door de toename aan digitale informatie. Alle respondenten gaven 

aan de patiënt handvatten te bieden om bij ‘goede’ of ‘juiste’ informatie terecht te komen. Deze 

handvatten worden geboden door te verwijzen naar websites maar ook door informatie in het ziekenhuis 

te bieden zoals brochures en uitdraaien met patiënt-specifieke informatie. 
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5. Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk zijn de conclusie en discussie te lezen. In paragraaf 5.1 komt de conclusie aan bod 

waarin de hoofdvraag van dit onderzoek is beantwoord. Hierin worden de uitkomsten van de 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten met elkaar vergeleken. In paragraaf 5.2 komt de 

discussie aan bod waarin de methode en resultaten kritisch worden bekeken en zowel negatieve als 

positieve aspecten aan bod komen. 

 

5.1 Conclusie 

Om een antwoord te geven op de hoofdvraag zijn er in dit onderzoek vier deelvragen beantwoord. Als 

eerste is aan bod gekomen welke (mogelijke) gevolgen de liberalisering van de zorgsector en de 

empowerment van de patiënt hebben op de medische informatie voor kankerpatiënten. Uit dit 

onderzoek blijkt dat door de liberalisering van de zorgsector en empowerment van de patiënt  de zorg 

meer patiënt-georiënteerd is geworden. Zorg is meer op maat en de informatie voor patiënten ook. Wel 

is het proces van hervormingen in de zorgsector nog bezig waardoor informatie op maat nog in 

ontwikkeling is. De informatie voor kankerpatiënten is toegenomen omdat er meer 

behandelmogelijkheden zijn gekomen, waardoor er ook meer te informeren is. Patiënten hebben meer 

mogelijkheden om zich te informeren door de toename aan informatie die het internet biedt. Door de 

toename aan informatie hebben patiënten meer mogelijkheden gekregen om zich empowered op te 

stellen en kritisch te zijn over de zorg.  

 De ontwikkeling van internet haakt in op de volgende deelvraag waarin de ontwikkeling van 

digitalisering en de (mogelijke) gevolgen hiervan op medische informatie bevraagd werd.  Zoals 

hierboven al aan bod kwam, heeft het internet voor een enorme toename aan informatie gezorgd. 

Kenmerkend voor digitale informatie is dat iedereen informatie kan aanleveren. Hierdoor kan de 

informatie onbetrouwbaar zijn. Betrouwbaarheid en begrijpelijkheid zijn wel twee belangrijke kenmerken 

van effectieve informatie en twee kenmerken die (kanker)patiënten belangrijk vinden. In een onderzoek 

van KWF Kankerbestrijding  (Hooijmans, 2013) komt naar voren dat patiënten brochures overwegend 

de waarden betrouwbaar en begrijpelijk geven en internet vooral toegankelijk en actueel toebedeeld 

krijgen. De twee belangrijke kenmerken van effectieve informatie worden dus vooral gegeven aan 

brochures en niet aan internet.  Een voordeel van digitale informatie is dat het toegankelijk is en altijd 

beschikbaar. Kortom, door digitalisering van medische informatie is er meer onbetrouwbare en 

onbegrijpelijke informatie voor kankerpatiënten bijgekomen maar is informatie wel toegankelijker en 

altijd beschikbaar. Digitale informatie is een instrument voor patiënten om zich empowered op te stellen 

(doordat patiënten makkelijk zelf informatie kunnen opzoeken) maar wordt ook als instrument voor het 
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liberaliseren van de zorgsector gebruikt. Verschillende e-health diensten zijn in ontwikkeling of worden 

al gebruikt om informatie op maat te bieden en kosten in de zorgsector te verminderen.  

 

Om te achterhalen in hoeverre de digitalisering van medische informatie invloed heeft op de 

differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen, zijn er naar aanleiding van de literatuur vier 

hypothesen opgesteld. Vanuit de literatuur kwam er niet eenduidig een verwachting over de medische 

informatie in ziekenhuizen naar voren en de hypothesen zijn dan ook exploratief. De vier hypothesen 

zijn vervolgens getoetst door verschillende kwantitatieve analyses uit te voeren met gebruik van  de 

data die is verzameld met de uitgezette enquêtes op afdelingen in ziekenhuizen. In totaal heeft bijna 

veertig procent van de Nederlandse ziekenhuizen die kanker behandelen, de enquête een of meerdere 

keren ingevuld. Naar aanleiding van de analyse kon niet worden bevestigd dat ziekenhuizen die meer 

digitale medische informatie voor kankerpatiënten aanbieden, minder verschillende informatievormen 

van kankerinfoservices aanbieden. Ook kon niet worden bevestigd dat hoe meer ziekenhuizen digitale 

informatie voor kankerpatiënten aanbieden, hoe minder verschillende informatieafzenders en 

informatievormen ziekenhuizen aanbieden. De verwachting dat een toename van digitale medische 

informatie voor kankerpatiënten zou leiden tot een afname van informatievormen, afzenders en 

onderwerpen binnen de afdelingen bleek niet juist. Deze drie dimensies van informatie vormen samen 

differentiatie in dit onderzoek. In de laatste hypothese werd differentiatie getoetst door te stellen dat hoe 

meer digitale medische informatie voor kankerpatiënten ziekenhuizen aanbieden, hoe minder 

differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen. Aangezien de verwachting bij geen van de drie 

dimensies statistisch was te bevestigen, kon ook deze laatste hypothese niet worden bevestigd.  

 

Omdat het onderzoek een exploratief karakter heeft is er, naast de kwantitatieve analyse, ook een 

kwalitatieve analyse uitgevoerd.  Er zijn bij zeven verschillende ziekenhuizen zorgprofessional(s) op het 

gebied van patiëntencommunicatie geïnterviewd. In de interviews kwam naar voren dat er geen (sterke) 

achteruit gang wordt ervaren van informatievormen. Op de korte termijn leeft ook niet de verwachting 

dat door digitalisering van medische informatie, de andere vormen van informatie afnemen. Op de lange 

termijn leeft wel de verwachting dat papier minder zal worden gebruikt. Toch gaven bijna alle 

respondenten aan, niet te verwachten dat papier helemaal verdwijnt. Er kwam naar voren dat papieren 

informatie (brochures, flyers, boekjes, rapporten etc.) ook voordelen heeft ten opzichte van digitale 

informatie omdat het fijner leest, er aantekeningen op kunnen worden gemaakt en er samen of later 

naar nogmaals naar gekeken kan worden.  Digitale informatie werd vooral gekenmerkt als een medium 

dat patiënt-specifieke informatie kan bieden en dus als medium om te informeren op maat.  
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Al met al heeft de digitalisering van medische informatie voor patiënten weinig tot geen invloed op de 

differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen. Met andere woorden; het aanbieden van digitale 

informatie door ziekenhuizen houdt geen verband met de andere vormen van informatie,  afzenders van 

informatie en  informatie onderwerpen die in het ziekenhuis worden meegegeven of kunnen worden 

meegenomen door kankerpatiënten. Het aanbieden van digitale informatie aan kankerpatiënten door 

ziekenhuizen neemt toe maar heeft geen invloed op de informatievormen, informatieafzenders en 

informatieonderwerpen die ziekenhuizen aanbieden. Wel komt in dit onderzoek naar voren dat dit 

mogelijk nog verandert omdat het proces van digitaliseren van medische informatie nog in volle gang is.  

 

5.2 Discussie 

In deze paragraaf worden de negatieve en positieve aspecten van dit onderzoek belicht. Tijdens het 

literatuuronderzoek werd al snel duidelijk dat er weinig literatuur beschikbaar is om hypothesen op  te 

baseren. Vandaar dat al eerder is aangehaald, dat de hypothesen voornamelijk exploratief zijn. Een 

mogelijke verklaring voor de gebrekkige onderbouwing voor de hypothesen vanuit de literatuur is dat het 

proces van digitalisering van medische informatie momenteel speelt binnen de ziekenhuizen waardoor 

het te vroeg is om iets te kunnen zeggen over eventuele gevolgen hiervan. Tijdens het onderzoek kwam 

naar voren dat het digitaliseren van medische informatie voor kankerpatiënten een traag proces is dat 

waarschijnlijk nog jaren gaat duren. In de periode waarin dit proces zich verder ontwikkelt, kunnen nog 

innovaties plaatsvinden op het gebied van medische informatie die het proces beïnvloeden. De 

resultaten van dit onderzoek zijn, vanwege mogelijke ontwikkelingen binnen dit proces, niet (lang) 

houdbaar. Het is goed mogelijk dat wanneer dit onderzoek in de toekomst wordt herhaald er andere 

resultaten naar voren komen omdat digitalisering van medische informatie zich verder ontwikkeld heeft. 

Maar ook dat is een interessante conclusie; op basis van dit onderzoek is nu niet vast te stellen dat er 

een verband is tussen de digitalisering van medische informatie voor kankerpatiënten en de 

differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen maar wel biedt het onderzoek indicaties voor 

verandering in resultaten wanneer het proces van digitalisering van medische informatie verder 

ontwikkeld is.  

 

Tijdens de kwantitatieve analyse kwam naar voren dat afdelingen bij elk van de drie dimensies van 

differentiatie overwegend aangaven dat zij meer informatie hierover aanboden dan vijf jaar geleden. Uit 

de gegevens van KWF Kankerbestrijding kwam naar voren dat er geen toename is van het aantal 

bestellingen t.o.v. vier jaar geleden (zoals beschreven in paragraaf 4.1). De antwoorden van de 

respondenten komen niet overeen met de gegevens van KWF Kankerbestrijding. Hiervoor zijn een 

aantal verklaringen mogelijk: t.o.v. vier jaar geleden was er geen toename maar t.o.v. vijf jaar geleden 
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wel, afdelingen van ziekenhuizen bestellen meer dan vijf jaar geleden maar andere bestellers minder en 

daardoor blijft het aantal bestellingen (redelijk) constant of er zit een bias in hoe de afdelingen hebben 

geantwoord op de vragen waarbij er werd gevraagd naar een vergelijking t.o.v. vijf jaar geleden 

waardoor de respondenten en toename invulden terwijl die er niet is. Mogelijk zijn daarom de 

antwoorden op de vragen naar een vergelijking met vijf jaar geleden, niet betrouwbaar.  

Een ander belangrijk discussiepunt is dat in dit onderzoek alleen de kant van de zorgverlener is 

belicht in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Het is onduidelijk in hoeverre de beleving van de 

patiënt hierbij aansluit. Mogelijk zijn de antwoorden van de respondenten gestuurd door 

sociaalwenselijkheid of ingevuld naar hoe het volgens protocol eigenlijk zou moeten gaan en niet naar 

hoe het in praktijk daadwerkelijk gaat. Het vergelijken van de antwoorden van dit onderzoek met de 

ervaring die patiënten zou mogelijk verschillen kunnen laten zien, maar in verband met de grootte van 

dit onderzoek is daar niet verder naar gekeken.   

 

In dit onderzoek is niet onderzocht in hoeverre de beschikbaarheid van informatie invloed heeft op het 

gebruik ervan, met andere woorden, in dit onderzoek leeft de aanname dat het gebruik van informatie 

een afspiegeling is van de behoefte aan informatie. Zo wordt aangenomen dat wanneer  er brochures 

worden besteld er behoefte aan is. Maar wellicht is die behoefte er niet zo zeer maar is het gebruik van 

informatie bijvoorbeeld (deels) gewenning. Wanneer de informatie er niet zou zijn, verandert de 

informatiebehoefte of het gebruik dan?  

Als laatste is de wijze waarop digitalisering is gemeten in dit onderzoek een aandachtspunt. Het 

meten van de mate van digitalisering heeft in dit onderzoek plaatsgevonden door het meten van het 

aantal digitale diensten en door middel van een vergelijking van het aanbieden van digitale informatie 

t.o.v. vijf jaar geleden. Eerder in deze paragraaf kwam al naar voren dat er een mogelijke bias zit in de 

vergelijkingsvragen met vijf jaar geleden. Daarnaast geeft de vergelijkingsvraag alleen aan in hoeverre 

er een relatieve toe- of afname is, maar geeft het geen informatie over de absolute hoeveelheid. Het 

meten in digitale diensten geeft aan hoeveel diensten een afdeling biedt maar er is geen onderscheid 

gemaakt tussen hoeveel informatie deze diensten bieden, terwijl dit mogelijk wel verschilt. Op dezelfde 

wijze zijn informatievormen, afzenders en onderwerpen gemeten wat maakt dat de meeteenheid 

consistent is tussen de verschillende variabelen maar wederom is er geen rekening gehouden met de 

absolute omvang van informatie.  

 

Naast de negatieve aspecten zijn er ook positieve aspecten aan dit onderzoek. Als eerst is er, zoals al 

eerder aangehaald, weinig onderzoek gedaan naar de invloed van digitalisering van informatie op de 

differentiatie van infoservices. Ondanks dat het proces van digitaliseren van medische informatie nog in 
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volle gang is, biedt dit onderzoek een duidelijk overzicht van de verschillen en overeenkomsten van 

papieren en digitale informatie. Een ander positief aspect van dit onderzoek is de relevantie van de 

resultaten. Overwegingen omtrent het digitaliseren van medische informatie spelen momenteel binnen 

verschillende instanties en ziekenhuizen. Door gebrekkig onderzoek op dit vlak is er weinig informatie 

voor deze instanties om hun beslissingen op te baseren. Dit onderzoek biedt een overzichtelijk kader 

van relevante literatuur en kwantitatieve als kwalitatieve analyses die door instanties kunnen worden 

gebruikt bij het verder nadenken hierover. Tijdens het onderzoek was deze behoefte aan informatie over 

dit onderzoek ook te merken doordat meerdere malen het verzoek werd gedaan om dit onderzoek na 

afronding toegestuurd te krijgen.  
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6. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn aan de hand van de resultaten van dit onderzoek beleidsaanbevelingen voor het 

kankerinfoservicesbeleid van KWF Kankerbestrijding beschreven. Als eerst is er een algemeen advies 

te lezen over de huidige kankerinfoservices in paragraaf 6.1. Vervolgens zijn er specifieke 

beleidsaanbevelingen voor KWF Kankerbestrijding te lezen in paragraaf 6.2. Deze aanbevelingen zijn 

gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek en op de visie van KWF Kankerbestrijding over 

patiënteninformatie zoals te lezen in paragraaf 2.3. 

 

6.1 Aanbevelingen algemeen 

Uit dit onderzoek blijkt dat digitale informatie als aanvulling op de andere kankerinfoservices wordt 

gebruikt en niet als vervanging. Het vervangen van papieren informatie door digitale informatie, wordt 

door verschillende ziekenhuizen wel overwogen. Echter, beslissingen hierover worden momenteel 

vooral gestuurd door het daadwerkelijke gebruik van de verschillende infoservices en niet door het 

verwachte gebruik van de infoservices. Met andere woorden, de differentiatie van kankerinfoservices in 

ziekenhuizen wordt overwegend gebaseerd op het gebruik ervan door zorgverleners en patiënten en 

niet op verwachtingen over het gebruik. In dit onderzoek komt naar voren dat de invloed van 

digitalisering van medische informatie op de differentiatie van kankerinfoservices in ziekenhuizen 

onduidelijk is in verband met gebrekkige literatuur. Dat is terug te zien bij de verwachtingen in dit 

onderzoek, de hypothesen, die niet konden worden bevestigd. De eerste algemene aanbeveling is dan 

ook om de differentiatie van infoservices vraag-gestuurd te laten zijn (gebaseerd op het gebruik) en niet 

aanbod-gestuurd (gebaseerd op verwachtingen). Door de differentiatie van infoservices te baseren op 

de vraag en niet op het aanbod wordt er geanticipeerd op de ontwikkeling van patiënt-georiënteerde 

zorg. Daarnaast wordt er voorkomen dat het gebruik van infoservices verkeerd wordt ingeschat. 

 

In dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat digitale informatie papieren informatie niet vervangt. De 

meest gebruikte informatievormen door kankerpatiënten zijn brochures en internetdiensten (Hooijmans, 

2103) en beide hebben andere kenmerken en krijgen andere waardes toegekend door patiënten. Van 

de kankerpatiënten gebruikt 44 procent brochures, dat is na internet de meeste gebruikte 

informatievorm. In tegenstelling tot internet krijgen brochures de waardes ‘begrijpelijk en deskundig’ en 

‘betrouwbaar’ van patiënten toegekend en dit zijn de waardes die kenmerkend zijn voor effectieve 

informatie. Informatievormen hebben verschillende rollen en vullen elkaar aan. Uit dit onderzoek komt 

naar voren dat ook verschillende informatieafzenders elkaar aanvullen. De informatiebehoeftes die 

patiënten hebben verschillen per groep, waarbij globaal onderscheid kan worden gemaakt tussen 
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patiënten die zelf veel informatie zoeken en patiënten die weinig informatie zoeken maar zich 

informeren met de informatie die zij meekrijgen of die hen wordt verteld. Omdat informatievormen, 

informatieafzenders en informatieonderwerpen qua rollen en eigenschappen kunnen verschillen, is het 

raadzaam om de kankerinfoservices zo gedifferentieerd mogelijk te houden, om zo aan de behoeftes 

van verschillende patiënten te voldoen.  

 

6.2 Aanbevelingen KWF Kankerbestrijding 

In deze paragraaf zijn specifieke beleidsaanbevelingen voor KWF Kankerbestrijding te lezen. Deze 

aanbevelingen komen deels overeen met de algemene aanbevelingen maar richten zich specifieker op 

de kankerinfoservices die KWF Kankerbestrijding aanbiedt. De aanbevelingen richten zich op 

vervolgonderzoek, het huidige aanbod van kankerinfoservices en communicatie over de 

kankerinfoservices.  

 

1. Biedt zowel papieren als digitale informatie aan. 

Deze aanbeveling sluit aan bij de algemene aanbeveling die hierboven is beschreven. Om aan de 

behoeftes van verschillende patiënten te voldoen, is het belangrijk om een gedifferentieerd aanbod van 

kankerinfoservices aan te bieden. Uit dit onderzoek blijkt dat de mate van digitalisering van medische 

informatie door ziekenhuizen geen verband houdt met de differentiatie van kankerinfoservices in 

ziekenhuizen. Er is daarom geen reden om te verwachten dat (de komende jaren) digitale informatie 

andere vormen van informatie zal vervangen. Ook zijn er geen indicaties waaruit blijkt dat de behoefte 

van patiënten aan papieren informatie is vervangen door een behoefte aan digitale informatie. Beide 

vormen van informatie worden door patiënten en zorgverleners gebruikt en belangrijk gevonden. 

Patiënten zijn te verdelen in verschillende groepen qua informatiebehoeftes. Globaal in een groep 

patiënten die zich enkel laat informeren door de zorgverleners en een groep patiënten die actief zelf 

informatie zoekt. De eerste groep patiënten informeert zichzelf minder en de informatie die deze groep 

tot haar beschikking heeft, is voornamelijk papieren informatie en mondelinge informatie (digitale 

informatie kan niet worden meegegeven door de zorgverlener). Digitale informatie is voor de groep die 

zelf informatie zoekt de meest gebruikte vorm (Hooijmans, 2013). Beide vormen van informatie worden 

veelvuldig gebruikt en worden zowel door de patiënt als de zorgverlener waardevol beschouwd. De 

eerste aanbeveling is dan ook om zowel papieren als digitale informatie te blijven aanbieden. 

 

2. Focus op algemene, globale en begrijpelijke informatie. 

Alle verschillende informatieonderwerpen die KWF Kankerbestrijding in haar kankerinfoservices 

behandelt, worden besteld door ziekenhuizen en patiënten. Echter, er is wel een ontwikkeling vast te 
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stellen naar aanleiding van dit onderzoek over de soort informatie die patiënten mee krijgen of mee 

kunnen nemen op afdelingen in ziekenhuizen. Informatie is en wordt steeds meer afgestemd op de 

specifieke patiënt of op specifieke patiëntengroepen. Uit dit onderzoek blijkt dat professionals op het 

gebied van patiëntencommunicatie vooral de kenmerken ‘algemeen en globaal’ en ‘begrijpelijk’ als 

meerwaarde zien van de infoservices van KWF Kankerbestrijding. De informatie van KWF 

Kankerbestrijding wordt vooral aanvullend gebruikt op informatie van het ziekenhuis zelf. Ook blijkt dat 

de infoservices van KWF Kankerbestrijding worden gewaardeerd door patiënten vanwege hun 

begrijpelijkheid. Dat is bijzonder omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat onbegrijpelijkheid van 

informatie een probleem is dat moeilijk is op te lossen. Begrijpelijkheid van informatie is ook erg 

belangrijk; het is een voorwaarde van effectieve informatie. Bij het nadenken over de kankerinfoservices 

is het dan ook van belang om de kenmerken ‘algemeen en globaal’ en ‘begrijpelijk’ veel gewicht toe te 

kennen.  

 

3a) Waak voor te veel informatie op KankerNL en reguleer de informatie op KankerNL. 

Internet biedt ontzettend veel informatie voor kankerpatiënten. Voordelen hiervan zijn toegankelijkheid 

en beschikbaarheid van informatie voor patiënten, maar nadelen hiervan zijn onbetrouwbaarheid en 

onbegrijpelijkheid. In dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat internet heeft gezorgd voor een 

toename aan informatie, omdat iedereen informatie op internet kan aanleveren, en die informatie is niet 

altijd betrouwbaar. In ziekenhuizen wordt hierop geanticipeerd door patiënten naar vooraf geselecteerde 

informatie te sturen door bijvoorbeeld te verwijzen naar websites. Momenteel is onbetrouwbaarheid een 

probleem van de internetinformatie, echter, KWF Kankerbestrijding wordt door patiënten en 

zorgverleners wel als een betrouwbare bron gezien. Een gevaar is dat wanneer KWF Kankerbestrijding 

meer informatie digitaal gaat aanbieden, de betrouwbaarheid afneemt omdat digitale informatie minder 

betrouwbaar wordt gevonden. Aan de andere kant kan KWF Kankerbestrijding wellicht de 

betrouwbaarheid van internetinformatie vergroten door de informatie op KankerNL sterk te reguleren. 

Wanneer KankerNL zich kan ontwikkelen tot een, door zorgverlener en patiënt, gewaardeerde 

betrouwbare digitale bron, heeft dat echt een meerwaarde op de huidige internetinformatie. Een 

aanbeveling is dan ook om de informatie die op KankerNL staat of komt te staan nauwkeurig te 

reguleren en te waken voor te veel informatie. 

 

b) Maak een duidelijke scheiding tussen afzenders van informatie op KankerNL en licht deze toe. 

Aanvullend op de bovenstaande aanbeveling, is er nog een belangrijk aspect om in de gaten te houden 

met betrekking tot de ontwikkeling van KankerNL. Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten zelf moeilijk 

informatie kunnen scheiden. Oorzaken hiervan zijn gebrek aan medische kennis en de hoeveelheid 



 
88 Informatie over kanker 

informatie op internet. Met het scheiden van informatie kunnen patiënten geholpen worden. 

Kwaliteitslabels en gecontroleerde webportels blijken geen positief effect te hebben, maar wellicht 

kunnen patiënten wel gestuurd worden in hoe zij informatie interpreteren. Een belangrijk kenmerk dat 

maakt dat patiënten onbetrouwbare informatie kunnen krijgen is dat iedereen informatie kan aanleveren 

en niet alle bronnen even betrouwbaar zijn. KankerNL zou hier aandacht aan kunnen geven door heel 

duidelijk bronnen te scheiden en toe te lichten. Op KankerNL wordt informatie samengebracht van 

zowel professionals als patiënten. Maak voor bezoekers van KankerNL duidelijk welke afzender 

informatie plaatst en welke waarde deze informatie heeft. Bijvoorbeeld door bij informatie-uitwisseling 

tussen lotgenoten profielen te schetsen over hun ervaring met de ziekte en de behandeling of bij 

professionals toelichting te geven op hun expertise.  

 

4. Biedt patiënten richtlijnen in het zoeken en interpreteren van informatie. 

Omdat informatie op internet toeneemt en andere informatievormen niet afnemen, neemt de 

hoeveelheid informatie toe. Er komt ook steeds meer informatie bij door nieuwe kennis en 

behandelmethoden. Maar aan te veel informatie kleven problemen zoals hierboven al meerdere malen 

aan bod kwam. Daarnaast is begrijpelijkheid van medische informatie een probleem. Mogelijk is (een 

deel van) dit probleem op te lossen door patiënten meer richtlijnen te bieden over het zoeken en 

interpreteren van informatie. KWF Kankerbestrijding zou dit kunnen doen door een ‘handleiding’ te 

ontwikkelen voor patiënten waarin globaal wordt aangegeven welke informatie waar te vinden is, waar 

patiënten terecht kunnen met vragen en hoe informatie in een context kan worden geplaatst. Hoe een 

dergelijke handleiding er precies uit zou moeten zien zou KWF Kankerbestrijding nader moeten 

onderzoeken, bijvoorbeeld in samenwerking met professionals op het gebied van 

patiëntencommunicatie in ziekenhuizen (omdat zij ervaring hebben met informed patients) en 

(ex)kankerpatiënten. 

 

5. Communiceer beter over de kankerinfoservices. 

Deze aanbeveling richt zich op drie aspecten van de communicatie over de infoservices. Ten eerste is 

het belangrijk om duidelijk te vermelden in hoeverre de informatie actueel is. Tweemaal in dit onderzoek 

kwam naar voren dat informatie van KWF Kankerbestrijding gedateerd was en daardoor niet juist. Bij 

KWF Kankerbestrijding is veel aandacht voor actualiteit van informatie en wellicht is het moeilijk te 

voorkomen dat informatie sporadisch gedateerd is. Wat mogelijk kan helpen, is duidelijker vermelden 

wanneer de informatie is gemaakt of een waarschuwing tijdens de bestelprocedure in beeld laten 

komen wanneer informatie ouder is dan een bepaalde periode. Communiceer ook over veranderingen 

in het aanbod van kankerinfoservices, zowel wanneer informatie wegvalt als wanneer er informatie 
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bijkomt. Wanneer eerder duidelijk is dat informatie wegvalt, kunnen ziekenhuizen of patiënten zich beter 

voorbereiden op de situatie door alternatieven te zoeken of, in het geval van ziekenhuizen of 

zorginstellingen, met KWF Kankerbestrijding in gesprek te gaan over het in eigen beheer uitbrengen 

van de informatie. Hetzelfde geldt voor informatie die erbij komt. Opvallend tijdens de interviews was de 

mate van bekendheid van KankerNL. Sommige ziekenhuizen waren amper bekend met het bestaan 

hiervan en verwezen er dan ook niet naar, en in andere ziekenhuizen werd er al langere tijd naar 

verwezen en was KankerNL heel bekend. Over KankerNL zijn folders die besteld kunnen worden of 

meegestuurd kunnen worden met andere bestellingen, dit gebeurt nu weinig. Communiceer daarom 

duidelijker over KankerNL door bijvoorbeeld bij de bestellingen informatie hierover mee te sturen.  

 

6. Houdt de ontwikkeling van digitalisering van medische informatie en de (mogelijke) invloed hiervan op 

de differentiatie van kankerinfoservices nauwkeurig in de gaten. 

Meerdere malen in dit onderzoek kwam naar boven dat het proces van digitalisering van medische 

informatie nog volop in ontwikkeling is. Met dit onderzoek zijn geen uitspraken te doen over de toekomst 

omdat niet is vast te stellen welke invloed nieuwe of beter geïntegreerde e-health ontwikkelingen 

hebben op de informatie voor patiënten. In de interviews kwam dit ook terug; de komende jaren worden 

er geen grote veranderingen in het gebruik van informatie verwacht maar op de langere termijn zijn 

deze verwachtingen er wel. De laatste aanbeveling is dan ook op om de ontwikkeling van digitalisering 

van medische informatie nauwkeurig in de gaten te houden door een soortgelijk onderzoek over een 

aantal jaar te herhalen en veranderingen in het gebruik van kankerinfoservices van KWF 

Kankerbestrijding te onderzoeken.  

 

Samenvattend zijn de aanbevelingen aan KWF Kankerbestrijding:  

- Biedt zowel papieren als digitale informatie aan.  

- Focus op algemene, globale en begrijpelijke informatie.  

- Waak voor te veel informatie op KankerNL en reguleer de informatie op KankerNL.  

- Maak een duidelijke scheiding tussen afzenders van informatie op KankerNL en licht deze toe.  

- Biedt patiënten richtlijnen in het zoeken en interpreteren van informatie.  

- Communiceer beter over de kankerinfoservices.  

- Houdt de ontwikkeling van digitalisering van medische informatie en de (mogelijke) invloed hiervan op 

de differentiatie van kankerinfoservices nauwkeurig in de gaten. 
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Bijlagen 

1. Enquête 

Vragenlijst over de informatie voor kankerpatiënten in ziekenhuizen 
Bedankt dat u wilt meewerken aan dit onderzoek naar de informatie voor kankerpatiënten in ziekenhuizen. Het kost 
ongeveer vijf minuten om deze vragenlijst in te vullen. Mocht u vragen hebben over het invullen van de vragenlijst dan kunt u 
mailen naar BKoopmann@kfw.nl. 
Klik op start om met de vragenlijst te beginnen. 
  
  1. In welk ziekenhuis werkt u? *  

 
 
  2. In wat voor soort ziekenhuis werkt u? *  

algemeen  

categoriaal  

universitair  

weet ik niet  

anders, namelijk   

 
  3. Op welke afdeling werkt u?  

 
 
  4. Welke functie heeft u?  

 
 
  5. Welke van de volgende kankersoorten worden er bij u op de afdeling behandeld? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

alvleesklierkanker  

baarmoederhalskanker  

baarmoederkanker  

blaaskanker  

borstkanker  

borstvlieskanker/mesothelioom  

dikkedarmkanker  

eierstokkanker  

hersentumoren  

hodgkin-lymfoom  

huidkanker  

kanker van de mond of keelholte  

leukemie (acute)  

leukemie (chronische)  

longkanker  

maagkanker  

melanoom  

multiple myeloom  

nierkanker  

non-hodgkin lymfomen  

prostaatkanker  

slokdarmkanker  

strottenhoofdkanker  

vulvakanker  

wekedelentumoren  

zaadbalkanker  

geen  

anders, namelijk   
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 6. Hoe komt de patiënt aan informatie op de afdeling?  

de informatie wordt meegegeven aan de patiënt  

de patiënt kan zelf informatie uitzoeken en meenemen  

de informatie wordt meegegeven EN de patiënt kan zelf informatie meenemen  

de patiënt krijgt geen informatie van de afdeling  

anders, namelijk   

 
De volgende vragen gaan over de informatie die aan de patiënt wordt meegegeven. Indien er geen informatie wordt 
meegeven, kunt u niet van toepassing invullen.  
 
  7. Over welke onderwerpen gaat de informatie die wordt meegegeven aan de patiënt? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

over de behandeling van kanker  

over het emotioneel omgaan met kanker  

over de specifieke soort kanker  

over wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kanker  

over het ziekenhuis  

over informatievoorzieningen en/of lotgenotencontact  

anders, namelijk   

n.v.t.  

 
  8. In welke vorm wordt er informatie meegegeven aan de patiënt? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

brochures  

tijdschriften  

flyers  

boekjes  

rapporten  

dvd's  

anders, namelijk   

n.v.t.  

 
  9. Van welke afzender(s) is de informatie die wordt meegegeven aan de patiënt? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

van het ziekenhuis zelf  

van een patiëntenorganisatie  

van KWF Kankerbestrijding  

anders, namelijk   

n.v.t.  
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De volgende vragen gaan over de informatie die de patiënt zelf kan meenemen. Indien er geen informatie is om mee 
te nemen, kunt u niet van toepassing invullen.  
 
   10. Over welke onderwerpen gaat de informatie die de patiënt zelf kan meenemen? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

over de behandeling van kanker  

over het emotioneel omgaan met kanker  

over de specifieke soort kanker  

over wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kanker  

over het ziekenhuis  

over informatievoorzieningen en/of lotgenotencontact  

anders, namelijk   

n.v.t.  

 
  11. Welke voor vorm heeft de informatie die de patiënt zelf kan meenemen? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

brochures  

tijdschriften  

flyers  

boekjes  

rapporten  

dvd's  

anders, namelijk   

n.v.t.  

 
 12. Van welke afzender(s) is de informatie die de patiënt zelf mee kan nemen? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

van het ziekenhuis zelf  

van een patiëntenorganisatie  

van KWF Kankerbestrijding  

anders, namelijk   

n.v.t.  

 
   13. Welke digitale informatie biedt het ziekenhuis patiënten aan? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

website van het ziekenhuis  

website van de afdeling  

toegang tot elektronische dossier  

overzicht van behandelresultaten  
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e-mail communicatie met arts of afdeling  

contact via social media  

app van het ziekenhuis/afdeling  

geen  

anders, namelijk   

 
  14. Vul a.u.b. de onderstaande tabel in. 
In vergelijking met vijf jaar geleden wordt de informatie voor de patiënten van de afdeling nu meer of minder:  

     minder  
 

meer   
weet ik 
niet/ n.v.t.  

  aan de patiënt meegegeven  
      

  door de patiënt zelf meegenomen 
      

 
  15. Vul a.u.b. de onderstaande tabel in. 
In vergelijking met vijf jaar geleden bestaat de informatie voor de patiënten van de afdeling nu uit meer of minder:  

     minder  
 

meer   
weet ik 
niet/ n.v.t.  

  Brochures 
      

  Tijdschriften 
      

  Flyers 
      

  Boekjes 
      

  Rapporten 
      

  Dvd's 
      

  digitale informatie 
      

 
  16. Vul a.u.b. de onderstaande tabel in. 
In vergelijking met vijf jaar geleden bestaat de informatie voor de patiënten van de afdeling nu uit meer of minder:  

     minder  
 

meer   
weet ik 
niet/ n.v.t.  

  informatie over de behandeling van kanker 
      

  informatie over het emotioneel omgaan met kanker 
      

  informatie over de specifieke soort kanker 
      

  
informatie over wetenschappelijke ontwikkelingen op 
het gebeid van kanker       

  informatie over het ziekenhuis 
      

  
informatie over informatievoorzieningen en/of 
lotgenotencontact       

 
  17. Vul a.u.b. de onderstaande tabel in. 
In vergelijking met vijf jaar geleden bestaat de informatie voor de patiënten van de afdeling nu uit meer of minder:  

     minder  
 

meer   
weet ik 
niet/ n.v.t.  

  informatie afkomstig van het ziekenhuis zelf 
      

  informatie afkomstig van kankerpatiëntenorganisaties  
      

  informatie afkomstig van KWF Kankerbestrijding 
      

 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. 
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2. Interviews 

 
Laurentius ziekenhuis 

 Inge Hensen - Adviseur Patiënten communicatie 

 Chantal Claessen – Consulerend oncologisch verpleegkundige 

 Roermond 

 Dinsdag 27 mei 2014 
 
Als eerste wilde ik graag weten wat jullie aanbieden voor informatie over kanker voor patiënten.  
 
I  
Nou we hebben sowieso appareterne folders daar kan ik wel iets over zeggen. We hebben samen met de afdeling oncologie 
hebben we wat folders ontwikkeld. Dat zijn folders die echt vanuit het ziekenhuis worden meegegeven, we hebben nog 
papieren folders. Die zijn op de verpleegafdeling en daar is ook het auditorium. Gesprek met chemo en doelgerichte 
therapie, psychosociale problemen bij kanker, haarverlies en chemotherapie …. als ik het goed heb zijn dat alle folders die 
wij intern hebben. Die folders zijn ook te verkrijgen via onze website, we hebben daar een link daar staan die folders ook op. 
En daarnaast hebben we in het auditorium ook. 
 
C  
Ja, in de wachtruimte daar hebben we een grote kast laten maken waar alle folders inzitten voor patiënten als zij daar 
behoefte aan hebben. Dat ze gewoon de folders kunnen pakken. Ze komen bij ons voor het voorlichtingsgesprek daar is dan 
die ene folder over. Die gaat over het voiceproject. Dat is een nieuwe manier van voorlichten dat je niet meer heel veel 
informatie geeft maar de belangrijkste punten eruit haalt. En dat patiënten zich goed kunnen voorbereiden op het gesprek. 
Dat je dus niet meer de patiënt overlaadt met informatie. Dat bleek uit het onderzoek dat door het NIVEL is gedaan, dat ze 
overladen worden met informatie. En dat slechts euh 15/50?? procent van de informatie blijft hangen. 
 
Is die folder dan zodat patiënten gerichtere vragen kunnen stellen? 
 
C  
Ja, ja precies, je mag de folder meenemen. 
 
I  
Ja, je mag ze allemaal hebben. 
 
C 
Kijk voorheen moesten wij alle bijwerkingen bespreken, dat konden weleens tien of 15 bijwerkingen zijn en nu halen we de 
belangrijkste eruit, 3 vier soms 5 dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor kuur je dan geeft. Daardoor gaat het steeds meer 
naar wat de patiënt wil horen. En de patiënt kan dan aangeven hee hoe moet ik hiermee omgaan of met de naasten of dat is 
ook een belangrijk punt dat je vaak hoort van ik moet allerlei speciale dingen doen met het toilet he en daar kan je dan wat 
meer aandacht aan schenken. Je luistert meer naar de patiënt en het voordeel daarvan is dast voorheen waren de 
gesprekken vaak een eenrichtingsgesprek de verpleegkundige vertelde wat en de patiënt luisterde en kwam tussendoor met 
wat vragen en nu heb je echt een tweerichtingsgesprek. De patiënt geeft aan waar die behoefte aan heeft. Maar evengoed 
geef je nog allerlei folders mee naar huis. 
 
Want deze krijgen ze dan neem ik aan daarvoor mee naar huis? 
 
C  
Ja, als ze bij de oncoloog zijn geweest plant de secretaresse bij ons een gesprek in en van haar krijgen ze dan die folder 
mee om zich voor te bereiden op het gesprek. 
 
En hoe lang gaat dat al zo? 
 
C  
2 jaar 
 
en hoe vindt u dat gaan? 
 
C  
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Ja, heel fijn, je haalt veel meer uit het gesprek. Het is nu veel meer aangepast op het psychisch sociale. Voorheen had je 
daar geen tijd voor. Want dan moest je informatie geven en je had maar een uur de tijd. En je haalt er nu zo veel meer 
informatie uit, ook over de thuissituatie en hoe ze erin staan. 
 
I  
Dat voiceproject is iets landelijks he 
 
C  
Ja, dat is landelijk, we hebben niet aan dat onderzoek meegedaan maar hebben wel dat format overgenomen. Maar dat is 
dus wat we doen, mondelinge informatie en schriftelijk krijgt de patiënt mee. En de rest kunnen ze ook pakken zeg maar ook 
van KWF. 
 
Zijn deze (interne) folders de folders die patiënt standaard mee naar huis krijgt? 
 
C  
Dat is afhankelijk van de patiënt. Een patiënt met orale.... krijgt niet de folder van …. En als er geen haaruitval is krijgt die 
geen volder van haarverlies. Dus het wordt op de patiënt toegespitst. En we hebben ook wel een folder van de farmaceut die 
we meegeven. 
 
I  
Moet je nog over die uitdraai? 
 
C  
Ja, wij geven een ... dat is ook een landelijk project van het IKNL dan kan je als ziekenhuis.. dat zijn kant en klare 
behandelschema’s waar alle bijwerkingen instaan die kunnen optreden, daar kun je dan je eigen behandelschema aan 
toevoegen of informatie over de afdeling. dat kun je dan per ziekenhuis, het is op maat. En dat printen wij uit en dat geven 
wij dan aan de patiënten mee. eigenlijk alle kuren staan er wel in. allen de nieuwst middelen niet allemaal 
 
wordt dat dan aangedragen aan jullie ziekenhuis? 
 
C/I  
Ja 
 
werken jullie ook met filmpjes? 
 
I 
Nee, we zijn wel bezig, niet zozeer met oncologie, maar om steeds meer met voorlichtingsfilmpjes te gaan werken maar dat 
is nog zeer beperkt. we hebben een aantal voorlichtingsfilmpjes maar dat is voornamelijk voor kinderen. dat zijn dan filmpjes 
over opname in het ziekenhuis of het verwijderen van amandelen wat vaak bij kinderen voorkomt. dat dan wel 
 
en is dat dan via de website of in het gesprek? 
 
I  
Die kinderen moeten op een voorbereidingsspreekuur komen en dan krijgen ze dat filmpje te zien. we willen ook kijken om 
voorlichtingsfilmpjes op de website te plaatsen maar die mogelijkheid hebben we nu niet. het beheersysteem van de website 
is daar nu niet voor uitgerust. We gaan wel binnenkort over op een nieuwe website en dan willen we dat wel gaan uitbreiden. 
en hoe komt deze informatie bv die in folders, maar ook de andere informatie he komt die tot stand? wie maakt dat/ kiest wat 
erin komt? 
 
C  
Ja, ik maak eigenlijk altijd de folders en soms krijg ik informatie aangeleverd. bijvoorbeeld hier regionaal hebben we een 
handboek... gemaakt. en daar hebben we richtlijnen voor de patiënten waarop we dan die patientenfolder maken . alle 
ziekenhuizen in de regio hebben ook diezelfde folder. met het logo van het eigen ziekenhuis dan erop. dus dan krijg je 
materialen die je zelf ontwikkeld maar dan krijg je ook materialen via andere ziekenhuizen. in principe maak ik het en ik stuur 
het altijd naar jullie en jullie kijken het na 
 
I  
Ja, wij kijken het na. maar dat wordt altijd aangeleverd oor degene op de afdeling. 
 
en hoe vaak kijkt u dan of er iets met veranderen? 
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I  
We hebben daar wel een signaleringssysteem in. die folders komen, tenminste tot nu toe nog, die komen in het magazijn. en 
aar zit dan een minimum voorraad aan en als er bijna geen voorraad meer is dan krijgen wij een seintje dat is meestal een 
keer per jaar. en dan stuur ik dus Chantal een berichtje van goh de folders bv haarverlies, daar zijn geen folders meer kijk 
even of er nog wijzigingen zijn. voor je het weer aanvult. 
 
en die samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen is dat vooral hier in de omgeving? 
 
C  
Ja, nou ook het academisch ziekenhuis in Maastricht, het atrium in weert is ook een heel groot ziekenhuis, Orbis in Sittard en 
Weert, sint Jans gasthuis. 
 
I  
Ik weet niet of jij op de hoogte bent van de IKML, of dat je iets zegt? 
 
C  
Het IKNL is het integraal kankercentrum Nederland en dat waren allemaal losse onderdelen. elke regio ha een eigen en van 
ons was dat IKL integraal kankercentrum Limburg. en ieder ziekenhuis hier in de regio heeft een verplegend consulent 
aangesteld voor acht uur per week. die dan een aantal projecten deed. ze hadden eerst iemand van het IKL die dat deed 
maar het was moeilijk een ingang te vinden in al die ziekenhuizen. ja die overdracht tussen ziekenhuizen is gewoon heel 
moeilijk. en nou is geprobeerd om dat vanuit het ziekenhuis te bewerkstelligen. en ik heb die functie toen gekregen hier in 
Roermond en ben ik dus acht uur meer gaan werken. en ondertussen is e IKL gefuseerd tot de IKML dus die functie wordt 
niet meer betaald door het IKNL maar we hebben wel de contacten en een paar keer per jaar overleg en we proberen dus 
wel regionaal dingen af te stemmen. zo ok het voiceproject overigens en in Roermond zijn we daarmee begonnen. en we zijn 
dat nou aan het uitdraaien naar de andere ziekenhuizen hier in de regio. 
 
I  
En jullie hebben ook een website toen ontwikkeld he, www.kankerwiehelpt  
 
C  
Ja, toen vanuit IKL is dat ontwikkeld , dat is ondertussen ook iets wat nu wat uitgebreider is. er zijn er meerdere die daarbij 
aangesloten zijn waar je het kunt hebben over kanker, zorgverleners in de regio. 
 
Merkten jullie dan dat daar behoefte aan was? 
 
C  
Ja 
 
Op wat voor manier? 
 
C  
Ja, je merkt toch dat je vragen krijgt he, en we merken steeds meer dat patiënten toch gaan zoeken p internet. Er komen 
patiënten binnen die hebben het hele internet afgestruind. niet alleen wij ook de artsen merken dat. Er is gewoon een groep 
patiënten die gewoon heel veel informatie opzoekt. die na de diagnose gewoon gelijk gaan zoeken. 
 
Begrijp ik dan goed dat jullie een site wilden bieden om dan naar te kunnen doorverwijzen 
 
C  
Ja, onder anderen maar ook gewoon wat meer aanbieden over de behandeling zelf. heel algemeen he, alle soorten kanker 
staan erop en de behandeling. ik moet zeggen het wort heel erg up to date gehouden. er zijn een aantal specialisten die zich 
daar heel erg voor inzetten. Want dat vind ik ook een kritische noot naar het KWF. ik ben een paar jaar geleden bezig 
geweest met over die folder hoe vertel ik het mijn kinderen he en ben ik gaan zoeken op de site van KWF en komt er 
informatie over het rugzakje wat allang niet meer is. kijk dat is heel jammer dat die informatie op de site wel nog staat terwijl 
het al jaren niet meer aangeboden wordt. dan heb ik het idee dat zij qua informatie niet meer actueel zijn. misschien dat dat 
nu niet is maar een paar jaar geleden heeft dan gespeeld. maar ik ben aan het afdwalen. over kankerwiehelpt, ja mensen 
hebben toch behoefte aan informatie over de behandeling maar ook waar kun je aankloppen bij welke mensen, 
fysiotherapeuten kunnen een oncologie aantekening hebben en die heb je ok allemaal op die site en dan is het voor 
patiënten makkelijker te vinden. haarspecialisten staan erop ook wij de verpleegkundige staan er allemaal op 
 
I  
In principe kan je gewoon kijken wat is er hier in Roermond in de buurt 

http://www.kankerwiehelpt/
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Dus de meerwaarde is dan dat het echt regionaal is? 
 
I/C  
Ja 
 
I  
Wij hadden voorheen een voorlichtingscentrum, dat hebben we nu niet meer fysiek maar daar gebruikten wij hem ook altijd 
ok als iemand kwam en daar draai ik dan wat uit en we hebben hem ook als link p onze website. omdat het gewoon een heel 
fijne site is. 
 
C  
Wij geven ook standaard bij bijna alle patiënten een kaartje mee en ik merk dat de specialisten dat ook heel vaak doen dus 
dat ze het kaartje al ontvangen hebben als ze bij ons komen. en soms zegt een patiënt ik hoef geen informatie of nee dat wil 
ik niet maar toch merk je vaak bij ouderen patiënten dat de kinderen wel willen en dan zeggen we altijd misschien heeft u o 
dit moment geen behoefte eraan maar over een half jaar wel. 
 
En bieden jullie naast jullie eigen informatie en KWF nog andere informatie aan bv patiëntenorganisaties. 
 
C  
Ja, dat doen wij ook 
 
En is dat een specifieke samenwerking ? 
 
C  
Veel met lokale zoals de borstkankervereniging hier inde regio die komen dan vaak binnenlopen hier met folders, 
hamershuis maar ook de haarwerkspecialist die naar ons toekomt of een therapeut die dan een folder voor ons hier in de 
wachtruimte komt neerleggen. maar ook folders over reiki of een wens ambulance 
 
I  
We hebben hier in Limburg, even denken of ik het goed zeg dat is een platform voor kankerverenigingen Limburg die is 
sinds 1 januari opgeheven maar dat waren dan lokale patiëntenverenigingen op het gebied van kanker die dan in dat 
platform zaten en daar kregen we ook regelmatig informatie van. 
 
Merken jullie dat internet maakt dat mensen minder folders gebruiken? Dat het wort vervangen? of verplaats? 
 
I  
We willen wel in het ziekenhuis daar naartoe gaan werken we willen uiteindelijk naar printing on demand gaan dat eigenlijk 
de folders steeds langzamerhand minder worden dat uiteindelijk alleen nog maar digitale informatie, ik zeg maar wat hoor 
dat we op maat kunnen zeggen nou dat print ik even voor u uit. en dat dan meegeeft. Wij zelf van patientencommunicatie 
zijn van mening dat het nu nog te vroeg is om dat helemaal digitaal te doen omdat er nu toch nog genoeg mensen zijn die 
toch geen computer hebben of daar niet handig mee zijn. Wij zijn dus nu nog en en aan het doen. en folders en digitaal. 
 
en welke termijn denkt u dat daar verandering in komt? 
 
I  
Ja, het ziekenhuis wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk. door de kostenbesparende effecten. maar ik denk, ja dan heb je 
het toch wel snel over een aantal jaar hoor. wil je echt volledig helemaal digitaal zijn. En dan speelt er nog mee dat zul je bij 
Compriz ook wel gemerkt hebben dat er is nog een discussie is in hoeverre voldoe je , ik weet niet of je bekend bent met de 
WGBO?, de Wet Op geneeskundige behandelingsovereenkomst en dan ben je als zorgverlener verplicht om de zorgverlener 
te informeren. de vraag is dan in hoeverre voldoe je als je tegen de patiënt zegt hier op de wegstiet kijk daar maar is dat ook 
voldoende voor de informatieplicht of is een ziekenhuis ook verplicht om iets op papier te zetten. dat soort vragen 
 
C  
Ja, dat is gewoon een heel moeilijk punt he. aan de ene kant wil je minder folders geven maar er wordt toch best wel wat 
meegegeven na zoon gesprek. en het kan dat de patiënt ook alle folders meegeeft maar voor hetzelfde geld verdwijnt het in 
een la of bij het oud papier en kijkt de patiënt er nooit meer in. en ik kan ook niet zien aan de patiënt wat die wil. bij sommige 
patiënten heb je dat wel in de gaten maar soms kan dat ook weer heel anders zijn. Ik zeg altijd we geven alle informatie mee 
en u beslist zelf wat u allemaal leest en wat u niet leest. en als het wel echt van belang is dan benadruk ik dat ze die folder 
wel echt even moeten lezen. 
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I  
We zijn ook net als andere ziekenhuizen steeds meer bezig met werken met zorgpaden. Kijk en met een zorgpad, een 
patiënt komt binnen die is dan verwezen door de huisarts naar het ziekenhuis en tot en met de nazorg. en we zijn dan aan 
het kijken om daar ook een soort van patientenversie van te maken om ook weer die informatie te bundelen om te kijken of 
daar dan te kijken of er overlappingen in zitten zo van krijgt ie dat al bij de oncoloog of krijgt die dat helemaal niet. Zo hebben 
wij bv voor de mammacare, dat is voor borstkanker, hebben we ook al een folder ontwikkeld met een leeswijzer van die 
informatie is daarvoor van toepassing bv als je een operatie hebt gehad en op die vorm. die informatie kunt u lezen wanneer 
u op controle moet komen bij de mammacare . Zodat mensen dan weten , zit allemaal in een boekje he, met een leeswijzer 
erbij zodat ze kunnen weten wanneer ze wat moeten weten.  
 
Begrijp ik dan goed dat dat nu in ontwikkeling is? 
 
I  
Die zorgpaden ja  
 
C  
Bepaalde programma’s aangeboden worden waarop patiënten kunnen inloggen en dan worden er bepaalde gegevens 
ingevoerd, bv bij de borstkanker, weet nou even niet meer hoe het heet. en dan kan de patiënt heel specifiek informatie 
krijgen over zijn situatie…. (noemt aantal voorbeelden)… dat is heel specifiek. Wij zijn daar ook mee bezig geweest om daar 
aansluiting mee te kunnen vinden maar daar hangt er prijskaartje aan en dat is dan per kankersoort dus niet alleen de 
borstkanker maar ook de andere soorten dus daar konden we helaas niet aan mee doen.  
 
I  
We lopen ook met het ziekenhuis wat jij noemt met patientenportels willen we gaan werken met een afgeschermde 
omgeving waar gepersonaliseerde informatie is te vinden en vanwaaruit ook onderzoek uitslagen ed. he en we hebben het 
er ook hier over gehad met de functionaris ICT he en voorwaarde daarvan is dat je sowieso een EPD moet hebben. een 
elektronisch patiëntendossier en dat moet eerst en vanuit daar kun je dan portels opbouwen of eraan hangen. en ze zijn nou 
eerst bezig om dat EPD van de vloer te krijgen.  
 
C  
Ik heb wel bij de oncoloog ter inzage euh dat er ook op de website wat informatie wordt gedeeld over wat is kanker, welke 
behandelingen zijn er, de afdeling heel breed ja al die informatie die willen we op de website dat de oncoloog daarin stappen 
onderneemt.  
 
en kunnen patiënten wel via e-mail afspraken maken o.i.d.? 
 
I  
Bij oncologie nog niet, dat is zeer beperkt, bij urologie wel dan konden ze afspraken maken via de website en volgens mij 
nog een maar in ieder geval op het oncologiegeburen nog niet  
 
C  
Nee, het probleem is dat dat vaak ook heel moeilijk is omdat diegene dan toch vlak voor een kuur gezien worden als je 
mensen twee weken voor een kuur ziet werkt dat niet je wilt toch vlak voor een kuur beoordelen of iemand bv chemotherapie 
kan krijgen. Dus dat ik toch moeilijk voor de patiënt om zelf te plannen, dat kan natuurlijk altijd wel in overleg met de patiënt 
maar …….bij een patiënt die heel veel klachten heeft wil je toch wat meer ruimte inplannen dan bij een ander .Ik merk wel 
dat patiënten steeds meer via de mail even wat vragen, dat hoeft dan niet acuut maar even iets navragen of wat moet ik 
daarmee doen. dat zie je hier op oncologie wel meer komen.  
 
En dat is dus ook wel mogelijk 
 
C  
Ja, nou ja we doen dat wel maar hoe dat nou feitelijk hier gebeurd weet ik eigenlijk niet. Kan dat daar bepaalde voorwaarden 
zijn waar je aan moet voldoen.  
 
Het is meer zo gelopen zeg maar 
 
C  
Ja …… komen ze met vragen 
 
Ok en op de lange termijn verwachten jullie dus dat het wel degelijk veel digitale informatie wordt,  
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C/I  
Ja 
 
Hoe kijken jullie dan naar een organisatie zoals KWF, wat zou hun aandeel daarin kunnen zijn? Hoe zouden jullie daar 
gebruik van willen maken, of juist niet? 
 
C  
Ik denk dat ze zeker gewoon, euh is een belangrijke organisatie ze leveren veel informatie die we gebruiken aan, alle 
materialen. Ik vind dat KWF , kwam ik laatst ook achter met de kankernazorg……….en een ander onderzoek is weer met 
iets soortgelijks bezig, zoals digitale voorlichting voor als de patiënt klaar is met behandeling dan kunnen ze ook inloggen en 
kunnen ze allemaal lijsten invullen, psychisch sociale lijst, een andere over vermoeidheid of je wordt doorgelinkt naar een 
zelfhulp programma. en dat staat er iets over een afspraak maken bij de arts, daar zitten dan allerlei mogelijkheden aan vast. 
Maar daar zijn nou twee programma’s van in omloop en wij zijn dan met de ene bezig en de zorgverzekeraar wil dat je met 
die andere gaat werken. en dat vind ik zo jammer dat we overal maar bezig zijn met dingen en dat er niet meer 
samenwerking is 
 
En die eisen van de zorgverzekeraars heeft dat te maken dat er meer marktwerking in de zorg is? 
 
I  
Ik denk wel dat de zorgverzekeraars toch wel een hele grote rol spelen in het hele zorggebeuren en als de zorgverzekeraar 
zegt dat wordt niet vergoed of jullie moeten daarmee werken  
C ja die hebben heel veel macht 
 
I  
Ja heel veel macht 
 
C  
Je wordt gedwongen bepaalde dingen te doen omdat de zorgverzekeraars dat willen en dat is gewoon een slechte 
ontwikkeling.  
 
Omdat het niet altijd het meest effectief is 
 
I/C  
Nee precies 
 
I  
Het gaat er ook naartoe dat we dan bepaalde folders uitdelen want anders worden gewoon die dingen niet vergoed.  
 
C  
Ja, bv dan de lastmeter, misschien heb je daar al eens van gehoord? 
 
ja 
 
C  
Wij waren als eerste daarmee bezig, al in 2006 maar hadden een andere lijst . maar op het moment dat die lastmeter 
geïntroduceerd werd, werd die andere lijst over gedaan of die … was Terwijl die lijst was ook betrouwbaar maar landelijk 
werd die lastmeter werd geïntroduceerd. Maar het is niet zo dat die lijst die wij gebruiken minder goed is. Maar er wordt toch 
gekeken naar die lastmeter want daar vragen ze naar. En dat is gewoon heel erg jammer want die lastmeter of welk middel 
je ook gebruikt het gaat erom dat er gewoon aandacht is voor de psychisch sociale klachten. en welk middel je gebruikt dat 
maakt niet uit. maar die zorgverzekeraar zegt dat middel moet je gebruiken anders word bepaalde zorg niet ingekocht of je 
wordt gekort en dat is gewoon echt een hele slechte ontwikkeling. Wat dat betreft gaat de zorg er gewoon echt door 
achteruit.  
 
ja dat ben ik ook tegengekomen inderdaad in de literatuur dat daar kritiek op was 
 
C  
Ja je kan eigenlijk projecties gewoon opstarten want dan krijg je hier ook een lintje van de patiëntenvereniging want daar 
moet je ook aan en dat ga je dan eigenlijk toch maar doen maar dan half half want je hebt geen goede tijd gehad om het 
voor te bereiden. maar je wilt wel graag dat lintje van de patiëntenvereniging hebben. want dat staat mooi als ziekenhuis 
 
I  
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Dat heeft dan te maken met die marktwerking in de zorg he want dat ene ziekenhuis in de regio heeft wel dat lintje en wij bv 
niet ja dat krijg je dan wel en patiënten kunnen zelf kiezen en die gaan dan ook op zoek. Die kijken toch van goh 

 
En merken jullie dan ook zoiets over dat ziekenhuizen transparanter moeten zijn over hun informatie? 
 
I  
Wij maken wel een transparante site door het publiceren van sterftecijfers enzo, dat ziek je steeds meer, daar neemt nu ook 
een loop op. 
 
C  
Wat dat betreft zijn we wel heel transparant ook naar aanleiding van bepaalde rapporten die er komen `mensen komen hier 
ook omdat we transparant waren. we zeggen wat er niet goed is en ook wat er wel goed is. dus daar leggen we in het 
ziekenhuis ook erg de nadruk op.  
 
Wat vinden jullie daarvan dat er nu meer nadruk op transparantie ligt? 
 
I  
Ik vind dat opzicht wel goed Ik vind ook als ik naar mezelf kijk he, ik wil ook weten in welk ziekenhuis krijg ik goede zorg. en 
waaruit kan ik dat aflezen. ik vind dat geen verkeerde ontwikkeling.   
 
C 
…. Het komt gewoon zoveel voor he 1 op de drie krijgt kanker in zijn leven maar als je daarvoor helemaal naar Amsterdam 
moet reizen kijk als je een zeldzame soort hebt begrijp ik dat helemaal maar borstkanker hebt, of longkanker of dikke 
darmkanker dat kan in een … ziekenhuis ook goed behandeld worden. En vaak moeten patiënten toch naar een 
gespecialiseerd centrum en dat betekend ook dat een van de kinderen mee moet gaan en de voorgesprekken en de controle 
moet dan ook in dat ziekenhuis gebeuren en dan wordt vaak het welzijn van de patiënt weleens uit het oog verloren.  
 
I 
Als patiënten ziekenhuizen kiezen dan voornamelijk als eerste op afstand maar dan kijken ze toch ja meer naar patienten 
vriendelijkheid want een arts kan bv een hele goede arts zijn en goed opereren maar dat ziet een patiënt niet. Een patiënt 
ziet wel hoe die te woord wordt gestaan in de wachtkamers of de arts of verpleegkundige tijd voor hem heeft of die 
voldoende informatie krijgt  
 
C 
Ja dat vinden patiënten vaak veel belangrijker. Hoe die benaderd wordt bejegening vinden ze vaak veel belangrijker dan. 
Een arts kan hartstikke goed zijn maar als die niet met mensen om kan gaan dan haken veel mensen af. Bejegening, dat is 
gewoon het belangrijkste  
 
I 
Daarom zijn wij ook heel blij met de verpleegkundig specialisten, en de consulteren oncologie verpleegkundige  enz. want 
wat heeft die oncoloog die heeft er 10 minuten voor een controle patiënt  
 
C 
Ja dat is niks. En wij hebben een half uur voor controle dus wij geven ook heel veel controles tussen de kuren door. En dan 
kunnen we gewoon echt even aandacht hebben voor de patiënt en een verpleegkundige is toch heel anders dan een arts he 
, een arts is heel medisch bezig en een verpleegkundige kijkt ook naar de thuissituatie en hoe het psychisch is of daar 
problemen zijn. Gewoon een hele andere benadering. 
 
En deze gesprekken (folder voiche) dat is met verpleegkundige begrijp ik? 
 
C 
Ja dan zijn ze eerst bij de arts ingelicht over de behandeling en dan komen ze een paar dagen later bij ons. En als ze gaan 
starten met de behandeling krijgen ze nog een uitgebreid gesprek over de behandeling. Over de bijwerkingen, levensstijl 
adviezen wanneer ze moeten komen voor de eerste kuur. De arts vertelt meer de basale dingen, die zal wel vertellen van 
haaruitval. En misselijk en dat maar daar houdt het ook mee op.  
 
C 
En we zijn nu ook bezig om te kijken of we ook een nazorgpoli kunnen gaan opstarten. Dat er na de behandeling nog een 
stukje verpleegkundige nazorg komt. Zorgen dat patiënten weer re-integreren in hun werken en vaak zie je toch dat mensen 
in het beruchte zwarte gat vallen als ze klaar zijn met behandelen om daar toch wat meer op in te spelen.  
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Is dat met persoonlijke gesprekken of in een groepssetting? 
 
C 
Persoonlijke gesprekken.  
 
Laatste vraag , u zei net al bij de folders van KWF vindt u actualiteit heel belangrijk, want zijn nou andere dingen waar die 
folders op gekeurd worden? 
 
I 
Nou als we kijken maken we de folders zelf of niet dan is het vaak dat bestaande folders gaan over bestaande 
behandelingen maar dan zouden wij een folder maken hoe gaat dat nou specifiek in het ziekenhuis er aan toe dan wordt er 
meestal een interne folder gemaakt. Ik vond zelf toen wij die folders nog meegaven van het KWF dat vond ik wel 
allesomvattende folders dus dat vond ik altijd wel prettig er staat eigenlijk alles wel ingeschreven dat begint ook met hoe dat 
dan zit atomische gedeelte met de lymfeklieren, wat is kanker eigenlijk, en dan verder ook beschreven wat zijn de mogelijke 
behandelingen en complicaties. Ja en wij gaven dat altijd mee die folders van KWF gewoon wetende dat dat een goede bron 
is. Is gewoon een bekende bron KWF 
 
En waarom zijn jullie daar dan mee gestopt? 
 
C/I 
Nee dat is nog steeds 
 
Ooh ik dacht omdat u gaven zei 
 
I  
Ja dat komt omdat wij vroeger gaven wij dat vanuit het patiëntenservicebureau maar dat is er niet meer. Wij als 
patientencommunicatie hebben gezegd wij vinden eigenlijk dat patiënten de folder horen te krijgen op de plek bv als ze bij de 
oncoloog zijn geweest dat ze dan ook daar de folder meekrijgen en dat gebeurde ook wel eigenlijk maar er waren ook 
mensen die verwezen dan naar ons, patiënten service bureau om daar dan de folder te krijgen. En uiteindelijk is het ook 
gewoon puur dat wij uit het ziekenhuis weg moesten en dat er geen plek meer was. Voor het pateintenservice bureau als 
zijnde fysieke want er is nog wel altijd de mogelijkheid om vragen te stellen enzo maar het fysieke patientenservice bureau 
opgeheven. En toen hebben we gezegd we geven het centraal op de polikliniek.  
 
C 
Ik heb van patiënten weleens gehoord dat ze gevoelig zijn voor de kleur van de folder. We hebben weleens een folder gehad 
van …… die was zwart of grijs en toen heb ik wel een paar keer gehoord zo van dat ze de kleur heel vervelend vonden want 
ja dan worden ze al met een dodelijke ziekte geconfronteerd en dan was die folder ook nog een doodskleur.  
 
I  
Ja kan ik me eigenlijk best iets bij voorstellen ja 
 
Nou heel erg bedankt. 
 
I  
Ja ik hoop dat je er iets mee kunt. 
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Gelre ziekenhuizen 

 Diane Alewijnse   

 Adviseur Patiëntencommunicatie 

 Locaties in Apeldoorn en Zutphen 

 Donderdag 22 mei 2014 
 
Het gaat er voornamelijk om dat ze graag een beeld willen hoe de informatie in ziekenhuizen gepresenteerd wordt 
 
Ja, nou ja het zit dus in folderrekken in de wachtkamer en in folderrekken in de spreekkamer die heb ik gefotografeerd want 
daar zitten de zorginhoudelijke over de aandoening of de behandeling want die worden namelijk uitgereikt door de arts of de 
gespecialiseerde verpleegkundige in het zorgpad. Du in de achtruimte zijn de meer algemene folders over kanker aanwezig 
en in de spreekkamer zijn zeg maar de zorgtraject folders die ze echt meegeven aar aanleiding van mondelinge informatie. 
Dus dat is een hele duidelijke scheiding. 
 
Ja precies en de folders die er zijn, zijn die allemaal vanuit het ziekenhuis zelf? Of bieden jullie ook informatie van 
bijvoorbeeld patiëntenorganisaties? Van het gehele aanbod van informatie over kanker. 
 
Ja ok, nou dat is heel uitgebreid. Wij hebben zorgpaden waarin staat beschreven wat er allemaal met de patiënt gebeurd. 
Daar maak ik een analyse van, wie geeft, welke zorgverlener geeft op welk moment welke informatie mondeling en welke 
informatie hoort daar schriftelijk bij. En dan komt daar eigenlijk een heel overzicht uit naar voren en daar zit bijvoorbeeld 
logistieke informatie bij van Gelre ziekenhuizen een afspraakbevestiging of over chemokuur of iets dergelijks. Daar zitten 
afspraken informatie bij, als er een operatie is hoe die operatie gaat. Dat is een folder van Gelre ziekenhuizen. Vanuit de 
chirurgen met name, euh daar zitten een behandelwijzer chemotherapie en oncologie bij. Waar allemaal informatie over 
chemotherapie in staat en wat je kan doen met bijwerkingen. Dus daar zit dan informatie van de diëtiek bij informatie van de 
internist bij informatie van de verpleegkundige specialist oncologie. En daar zit ook weer contactinformatie bij, van als er wat 
aan de hand is wie moet je dan bellen als het nacht is bijvoorbeeld. Dus dat is allemaal wat wij van Gelre ziekenhuis maken. 
Maar een van de basisfolders die altijd wordt gebruikt is een van de aandoeningsfolders van de specifieke kanker, ik noem 
maar wat bijvoorbeeld borstkanker van dat zorgpad . dus die wordt dan op het moment dat het slecht nieuws gesprek is 
geweest  en het is duidelijk dat het die vorm van kanker is  krijgt de patiënt sowieso die folder uitgereikt van de arts of de 
verpleegkundig specialist die aanvullend bezoekt.  En de oncologische patiënten in Gelre ziekenhuizen , omdat ze vrij veel 
informatie krijgen voor euh de route in het ziekenhuis met de verschillende afspraken krijgen zij een patiënten informatie map 
dat is eigenlijk gewoon een klapper en daarin wordt dus steeds achtereenvolgens die informatiefolders of kaartjes  losse 
folders of van KWF,  ingestopt die zij dus in dat zorgpad doorlopen. . mensen nemen dus als het ware steeds die klapper 
opnieuw mee. . dus na dat slecht nieuw gesprek komen ze bij de gespecialiseerd verpleegkundige, dat is de persoon die 
klapper dan uitreikt, daar zit dan al een bepaalde basis aan informatie in en dat wordt dan telkens door de verschillende 
zorgverleners aangevuld. Daar zit dan eigenlijk al meteen een van de KWF folders in , dat is dan vaak afhankelijk van de 
soort aandoening en vervolgens afhankelijk van de soort kanker komt daar dan bv voeding bij. En afhankelijk dus komt daar 
dan ook bv seksualiteit en kanker bij. Dat is dan een beetje afhankelijk van over welke tumorsoort en waar de patiënt ook 
behoefte aan heeft. . maar dat soort folders, meeneemfolders die zijn ook in de wachtruimte.  
 
En is dat al lang, dat dat op die manier gaat?  
 
Ja, dat is al heel erg lang, ik bedoel wij hebben wel een vernieuwing in de folders doorgevoerd, euh vanaf 2011 zijn we meer 
op a4 gaan werken omdat wij ook op een intranet de folders zetten en die worden dan ook doorgelinkt naar onze website en 
dat was met a5 boekjes niet meer te doen. Dus wij zijn van een a5 klappertje naar een a4 klapper gegaan. , maar dat is 
meer de vorm. Maar wij werken echt, nou ja ik werk hier al 12 jaar, en zolang ik hier werk werken wij met patiënten informatie 
mappen. Het is wel zo dat de afgelopen jaren alle oncologische zorgpaden zijn herzien en er zijn nu veel meer oncologisch 
zorgpaden die een patiënten informatiemap hebben dan voorheen. Heel veel kregen alleen nog maar de losse folders en die 
kregen dan bv alleen maar de chemotherapie de behandelwijzer, die dan ook in de klapper zat maar nog niet bij het hele 
zorgpad en dat zijn we nu aan het vormgeven eigenlijk voor alle oncologische zorgtrajecten. En eigenlijk ook voor andere 
krijg je een zorgmap als je andere chronische trajecten doorloopt. Denk aan COPD  of hartkwalen of diabetes.  
 
En komt dat dan ook, toen met de hervormingen in de zorgsector heeft dat er mee te maken ook dat nu meer focus op die 
zorgpaden ligt? 
 
Nee, dat heeft daar niet zoveel mee te maken, ik denk waar jij op doelt, is de marktwerking.  
 
Ja precies 
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Daar heeft het niet zoveel mee te maken. Het heeft vooral te maken met de kwaliteitszorgontwikkelingen en het heeft vooral 
ook te maken met dat we merken wacht eens even we hebben een aantal doelgroepen patiënten die euh, nou ja die 
zorgpaden zijn op een gegeven moment steeds meer, nou dat is 2004, 2005, in ziekenhuizen heeft dat echt een enorme 
loop genomen en dat is puur gericht op kwaliteit. Kunnen wij nou de route van de patiënt beschrijven, wat doorloopt die, 
welke zorgverleners komt die tegen. Weten ze goed van de zorgverleners wie wat doet en wie wat verteld en waar zitten dan 
eventueel hiaten? Daar worden kwaliteitsindicatoren aan gekoppeld en bij de ontwikkeling van zoon zorgpad ga je dus kijken 
waar liggen risico’s? Hoe kan het misgaan en waar kunnen we dat tackelen? En dat heeft alleen maar met kwaliteitszorg te 
maken. Het heeft pas te maken met marketing en communicatie op het moment dat het zorgpad klaar is en wij gaan 
daarover communiceren en wij gaan dat op de website zetten zeg maar. Wat wel een factor is dat allerlei partijen stellen 
eisen aan de oncologische zorg. Zoals die geboden wordt en dat zijn niet alleen de wetenschappelijke beroepsverenigingen 
maar ook bijvoorbeeld de zorgverzekeraars of patiëntenorganisaties. Die rijken dus allerlei keurmerken uit en dat is iets wat 
de afgelopen paar jaar meer is gaan spelen. Wij hebben dat al jaren vanuit Menzis met topzorg bijvoorbeeld euh al ruim vijf 
jaar is dat. En de andere keurmerken een vinkje stomazorg, NFK patiënten wijzer een lintje van de borstkanker vereniging en 
dergelijken wat wij doen is wij kijken wat zijn daar de eisen aan en voldoen wij daar ook aan en dan kunnen wij dat keurmerk 
binnenhalen. En dan komt het sausje marketingcommunicatie eroverheen. Dan gaan wij daar ook over naar buiten, wij 
hebben dat keurmerk daar en daarvoor. Maar zoon zorgpad dat heeft puur met kwaliteit van zorg te maken. En die patiënten 
communicatiemappen zijn een uiting van eigenlijk verbetering van kwaliteit van zorg of verbetering van patiënten 
communicatie.  
 
En zijn er naast de folders ook bijvoorbeeld video’s die worden afgespeeld? Of andere vormen bv dvd die mensen kunnen 
bestellen zijn er nog overige ? 
 
Euh nou moet ik veen heel goed nadenken. Wij hebben bij sommige zorgpaden wel video’s denk met name aan de heup en 
knie operaties maar dat is geen oncologie maar binnen oncologie naar mijn weten niet. Maar er zijn wel in het ziekenhuis 
doende allerlei filmpjes te maken over onderzoeken en behandelingen en die op de website te plaatsten.  
 
Ok daar zijn jullie nu mee bezig? 
 
Ja, maar dat is nog niet zo heel specifiek voor de oncologie. Er zitten wel filmpjes in die daar misschien onderdeel van zijn. 
Voor patiënten die radiologisch onderzoek ondergaan, he want van sommige onderzoeken hebben we dan filmpjes maar dat 
is dan niet specifiek voor de oncologie. Maar dat is dan puur omdat heel veel mensen zoon onderzoek moeten ondergaan.  
 
Maar er zijn dan dus wel verschillende voorlichtingsfilmpjes over met name behandeling? Op de website 
 
Ja, behandeling of onderzoek of dat een arts of een verpleegkundige op een filmpje wat uitlegt zeg maar. Daar zijn wij als 
ziekenhuis niet uniek in eigenlijk heel veel ziekenhuizen hebben gemerkt dat informeren via film vaak effectiever is dan 
alleen via tekst. Alleen het is een hele dure aangelegenheid om filmpjes te maken  daar heb je veel partijen voor nodig en 
het kost ook heel veel tijd dus dat is niet iets wat je zomaar voor elke aandoening elke behandeling elk onderzoek op korte 
termijn kan realiseren. Ik heb ook gesproken met de gespecialiseerd oncologie verpleegkundige , zo van hoe zit dat nou met 
die KWF folders, is dat iets wat wij standaard in alle oncologische zorgpaden gebruiken en zij zei ja dat is er en dat doen wij 
al jaren en dat willen wij ook heel graag nog jaren blijven doen. Ook al is er KankerNL, de digitale variant waar je als het 
ware in tabbladen zoon heel brochure doorloopt op een digitale manier, dus dat is prachtig daar sturen wij mensen ook naar 
dat doen wij ook via onze website, maar de meeste mensen die hier komen en dat is niet alleen omdat ze wat ouder zijn, 
zeggen ik wil graag even rustig dat boekje doorlezen. En de KWF folders zijn gewoon mooi, gewoon goede illustraties en 
mensen gaan toch wel zoeken op internet en dan is het fijn dat je ze meteen naar KankerNL kan verwijzen. En vanuit daar 
naar eventuele andere betrouwbare sites.  
 
Dat ben ik in de literatuur ook tegen gekomen dat internet meer aanvullend werkt in plaats van vervangend, dat de behoefte 
aan vaste informatie wel blijft bestaan eigenlijk 
 
Ja, en wat het is dat ik bijvoorbeeld als ik met zo'n ontwikkeling van een zorgpad praat zijn we bijvoorbeeld bezig met zoon 
informatiefolder, ik noem maar wat operatie bij leverkanker dan is mijn eerste vraag gebruiken jullie de KWF folder voor die 
kanker want daar is de specifieke aandoening aanwezig en staan behandelmethodes beschreven ik zeg want als je die 
gebruikt moeten wij daar wel op aansluiten. Wij geven die folder al en zeggen dan ook lees globaal dit door. En vervolgens 
gaan we in gesprek welke behandelingen voor u in uw specifieke situatie voor in aanmerking komt. He, heel vaak heb je een 
tumorsoort en dan zijn er voor die soort twee behandelingen mogelijk en dan daar voor die behandelingen daar maken wij 
zelf een folder van. Onze folders zijn dan veel uitgebreider van wat kunnen ze verwachten qua gang van zaken rondom de 
operatie. En de operatie wordt dan bv heel globaal in de KWF folder beschreven maar onze folders is dan van dit is daar u 
wordt zus en zo opgenomen u wordt zo en zo begeleidt, dit gebeurd voor de operatie en dat erna, u krijgt twee drains en die 
worden zou enzo verzorgd weet je wet. Dus die hele zorgoperatie wordt helemaal in detail beschreven dat doen we dan in 
onze eigen folders.  
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Ja, omdat de informatie van KWF over het algemeen vrij globaal is  
 
Je precies, maar dat is nou juist zo fijn he, dan is de situatie gewoon duidelijk en dan moeten er nog onderzoeken plaats 
vinden, dat wordt dan vaak genoemd in die KWF folders en over die onderzoeken krijgen ze dan specifieke Gelre 
ziekenhuizen folders zo van hoe moet je je voorbereiden moet je wel of niet hebben gegeten etc. puur zodat ze weten ok dit 
is mijn aandoening daar horen verschillende onderzoeken bij, ok dat kom ik dan te weten in de volgend gesprekken. En dat 
is heel mooi 
 
Waarom worden daarvoor de folders van KWF gekozen? 
 
Omdat die met name over a wat is kanker en b de specifieke soort van nou ja borstkanker etc., gewoon puur de uitleg wat is 
die aandoening en waar zit die in mijn lijf. En wat voor soorten darmkanker zijn er zeg maar die informatie is heel erg basaal 
dan hoeven wij dat niet meer te herhalen in al die honderd ziekenhuizen in Nederland. Ik bedoel als dat in de basis goed is 
beschreven dan sluiten wij daar op aan. En die beschrijvingen over die behandelingen en die onderzoeken zijn vrij globaal 
en dan kunnen al die ziekenhuizen aansluiten met specifiek hoe dat in hun ziekenhuis gaat. De MRI, en de CT-scan etc. het 
is gewoon voor de patiënt eerst van nou wat heb ik nou eigenlijk en wat kan ik globaal gaan verwachten daar voldoet die 
KWF folder enorm aan dat is ook gewoon waarom ze populair zijn. Eigenlijk erg zorgpad worden ze gebruikt. Ik heb nog 
geen zorgpad hier meegemaakt waarvan de arts of verpleegkundige zei ja er is wel een KWF folder maar die gaan we niet 
gebruiken want die is niet goed. Eigenlijk beginnen we elk zorgpad met ok hebben we al een KWF folder zo ja dan gaan we 
die als basis gebruiken.  
 
En wat zijn dan de vereisten van dat zon folder globaal ook goed is? 
 
Nou ik ben niet inhoudsdeskundig dat is dan de arts die dat bepaald we hebben altijd zoon werkgroep die dan bestaat uit 
o.a. de specialisten die dan betrokken zijn bij dat zorgpad zoals de chirurg, radioloog oncoloog Ed. en als het bv over 
darmkanker gaast is het de mdl arts samen met de chirurg die dan die KWF folder bekijkt en dat doen ze vaak samen met de 
verpleegkundige mdl of oncologie verpleegkundige zo van jongens sluit deze tekst van KWF sluit die aan bij wat wij 
mondeling vertellen en klopt dat/? En ja dat is zulke overkoepelende informatie dat sluit gewoon in principe goed aan. Ja, die 
informatie is niet zomaar tot stand gekomen die is in een werkgroep of euh.. Vandaar dat is zeg ik heb nog nooit 
meegemaakt dat ze zeggen nee want die met die titel. Maar ik zeg wel altijd over die mappen he zorg wel dat je op de 
hoogte bent wat daar precies in staat. Want wat erin staat moet aansluiten bij wat je monddeling vertelt dus zorg dat je dat 
weet of het aansluit. Bij prostaatkanker hebben we de KWF folder maar hebben we ook een prostaatboek van een andere 
organisatie daar heb ik met de arts naar gekeken ne die zei juist ik gebruik het allebei want dat boek van een andere 
organisatie is echt wat uitgebreider en die biedt ook wat mooiere plaatsje en aan de hand daarvan kan ik heel duidelijk 
uitleggen aan de patiënt wat we gaan doen en ik kruis in dat boek aan wat voor type van belang is. En de KWF folders is dan 
om daar een beetje de achtergrond en het prostaatboek gaat er dan specifieker op in. Dus extra. En dan bespreken we 
moeten we niet een Gelre specifieke folder maken maar hij zegt nee eigenlijk is het nog steeds heel fijn om te gebruiken en 
wat niet klopt dat geef ik dan aan als dat voor die patiënt van belang is. 
 
Wordt dat boek dan voornamelijk gebruikt in het gesprek? Of gaat die mee de klapper in? 
 
Nee, dat boek  niet, zolang ze dat kan krijgt de patiënt dat mee en dat geld voor de KWF folder wordt dat besteld door de 
verschillende afdelingenwaar oncologie bezig is en zolang dat besteld kan worden geven we ze mee. We merken wel dat 
wanneer er betaald moet worden voor folders dan maakt het heel erg uit wat de prijs word voordat ze bij mij of collega 
aankloppen van ja nu moeten we betalen kunnen we niet een deel omzetten in Gelre huisstijl en dan zeg ik dus ja dan 
moeten we eerst toestemming vragen. En ik heb dus van een collega van KWF toestemming gekregen om van KankerNL 
tekstdelen over te nemen met bronvermelding om teksten over te nemen op onze website en meteen weer door te linken 
naar KankerNL. zodat als mensen iets zoeken op onze site ze het wel kunnen vinden en vervolgens verder kunnen lezen. 
En ik merk er zijn sommige organisaties die dus wel geld vragen voor folders en dan merk je meteen dat ze daar intern mee 
gaan stoppen. Ik ben dan wel altijd heel duidelijk in adviseren van jongens jullie stoppen hier nu mee dan moeten we zelf 
folders gaan maken maar die zijn ook niet gratis. Als je die bij de … besteld moet je daar ook voor betalen. En vaak heb je 
dan een break even point dat je zegt dat is ong. even duur. En bij die organisatie heb je ze in een boekje full colour maar ja 
bij mij zijn ze zwart wit dat is voor ons veel duurder. Dat is vaak een beetje een scheef beeld. Dus daar adviseren wij ook pro 
actief in.  
 
Bieden jullie digitale diensten op maat? Zoals afspraken via internet of iets dergelijks? 
 
Ja, maar dat staat nog een beetje in de kinderschoenen. In de zin van afspraken online maken daar zij wij op een aantal 
afdelingen aan het piloten en er komt een portel pagina voor bezoekers aan dus elke patiënt heeft via zijn eieren Digid een 
portel heeft. Waarop dus ook folders voor die patiënt opgezet kunnen worden. En waar die alle afspraken kan inzien Ed. Dus 
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dat hebben we al en verder onze website biedt per specialist nog de informatie per specialisme, dat is een dynamisch iets 
dus wordt steeds uitgebreid. En daar hangen ook de patiënten folders, alleen dat is dus vrij algemeen. Als je het hebt over 
dienst op maat en dus ook met een digitale ingang , facedock consulten o.i.d., of E-mailconsulten dat scoort dingen, dat is 
nog in ontwikkeling in het ziekenhuis 
 
En denkt u dat op langere termijn de digitale diensten een deel van de informatie uit die klapper overnemen? 
 
Nou ik denk dat voor een kleiner deel van de patiënten, kijk een deel van de patiënten die zelf al veel digitaal werkt en bv 
met het tablet het ziekenhuis in wandelt. En die gewend zijn om daarvan te lezen zal dat zo werken. Maar ik spreek heel 
vaak met de gespecialiseerd verpleegkundige van oncologie, want dan zijn we zoon map aan herzien en dan vraag ik 
ontsluit dit ook op de website en dan zeggen ze dian ik heb zo vaak patiënten die zeggen geef het alsjeblieft op papier. En 
niet alleen de ouderen mensen, heel veel ouderen zeggen he die computer laat dat maar zitten kan het ook op papier, maar 
heel veel mensen zeggen ook ja maar dan kan ik het ook op de bank lezen en dan kan ik er samen met mijn partner naar 
kijken of aan mijn kinderen laten zien. En van de week sprak ik nog een oncologie verpleegkundige en die zei ook alsjeblieft 
nog jaren doorgaan met de brochures dat praat fijner in de spreekkamer en er zijn ook mensen die daar naar vragen en het 
leest gewoon prettiger. Daarnaast bezoeken mensen dus dan de website en dan proberen wij te zorgen dat er goede links 
geplaats worden, die betrouwbaar zijn, nou dat is o.a. KankerNL. en zo heb je er nog een paar 
 
Merken jullie dan dat mensen zelf gaan zoeken en dat ze dan onbetrouwbare informatie opdoen? 
 
Nou je hoort van artsen dat een deel van de patiënten die zoekt heel veel en die zoekt ook verder bijv. naar 
wetenschappelijke artikelen en die komen dan aan met ja maar in dit onderzoek blijkt dat … en dan is het voor een arts een 
hele uitdaging om enerzijds te complimenteren dat de patiënt zo veel gezocht heeft maar anderzijds ja maar in uw situatie 
wat voor uw de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling zijn  en of dat wel aansluit bij de informatie die u gevonden 
heeft. Het kan best zijn dat wat u gevonden heeft wel in het algemeen voor uw tumorsoort is  maar wel voor een hele 
specifieke doelgroep. He want elke tumorsoort heeft verschillende varianten dus ook verschillende behandelvormen en dat is 
wat heel veel artsen zeggen ja dat artikel is niet op die patiënt van toepassing. En dat vergt dus extra 
communicatievaardigheid van de artsen. Ook in de niet oncologische zorgpaden komt dat veel voor en je kunt heel moeilijk 
inschatten of een site betrouwbaar is of niet. Dat is precies de reden waarom wij in onze mappen altijd een hoofdstukje 
hebben met links waarin bovenaan als het ware KWF staat en bv maagleverdarmstichting als het oven darmkanker gaat. En 
de patenten organisatie en de stomaverenigingen van het inloophuis ed. van al de adressen waarvan wij weten die hebben 
betrouwbare informatie. Of dat zijn samenwerkingspartners. En dat doen wij op de website ook zoveel mogelijk betrouwbare 
diensten plaatsen. Wij proberen mensen naar onze website te trekken vis onze folders ook weer en op die manier naar 
betrouwbare informatie te lijden. Je voorkomt niet dat mensen zelf gaan google naar informatie die ze zelf niet op waarde 
kunnen schatten. 
 
Nee dat voorkom je dus niet. Ik heb het idee als ik u zo hoor dat het dus niet altijd even positief wordt ervaren. 
 
Nou de ene arts zegt wel wat anders dan de andere arts maar het kost vaak extra tijd en dat is waar ze dan tegenaan lopen 
en dat is nou ja geen nieuw fenomeen meer he dit speelt al jaren dat patiënten met informatie van de websites komen maar 
het is gewoon een extra communicatievaardigheid hoe ga je daar nou op een positieve manier mee om? En de ene arts is 
daar gewoon bete in dan de andere dat is in het algemeen zo maar ik hoor ook wel artsen die zeggen dat is vaak de patiënt 
die hele gerichte vragen stelt. Omdat die zelf al heeft nagedacht. Dus we willen ook proberen om mensen dusdanige 
informatie te bieden dat mensen voorbereid komen en daardoor gerichtere vragen kunnen stellen er zijn allerlei 
keuzehulpen, bv van de NFK hoe je een ziekenhuis kan kiezen maar je hebt ook keuzehulpen beschikbaar voor euh… Stel 
je kunt inwendig en uitwendig geopereerd worden, er wordt nu onderzoek gedaan naar een keuzehulp die om tussen die drie 
behandelingen te kiezen. Want vaak maakt het niet uit wat je kiest maar het maakt wel uit voor je kwaliteit van leven.  En 
voor bijwerkingen en complicaties die je erbij kan ervaren . en voor de een is het een belangrijker en voor de ander het 
ander. Dus dat soort keuzehulpen dat is nog heel erg in ontwikkeling en dat is iets wat heel erg kan helpen maar die 
keuzehulp moet dan wel geïntegreerd worden in het zorgpad. Dat is nu nog geen feit maar daar gaan we wel naar toe 
 
Worden de KWF folders als zij bv een nieuwe folder hebben, wordt er vaak gekeken naar het aanbod? 
 
Nou als wij geen attendering krijgen dan weten wij het niet, we zijn niet elke dag op die site aan het kijken. Ik kijk op die site 
en download zon folder op het moment dat ik met zon zorgpad bezig ben en dan kijk ik hee welke versie hebben we het 
over. Maar over het algemeen worden die folders gewoon bestelden en dan word ook de nieuwe besteld. Dus mijn advies is 
aan de mensen om die voorraden ook niet zo groot te bestellen. En dat doen ze ook niet want ze hebben niet zoveel ruimte 
want we hebben niet eindeloze kastruimtes ed. In principe ga ik ervan uit dat een folder twee jaar houdbaar is zo doen wij 
dat met onze eigen folders. En over het algemeen gaat dat goed. En bij onze folders is het zo als daar een nieuw versie van 
is dan mail ik dat naar de contactpersonen zo van jongens van deze is een nieuw. Er is bijna niks gewijzigd dus maak maar 
op dan kunnen jullie nieuwe bestellen of er is zoveel gewijzigd gooi maar weg en leg nieuwe neer.  
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Sommige ziekenhuizen dat is oud zeg maar hebben nog een patiënt informatieafdeling en daar zijn dan de KWF folder. Zij 
bestellen centraal en distribueren desnoods naar de afdelingen. Het kan ook zijn dat een arts tegen de patiënt zegt die titel 
kunt u dan daar alen. Wij hebben dat niet dat is een beetje achterhaald qua bezoekersaantallen. Bij ons is dat echt per 
zorgpad.  
 
Geld deze gang van zaken voor beide Gelre ziekenhuizen? 
 
Ja we hebben twee locaties, en alles wat ik vertel geld voor beide, ik werk ook voor beide en dat geld ook voor de 
poliklinieken maar dat spreekt voor zich. 
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Haga ziekenhuis 

 Richard Pflug 

 Senior communicatieadvieseur nieuwe media 

 Den Haag (meerdere locaties) 

 Vrijdag 30 mei 2014 
 

De eerste vraag, maar ik weet niet in hoeverre u daar verstand van heeft, is wat is er qua informatie over kanker voor de 
patiënten? 
 
Euh ja best wel wat. Er staan een aantal dingen op onze website er zijn folders, hoe in detail de folders zijn weet ik niet, 
maar volgens mij staan alle folders ook gewoon op onze website dus je zou gewoon het woord kanker in kunnen typen en 
dan gewoon even kijken wat krijg ik en staat er bij elk onderwerp ook folders.  
 
Dus in principe is dat wat er in het ziekenhuis beschikbaar is ook op de website? 
 
Ja het grootste deel wel. 
 
Ok, en werken jullie ook met voorlichtingsfilmpjes? 
 
Wel maar niet zo heel erg veel. het is over het algemeen een enorme klus om filmpjes te maken. Want je moet een arts 
vinden die mee wilt werken en ook een beetje goed kan vertellen en een patiënt vinden die mee wilt werken. Dan moet je 
zorgen dat je de twee samen op het juiste moment kan filmen. Het hele script moet afgestemd worden. Nou voordat je dat 
allemaal hebt gedaan is echt een enorme klus. Dus heel vaak is het toch gewoon tekst en papier en soms gebruiken we 
filmpjes die door andere partijen zijn gemaakt. ….we willen wel heel graag meer met video maar het is puur en …. En het is 
snel achterhaald. Als je een folder wilt aanpassen is het een kwestie van snel even wat typen en je maakt een nieuwe 
oplage. De website is nog makkelijker, je logt in en het is zo aangepast. Maar een filmpje voor je dat gemonteerd hebt ben je 
weer een paar honderd euro verder. Ja, dus dat is lastig. 
 
En op een gegeven moment zijn jullie digitale diensten aan gaan bieden, dat is al een tijd geleden neem ik aan, hoe is dat 
gegaan, hoe werd besloten dat gaan we aanbieden en hier gaan we aandacht aan geven. 
 
Euh even denken hoor onze website dateert oorspronkelijk van euh 1999 of zo. we waren toen een van de eerste 
ziekenhuizen met een website. als je die nu ziet ja dat was toen echt iets… de huidige website is opgeleverd in 2010 en ik 
ben nauw betrokken geweest bij het maken van at ding. Wat we hebben gedaan is we hebben eerst een structuur bedacht 
waarin we alles onder brengen, dat is specialismen, behandelaars, en aandoeningen onderzoeken behandelingen. Want 
heel vaak heb je euh, je hebt iets dat moet onderzocht dan wordt vastgesteld daar hoort deze aandoening bij en dan zit daar 
een behandelplan aan vast dus dat waren de onderdelen. Vervolgens hebben we alle specialismen in het ziekenhuis zoveel 
mogelijk 1 op 1 benaderd, afspraken mee gemaakt en een formulierenstructuur ontwikkeld om informatie voor de website te 
verzamelen en over de specifieke onderdelen van dit is de informatie die wij nu hebben en de afdeling patiënteninformatie 
heft zoveel mogelijk van de folders die we al hadden context voorbereid in die formulieren, dat hebben we naar de afdeling 
gestuurd met de vraag aan de arts en ik meen ook de secretaresse erbij om het een beetje te coördineren voor ons, euh 
klopt dit moet dit aangevuld worden, mis je dingen welke onderwerpen zouden er nog bij kunnen, en op die manier hebben 
we een hele website opgebouwd. Dus dit is wat we in de folders hebben en dit is wat we verder nog meer aan informatie 
weten, dat hebben we bij de afdelingen neergelegd van klopt dit, moet het nog aangevuld worden en dat is naar de website 
gegaan.  
 
Hebben jullie behalve de website nog andere digitale diensten? Bv contact met de behandelaar, afspraken online? 
 
Dat wisselt een beetje we hebben afspraken online maar dat is een vrij oud systeem. We waren bezig met verschillende 
pilots voor een nieuw systeem maar dat is alleen met de leverancier niet goed gelopen. Dat is erg jammer. Euh er is voor 
een enkel specialisme, dat gaan we verder uitbreiden, dat zijn met name chronische aandoeningen, euh een facebookgroep. 
Dat is iets waar je alleen lid van kan worden als je hier behandeld wordt en dan kunnen mensen met elkaar ook ervaringen 
uitwisselen.  
 
Een soort lotgenotencontact 
 
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Er kijkt een arts ook nog mee die reageert en tips en adviezen geeft. De pagina waar we 
het over hebben de groep is systivibrozepatienten???? Dus geen kanker maar een longaandoening, taaislijmziekte. En die 
mensen mogen ook fysiek niet met elkaar in contact komen, er kan allerlei besmettingsgevaar zijn en dat gaat vrij goed en 
dat gaat er misschoen voor wat meer dingen uitrollen. En we willen graag naar patientenportaal achtige dingen en allerlei 
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online dienstverlening. We hebben vorig jaar een heel strategietraject gedaan, daar zijn ook patiënten bij betrokken om te 
kijken wat hebben we nu op de website en waar heb je als patiënt nou echt behoefte aan? Want heel vaak wordt dan het 
hele medisch dossier zichtbaar en afspraken maken en als je daadwerkelijk met ze gaat praten dan blijkt dat ze vooral 
duiding willen hebben, niet dit is mijn dossier nee wat betekend het wat erin staat. Dus daar komen heleboel mooie inzichten 
uit en vervolgens is de vraag hoe ga je dat naar online diensten vertalen en kan je daar financiering voor krijgen. En dat 
laatste dat is het lastigste. Helemaal omdat, dat is een beetje landelijke trend, het aantal patiënten loopt terug dus die 
inkomsten voor ziekenhuizen lopen terug. 
 
Komt dat dan ook omdat zorgverzekeraars? 
 
Nee, ik geloof niet dat de zorgverzekeraars, ja kijk die zorgverzekeraars die bepalen hoeveel geld je krijgt. Maar het is 
gewoon om de begroting rond te krijgen en dan moet iedereen een stapje terug. Dus ook als je ambitieuze plannen hebt om 
mooie portalen te bouwen voor patiënten. Als de middelen er niet bijkomen dan wordt het lastig. Dus ja dan moet je allerlei 
creatieve manieren bedenken om met hele kleine stapjes te bouwen.  
 
Vanaf wanneer was ook alweer de website 
 
2010 en we hebben in de tussentijd wel en aantal releases gedaan, waar we tegen aan liepen. Blijkt in de praktijk dat er toch 
nog dingen waren. Je kan het nog zo mooi bedenken van ooh dan werkt het zo en dan is het dus logisch dat ze daarop 
moeten klikken alleen in de praktijk wil het nog weleens anders uitpakken. We hebben ook een newsabbility? Onderzoek 
gedaan met euh Eye tracking dus dan meten ze de beweging van de ogen over het scherm en dan bleek dat sommige 
dingen gewoon niet in beeld kwamen.  
 
Wat dan bijvoorbeeld? 
 
Nou we hadden het overzicht, alle aandoeningen, onderzoek, behandelingen etc. hadden we in twee kolommen naast elkaar 
staan (doet met zijn handen tik tik) alleen dit stuk zagen ze niet. Mensen kijken zo op een website (rechts zagen ze 
minder)dus daar hebben we nu een lijst van gemaakt eigenlijk. En we hadden tabbladen en die tabbladen hadden aan de 
linkerkant nog een navigatie en mensen hadden niet door dat je op twee niveaus kan navigeren dus ze zagen of die 
tabbladen of niet navigatie aan de linkerkant. Maar nooit beide. Dus dat hebben we allemaal naar een kant toe gebracht, nou 
dat soort verbeteringen hebben we al doorgevoerd. Maar eigenlijk willen we gewoon echt in onze service verlening meer 
gaan doen. En dat vergt dus wat creativiteit om dat voor elkaar te krijgen 
 
En dan meer op maat ook? 
 
Ja, dat je als patiënt kunt inloggen en dan beginnen met dat je je eigen dossiertje kan samenstellen met je eigen bookmarks 
en folders die je erin kan zetten. Dan hoef je ook niet aan de aller strengste eisen van veiligheid te voldoen dan is het meer 
een soort van zelf-service maar uiteindelijk wil je toch euh naar nou een op een contact met een arts, nou toch wat meer 
duiding. Maar echt met zon eigen dossier aan de gang met een eigen digid dat is toch duur en bewerkelijk.  
 
Heeft u het dan over het elektronisch patiëntendossier? 
 
Uiteindelijk kan het daar wel naar toe gaan alleen je kan daar in een aantal stappen naar toe. Zo ver zijn we nog niet 
 
En de app van het ziekenhuis? Wat houdt die precies in? 
 
Toen we de website in 2010 hadden gelanceerd, toen zagen we al een beetje de opkomst van de smartpfonens. En toen 
wilde we iets met die website op smartfone. Er was nog geen digitaal patiëntendossier en hebben we eigenlijk wat ik net al 
vertelde dat je zelf je dossiertje kan bijhouden hebben wij daarin gecreëerd. Je kan al je afspraken erin zetten kan je vanuit 
daar ook gewoon je agenda op je smartfone plannen. Ik weet niet heb je een smartfone? Je hebt de app al bekeken? Ik zou 
zeggen download de app dan kan je zien wat er gebeurd. Je kan je gesprekken voorbereiden ja kan aantekeningen maken 
bij een afspraak. Je kan een beetje de historie hier in het ziekenhuis zien je kan je eigen contactgegevens bijhouden, dus 
echt een beetje je eigen dossiertje maken op je smartfone. 
 
En hoe wordt er op gereageerd? 
 
Over het algemeen positief maar je merkt ook dat mensen vaak eigenlijk toch nog meer willen. Dat ze gewoon met die app 
hun afspraken in het ziekenhuis willen maken maar dan moeten ze toch nog steeds gewoon bellen. Het was voor ons ook 
een beetje een soort van proefballonnetje we wilden ook gewoon graag de nieuwswaarde van wij zijn de eerste met een 
smartfone app voor patiënten. Dat hebben we gehaald, we hebben nu.nl gehaald enzo nou dat is gewoon marketing en 
reclame. Daarnaast hadden we zoiets van we willen gewoon kijken hoe wordt hierop gereageerd, hoe kunnen we hiervan 
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leren en hoe kunnen we dat gaan vertalen naar iets groters zwaarders en dan kun je beter met iets relatief kleins beginnen 
dan dat je er meteen met massa’s geld tegen aan smijt en vervolgens tot de conclusie komt dat het toch niet helemaal het 
juiste ding is. Dus dat was een beetje het proefballonnetje van de organisatie van dat komt eraan hier meuten we wat mee 
dus daarvoor was het heel nuttig en patiënten waarderen het maar willen dus heel graag nog meer. Dus dat is een spagaat 
waar je in zit.  
 
Is daar een speciaal patientenpanel voor? 
 
Nee voor die online strategie hebben we flyers verspreid in huis en sessie belegt waarin we een creatieve werkvorm hadden 
bedacht om met die patiënten te gaan…. Uiteindelijk twaalf patiënten hebben daar aan meegedaan, dus dan ga je echt 
ideeën tegen ze aan houden en dan kunnen ze daar creatief mee aan de gang. En die twee werkvormen die we hadden, 
eentje was verzin een online dienst of twee of drie en schrijf die op het bord van je buurman en ga op zijn ideeën 
doordenken. Dus dan krijg je een soort kruisbestuiving zo van aah ja als je dit doet kan je ook nog. een ander is je gaat op 
vakantie naar weet ik veel de Bahama’s hoe bereid je je reis voor? En dan gaat iedereen… en hoe ervaar je dat en 
vervolgens ik heb een afspraak in het ziekenhuis. En wat moet ik allemaal doen en hoe ervaar ik dat en breng die twee 
samen en wat kan je daar dan uithalen? Voor dingen waarop het ziekenhuis haar diensten kan verbeteren. En zoon sessie 
hebben we ook met medewerkers gedaan, kwamen we ongeveer op hetzelfde uit. Dat is wat ik net vertelde wat de patiënt 
wil. Niet zozeer inzicht alleen in zijn dossier maar gewoon duiding van wat betekend dat dan. En dan hoef je niet perse je 
hele dossier te hebben. Er was een hartpatiënt die zei als ik mij dossier opvraag krijg ik twee verhuisdozen dus daar kan ik 
niet zoveel mee. En verder als ik een vraag heb wil ik niet wachten tot het consult over een week nee ik wil binnen 48 uur 
antwoord hebben op mijn vraag. Dus hoe ga je dat organiseren als ziekenhuis. Dat zijn dingen waar de behoefte aan zit. 
Nou dat is een uitdaging. 
 
Ja, ik kan me ook voorstellen, dat kwam ik tegen in de literatuur dat over het algemeen het grootste probleem van informatie 
begrijpelijkheid is en die dossier lijkt mij staan bomvol medische termen.  
 
Ja, en in het gesprek zelf blijft volgends mij maar dacht ik 20 procent hangen en dan moet je toch op een of andere manier 
kijken of je iets vast kan leggen. Heel veel patientenfolders zijn niet echt goed leesbaar, we hebben een tijdje geleden onze 
afdeling een training schrijven in B1 gehad. Weet niet of het je wat zegt? Je hebt een aantal taalniveaus ik geloof A1, a2 a3 
b1 b2 b3 c1 en c2. C2 is eigenlijk wetenschappelijke teksten alleen maar voor experts te volgen a1 is in symbolen a2 is dat 
je een beetje taalbegrip hebt en a3 is dat je een brood kan bestellen in de winkel en b1 is eigenlijk het niveau wat de meeste 
mensen kunnen volgen. En er zijn allerlei regeltjes die je daaraan kan koppelen. Zinnen mogen niet langer zijn dan twaalf 
woorden, bepaalde worden niet gebruiken, bepaalde constructies moet je vermijden. Nou daar zijn we mee gaan oefenen op 
onze eigen folders en allerlei andere teksten die we schrijven en hebben we gekeken wat schrijven we nou eigenlijk? Het is 
heel vaak dat ook daarin al onbegrijpelijk dingen staan of data er eufemistisch taalgebruik en dan gaat het over de 
endoscopie nou dat is gewoon dat er iets in je… en dan hebben ze het over het gebied, nou noem het gewoon billen en 
noem het niet stoelgang maar noem het gewoon poepen. Het is heel plastische en heel plat maar het wordt wel begrepen.  
 
Ik zit op KWF tussen de mensen die folders en teksten voor de website maken dus dan komen dit soort dingen ook naar 
voren.  
 
Ja, dat is een spanningsveld, nou heel veel mensen die de oorspronkelijke folder hebben geschreven die zitten zo in dat 
medisch gebeid die kennen al die termen, ja ga eens gewoon uitleggen aan een patiënt hoe dat gewoon zit. En schrijf dat 
goed nou dat is ook best een uitdaging. Goh hoe kwamen we hier eigenlijk op? 
 
Ja weet ik ook niet meer 
 
Beide lachen.  
 
Merken jullie in het ziekenhuis dat mensen ook zelf meer op internet gaan zoeken? 
 
Ja 
 
En op wat voor manier? 
 
Volgens mij voor een deel aan de mensen die in spreekkamers zitten maar je kan het ook gewoon zien aan de3 analitics van 
de website. In de afgelopen vier vijf jaar sinds wij deze website hebben is denk ik het aantal bezoeken per jaar verdubbeld. 
Dat is echt… ik geloof dat we 3000 nieuwe bezoekers per dag hebben.  
 
En hebben jullie onderzocht of dat een algemene trend is? 
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Dat durf ik niet te zeggen we hebben weleens met andere ziekenhuizen contact gehad om analitics te gaan uitwisselen maar 
het blijft heel vaak bij ideeën. In de praktijk heeft iedereen het zo druk dat je daar niet toe komt. Zou wel nuttig zijn denk ik. Ik 
denk wel dat het een algemene trend is. 
 
En hoe wordt dat ervaren in het ziekenhuis? 
 
Dat durf ik niet goed te zeggen, daarvoor heb ik te weinig contact met de behandelaars. Wat ik wel kan zien is wat voor 
informatie mensen op de website bekijken. En mijn indruk is dat er vooral gekeken wordt naar wat voor specialisme moet ik 
en wie is de behandelaar. Dus de echt medische informatie wordt echt het minst bezocht op onze website. Het is vooral het 
specialisme, waar ga ik naartoe en waar moet ik een afspraak maken zeg maar. Dus gewoon contactgegevens en dat soort 
zaken en dat wordt gevolgd door de behandelaar. En dan is het vaak met de focus op beroepsgroepen dus niet ik zoek die 
en die maar nee ik zoek cardiologen of urologen dus op een geagiteerd niveau wordt gezocht. 
 
Omdat ze dan nog niet weten met wie ze een afspraak hebben? 
 
Dat denk ik. Maar dat is dus giswerk ik zit vervolgens niet bij ze. Ik kan alleen zien welke zoekwoorden ze op de website 
geven. En welke pagina’s het meeste bezocht worden. En specialisme is echt by far het meest gezochte.  
 
En wat staat er precies voor informatie bij het specialisme? 
 
Het specialisme is gewoon algemeen. Het is wat het specialisme doet, wat bij het vakgebied hoort en vervolgens heb je dan 
de aandoeningen die erbij horen, de onderzoeken en de behandelingen en de behandelaars. Dus vandaaruit krijg je de rest 
van de informatie van het specialisme. We hebben onze website ook opgebouwd in een hiërarchische structuur. We hebben 
een soort van netwerk gemaakt en ze hebben allemaal zeg maar hetzelfde gewicht dus je kan ook als je een aandoening 
hebt zien ooh deze specialisme zijn hierbij betrokken en deze behandelaars zijn hierbij betrokken. Dus nou zeg maar 
klikkend kan je eigenlijk de hele website doorkomen. Je hoeft dus niet eerst te bedenken ik heb hier last van dus dan moet ik 
bij dat specialisme zijn.  
 
En dat is dus ontstaan uit het idee dat mensen dan heel makkelijk zonder dat ze weten hier moet ik op zoeken toch bij de 
juiste informatie komen? 
 
Ja. We hebben ook de website een beetje centraal rond de zoekfunctie gebouwd en ook dat is iets waarvan ik denk dat kan 
nog wel beter. Dat is duidelijk ook in 2010 bedacht en inmiddels is het weer vier jaar laten en weten we meer dus dat zouden 
we kunnen gebruiken. Maar ook die zoekfunctie wordt nog gebruikt.  
 
Hoe dan bijvoorbeeld? 
 
Dat je nog makkelijker zoekt, dat ie rekening houdt met typfouten die je maakt dat je euh bv meer zinnen in kan typen dat je 
zoekresultaten die je krijgt dat die gerankt worden naar wat het meeste wordt aangeklikt, daar valt nog veel meer in de 
verbeteren.  
 
Toen u uitlegde hoe die website is opgebouwd moest ik denken aan dat je bij bibliotheek sites heb je zoon Cloud aan de 
zijkant. Is dat hetzelfde principe maar dan niet zichtbaar? 
 
Ja. Ja, ik denk dat het zoiets wel is. We kunnen vanuit elk onderwerp zeggen dit zijn de gerelateerde onderwerpen. En dan 
zitten er nog allerlei handige dwarsverbanden bij en er is een hoofdspecialisme aan gekoppeld en dan krijg je direct de 
contactgegevens van dat hoofdspecialisme. Zo zijn er allerlei leuke afhankelijkheden ingebouwd.  
 
En verwijzen jullie ook naar andere bronnen van informatie? 
 
Ja. Toen we de website gingen bouwen hebben we ook bedacht we willen geen medische bibliotheek zijn. Er zijn heel veel 
bronnen op internet waar je goede informatie kunt vinden. Er was ook een specialisme die zei er zijn zoveel aandoeningen 
die met huid te maken hebben die we niet eens allemaal hebben. We hebben dat allemaal als trefwoord aan dermatologie 
gekoppeld dus 200 aandoeningen aan het specialisme dermatologie en vanuit daar wordt verwezen naar de site van de 
beroepsvereniging en met een klik opent die een nieuw scherm en kun je daar je aandoening zoeken. Dus we zijn ook daar 
heel erg vanuit het specialisme gaan denken. Dus wat past het meest efficiënt binnen onze website en als je meer wilt weten 
over een aandoening, die gaan wij niet allemaal vertellen, zoek maar bij de beroepsvereniging. En ik denk dat dat voor meer 
specialisme een handige oplossing kan zijn. 
  
En merken jullie dat andere vormen van informatie minder worden gebruikt nu de website er is? 
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Ik durf niet zo goed te zeggen of er echt minder folders worden gebruikt. Ik denk wel dat er iets is verandert maar er is nog 
steeds wel behoefte om papier te kunnen geven. En er is ook voor de patiënt informatieplicht vanuit de arts. En die kan niet 
in zijn gesprek volstaan met nou zoek het toch maar even op op internet dus we zien ook in de uitleg zit dat foldertje dat 
gegeven wordt. En even gehecht sluit deze informatie aan bij de patiënt.  
 
Hoe denkt u dat dat op lange termijn gaat ontwikkelen? 
 
Ik denk dat internet wel steeds belangrijker wordt, ook omdat deze generatie er gewoon mee opgroeit. ik denk dat duiding 
heel belangrijk gaat worden dus je echt onderscheiden als ziekenhuis 
 
In welke zin? 
 
Nou ja zorgen dat de informatie die je geeft begrijpelijk is echt op maat is voor de patiënt. dus die patiënt komt hiervoor naar 
het ziekenhuis dan zijn deze onderwerpen van belang en dan krijg je dat als 1 pakketje in de website aangeleverd. Ik denk 
dat dat echt het ding is om de patiënt informatie te geven.  
 
En denkt u dat op lange termijn ook alle informatie naar internet gaat verplaatsen? 
 
Ik denk dat er altijd wel papier zal blijven omdat je dat gewoon mee kan geven. Al is het maar het kaartje met algemene 
informatie en hier staat het internetadres op. Het zal anders worden het zal minder worden maar ik denk dat er altijd wel wat 
van zal blijven bestaan. In welke vorm is altijd lastig natuurlijk. 
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Kunt u wat vertellen over de kankerinformatie in het ziekenhuis? 
 
We zijn wel aan het kijken naar digitalisering. We hebben sinds twee jaar een compleet nieuwe website. Als onze eigen 
patientenfolders staan daar fulltext op. Dus mensen kunnen daar.. en als er iets in verandert wordt dat meteen op de website 
aangepast. Dus alle basisinformatie staat ook op de website.  
 
En is dat ook in vorm van een folder? 
 
Nou dat heeft de vorm van een a4 formaat, zodat ze het makkelijk kunnen printen. Onze papieren folders zijn een boekje of 
een drieluik dus die hebben we ook staan maar de informatie op de website is allemaal in een a4 formaat. Dus dan kunnen 
mensen dat lezen en eventueel printen. Kijk dat printen in folder is thuis moeilijk vandaar dat we zeggen a4 formaat.  
 
Ja precies en wordt dan dan ook verteld? Dat kunt u thuis printen? 
 
Dat wordt wel verteld ja, we proberen ook minder folders te doen. Onze hulpverleners geven ook aan al onze informatie staat 
op de website. Soms heeft een afdeling een folder nodig die ze regulier gebruiken en die folders hebben ze allemaal op 
voorraad. Maar dan zeggen we ook u kunt het ook gewoon downloaden. Maar dan moet daar echt een opdracht in komen.  
 
En kunnen jullie merken dat dat wel meer gebeurd? 
 
Ja, en dat komt ook deels doordat patiëntenverenigingen enzo steeds minder fysiek folders leveren en dan staat er op de 
website u kunt dat daar downloaden en printen.  
 
Ja, dat speelt natuurlijk ook mee 
 
Ja, en dat is deels ook een korrenaspect van patiëntenverenigingen he, het drukwerk is duur enzo en er zijn er die een eigen 
bijdrage vragen  
 
En de informatie van jullie zelf aan hoeveel moet ik dan denken? 
 
Nou we hebben nu ongeveer 600 eigen folders. 
 
Ok en is dat dan vooral over het ziekenhuis zelf informatie of ook globaal? 
 
Nee, voornamelijk echt ziekenhuis informatie over behandelingen en aandoeningen enz. en we maken pas een eigen folders 
als er geen goede andere folder is. Dat moet dan speciaal gemaakt worden. Je ziet ook steeds meer wetenschappelijke 
specialisten of verenigingen die maken dan ook voorlichtingsmateriaal over…… 
 
Wie kijken er dan of de informatie goed is, wie zoeken dat uit? 
 
In principe de hulpverlener die is in principe deskundige voor wat betreft het medische gedeelte. Die levert ook de informatie 
aan of zegt nou ik heb voor die en die folder…. Nou en die bestaande folders die bestellen we gewoon en als het eentje is 
die we zelf maken dan zeggen we lees het even door hoe recent deze is. En dan gaat ie vervolgens in productie en wij 
maken alles in eigen beheer. Dus als iemand tien folders nodig heeft dan kan dat.  
 
En zit daar een bepaalde tijdseenheid in dat er bv elk jaar opnieuw wordt gekeken? 
 
Nee, dat hadden we eigenlijk moeten doen, want het zou veel moeten uitmaken voor onze kwaliteit dat we ze een keer per 
jaar de folders screenen of de inhoud nog steeds correct is en dat we daar dan een nieuwe datum op zetten. Want nu krijgen 
patiënten soms folders die zijn zes jaar oud. Een beetje meer het idee wat het KWF doet. Dat er er tussendoor iets …. Dit is 
bijvoorbeeld een folder van 2012 maar daar zit dan ook een aanpassing in. Maar er zijn ook folders waarvan de inhoud bijna 
niet wijzigt, ja ik moet dan dus ook zeggen dat die (oud) 
 
Maar gebeurt het dan ook in praktijk vaak dat patiënten daar iets over zeggen? 
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Nee, eigenlijk niet het is meer denk ik het idee dat bij ons leeft dan, laat toevallig eens even kijken ik had vandaag toevallig 
een folder die was van 2007, ja dan vraag je je af zou die inhoud nog wel kloppen?  
 
Er is dus niet specifieke iemand verantwoordelijk voor 
 
Nee, nee 
 
Maar het is wel iets dat leeft 
 
Ja, het zou eigenlijk ook wel moeten, je zou dat kunnen doen door bijvoorbeeld al je folders in een document 
kwaliteitssysteem kunnen zetten. Alleen dan heb je het nadeel weer dat je op twee plaatsen alles moet bijhouden. Nu 
hebben we 1 moederbestand en dat is veel makkelijker te screenen.  
 
En hebben jullie naast de folders nog andere informatie, bijvoorbeeld filmpjes? 
 
Ja, we hebben wel filmpjes ik zal even naar de website toe gaan. (zoekt op site op comp)  
 
Dus dat staat allemaal op de website? 
 
Dat staat euh ja. We hebben hier de website, we hebben bijvoorbeeld een paar filmpjes hier intern gemaakt voor …… we 
hebben vorig jaar een tiental filmpjes laten maken samen met omroep Brabant hier, die dat hebben uitgezonden nou die 
staan ook op de website.  
 
En was dat alleen van Elkerliek? 
 
Ja, en naast folders werken we bijvoorbeeld ook met patienteninformatiedossiers. Dus specifieke op bepaalde aandoeningen 
krijgen patiënten voor een aantal oncologische behandelingen krijgen zij een map mee waar dan een aantal informatie 
standaard inzit. En als de zorgverlener dan informatie vertrekt gaat dan de map in. Op die manier help je patiënt….. 
 
En gebruiken jullie dat voor de oncologie patiënten veel? 
 
Ja, we hebben ik denk borstkanker, darmkanker, longkanker, leukemie, MSD en voor de soorten die minder vaak voorkomen 
hebben we ook een algemene map. En we zijn nu dus aan het kijken of we die veel meer digitale kunnen doen.  
 
Dat de mappen eruit gaan en alleen via web 
 
Ja, maar je merkt toch vaak willen mensen toch fysiek iets hebben en merk je bij chirurgen wel die maken, die gebruiken die 
afbeeldingen in folders en tekenen er zelf in om het uit te leggen aan de patiënt. kijk en als je dat digitaal hebt dat is heel 
moeilijk. 
 
Dus eigenlijk vanuit de zorgverlener is het ook  
 
Ja is het voor een aantal dingen wenselijk ja. (laat ondertussen de site zien voor filmpje maar kan het niet vinden) ja ik kom 
zelden op onze eigen site.  
 
Zijn het vooral filmpjes over onderzoeken? 
 
Onderzoeken wel en behandelingen. Bv ook een over chemotherapie of over pollen, keizersnede …….. vooral veel voor de 
heup en de knie hebben we net filmpjes gemaakt. Gaan er nu eentje maken voor het keren van de foetus bij een stuitligging. 
Voorlichtingsfilmpjes voor de kinderafdelingen worden weer vernieuwd. Dus op die manier probeer je op verschillende 
manieren de informatie aan te passen.  
 
En worden die filmpjes ook gebruikt door de zorgverlener in het gesprek? 
 
Ja, ja sowieso bij de knie en heupprothese daar hebben we ook voorlichtingssessies voor en dan ….. voorlichtingsmiddag 
voor de kinderen dat gebeurd ook. En ik weet niet of ze hem laten zien maar zullen er zeker naar verwijzen alle patiënten die 
voor een…… komen daar is ook een voorlichtingsfilmpje voor gemaakt.  
 
Ik kan me voorstellen dat het ook heel kostbaar is om filmpjes te maken 
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Ja klopt, 
 
Dus dan moet het ook veel opleveren maar zo te horen werken jullie er dus ook behoorlijk intensief mee, 
 
Ja, het voordeel is een van onze medewerkers een fysiotherapeut hier die doet dat als eigen bedrijfje erbij dus daar kunnen 
we redelijke prijsafspraken mee maken. En door het begin en de afsluiter steeds hetzelfde te houden enzo kan je toch 
behoorlijk wat kosten drukken. Als je bij professionals films laat maken en er dan wat wijzigt dan is het prijzig. Kijk een jaar of 
tien geleden hebben we een keer een filmpje gemaakt over patiënten die hier gaan bevallen. En de film was net klaar en de 
ingang werd veranderd. Tja 
 
Ja dat soort dingen ja 
 
Ja  
 
En werken jullie met informatievoorziening ook met andere ziekenhuizen in de regio? 
 
Nee niet standaard maar we hebben wel contact als we een nieuw folder moeten maken ofzo en een ander ziekenhuis wel 
iets heeft en dan overleggen we ofzo van kunnen we van die tekst niet de basis gebruiken. En soms komen specialisten ook 
met folders uit andere ziekenhuizen aan. En bv de gynaecologen werken heel veel met de folders van NPOG? En die 
hebben ook goede folders. 
 
Ok maar dan is het dus niet per se regio gebonden?  
 
Nee 
 
En moeten patiënten veel worden doorverwezen naar ziekenhuizen in de buurt? 
 
Ja sowieso voor het stukje cardiologie zeg maar, sommige dingen doen we wel maar dotteren, hartoperaties zeg maar niet. 
Er zijn wel afspraken over, wij doen dat dan te weinig andere ziekenhuizen wel. Wij zijn hier dan weer gespecialiseerd in bv 
liesbreuken. Dus dan komen patiënten van andere ziekenhuizen hiernaartoe. Dus je ziet wel waar de zorgverzekeraar naar 
toe wil. Dat je expertise richt op bepaalde zaken en andere doorverwijst. Maar we hebben hele goede samenwerking met het 
Radboud voor wat betreft longkanker en bv bij het oncologiegebeuren hebben we iedere woensdag hebben ze oncologie 
bespreken dan via online … hebben ze dan contact met Eindhoven en Nijmegen dus op die manier worden patiënten wel 
besproken en indien nodig ook voor behandeling doorverwezen. Maar dan is bv de nabehandeling gewoon weer hier. Bv 
met kinderoncologie dan krijgen ze de eerste behandeling wel in Nijmegen of Maastricht maar dan de vervolgbehandeling is 
dan vaak weer hier. Dus ja er wordt regionaal wel samengewerkt. Sommige maatschappen van specialisten werken ook in 
verschillende ziekenhuizen.  
 
Wat vindt u ervan dat het die kant op gaat met de zorg, dat het specifieker wordt? 
 
Nou aan de ene kant kan ik me eigen wel voorstellen dat je als je ingreep maar twee keer per jaar doet ofzo dan zou ik er 
liever ook niet naar toe gaan. Maar aan de andere kant moet je mensen ook geen honderden kilometers laten reizen. En ik 
vind soms dat de criteria van de zorgverzekeraars, ja die trekken gewoon een lijn he, door te zeggen je moet er minstens 
150 per jaar doen anders nemen wij geen contract met jullie af. nou zou je het zo slecht doen als je er 140 doet? Dus ja. 
Maar ik kan me eigen voorstellen dat je voor bepaalde ingrepen gewoon een goede vaardigheid wil hebben zeg maar. En ik 
denk dat ze bv beter kunnen kijken hoeveel procent moet er hergeopereerd worden, hoe zit het met de wond infectie, dat 
soort zaken dat dat criteria zijn om te zeggen zoon ziekenhuis is goed bezig. Zijn het er dan 40 of 50 dat vind ik dan minder 
interessant.  
 
Dus u zegt eigenlijk die criteria die worden gehanteerd zijn niet altijd  
 
Niet altijd nee 
 
En merkt u dat door de marktwerking er meer druk op marktetingsaspecten ligt? 
 
Ja ik merk dat toch wel, je probeert toch wel, zeker bij de eerste lijns he goede contacten te leggen en dan krijg je toch van 
waarom stuur je iemand naar Geldrop en niet naar Helmond ofzo. Wat zijn dan de …. Lange wachttijden of goede contacten 
onderling tussen huisarts en specialist. We hebben hier een dat noemen ze quat?… die zorgt voor transmurale zorg. Die 
mevrouw is dus eerste lijn, tweede en derde lijn en die steken daar toch wel energie in om he. We willen ze toch hier hebben 
en niet. En dan merkt ze soms toch wel he. Hoe moete we daar op inspelen? Omdat zorgverzekeraars nog steeds een dikke 
vinger in de pap hebben. Ze zijn bv van plan om de … in het Catherina ziekenhuis helemaal weg te halen nou dan heb je het 
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over 1300 op jaarbasis. En dan zeggen ze maxima heeft het al en dat zit ook dichtbij du gaan we het daar weghalen. Ze 
proberen dus wel in de regio wat te doen maarja. Wordt voor de patiënt niet altijd vriendelijk merk ik.  
 
Heeft u dan het idee dat het de zorg erg beïnvloed? 
 
Ja, ja het heeft ook deels te maken dat je ziet ook dat de productie in ziekenhuizen neemt wat af. Dat heeft ook te maken 
met bv de crisis en euh de hogere eigen bijdrage. Bv bij de kaakchirurg dan merken we gewoon dat mensen minder snel 
willen worden doorverwezen, want dat kost dan 330 euro ofzo en dat hebben ze niet of ze hebben het er niet voor over maar 
ja over een aantal jaren is de ingreep veel ernstiger. En opzich kijk he was ook allemaal te gek voor ieder wissewasje moest 
er een foto of een CT of een MRI dus het ging ook de verkeerde kant op. Want heb je knieklachten, nou goed, wacht het 
eerst eens een paar weken af.  
 
En hoe zou dat nou beter gestuurd kunnen worden? 
 
Uhm ja ik denk een stukje protocollering. Wanneer ga je dit doen wanneer doe je dat niet en de afstemming en misschien 
ook euh specialisten niet meer per verrichting afgerekend worden ofzo. Dat men op een andere manier financiert door 10 of 
20 echo maken dat dat voor mijn inkomsten niet veel uitmaakt. Dat je alleen kijkt is het een medische indicatie om te doen of 
niet.  
 
Merkt u dat de gegevens die voor een deel transparant moesten worden, merkt u daar iets van terug? 
 
Nee nog niet echt. En ik weet ook niet of een patiënt ofzo op al die lijstjes zit te wachten. Vaak gaat die naar een huisarts en 
als die doorverwezen wordt door die huisarts vraagt ie wie zou u mijn adviseren? Die gaat ook het liefst naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Of ze moeten vanuit kennissenkring of dat soort zaken horen hier. Moet je gaan of juist niet.  
 
Dus dat is waarschijnlijk meer gebaseerd op persoonlijke  
 
Ja het is niet zo van euh net zoals op vakanties dat iedereen op zover kijkt van euh. Met zoon zorgkaart dat je heel 
Nederland na gaat kijken ofzo. Er zullen er miss wel een aantal zijn maar niet heel veel nee. Kijk en we werken hier in de 
regio met zorgdomein, wet niet of je dat kent? Dan kan de huisarts al digitaal verwijzen naar een ziekenhuis. En dan wordt er 
door de huisarts al een aantal zaken geregeld zodat het niet meer hoeft, dan heeft de specialist al genoeg gegevens dat ie 
ook vooruit kan. …….. door het digitaal te doen is de kans op schrijffouten sowieso al minder. Em je beperkt het aantal 
bezoeken aan het ziekenhuis. ……. Nou en regionaal doen we dat hier met de ziekenhuizen en de huisartsen en dan 
kunnen ze de ziekenhuizen bespreken zo van bij Elkerliek is het drie weken wachten en bij Geldrop maar 1 week. Dat is ook 
weer afhankelijk van of de huisarts dat meeneemt in de discussie of dat ie altijd standaard naar Geldrop doorverwijst.  
 
En hoe groot is zorgdomein hoeveel ziekenhuizen doen daar aan mee? 
 
Euh dat is dus in verschillende regio’s hier in onze regio doen we dan euh even kijken Anna, wij Catherina, maxima wij doen 
met zijn vieren Geldrop doet niet mee.  
 
Hoe denkt u dat jullie digitale diensten in de toekomst zich ontwikkelen? 
 
Nou het ideale plaatje, dan zou je eerst beginnen met invoeren van de EPD’s en in het ideale plaatje zou je dan zorgpaden 
hebben waarin alles vastgelegd wordt. Dus stel je bent bij de arts en die verwijst je door dan krijg je die en die informatie en 
dan op het moment dat je daarmee spreekt de feitelijke informatie moet dan in het scherm verschijnen en dan met u kan het 
naar u huis mailen, kan het voor u uit laten printen. Kijk en die informatie moet dan gepersonaliseerd zijn. Kijk als je voor een 
hart separatie?? Komt staat nu staat nog in een folder of je gebruikt u bloedverdunners en zo ja dan geeft de arts dat aan of 
je welke dat is en of je 2,3, of 7 dagen dat erin moet stoppen. Maar als ik geen bloedverdunners gebruik is dat voor mij niet 
interessant. Daar hoeft voor mij geen informatie over in te zitten dus op die manier zouden wij dat doen. En het beheer 
programma waar wij hier mee werken daar zit die mogelijkheid in. Wij hebben die folder opgebouwd uit blokjes en daardoor 
kan je een folder maken zonder bloedverdunners erin. Dus op die manier kun je de informatie personaliseren en ook 
specifiek dus je kunt hem ook op naam maken. En als die folder echt persoonlijk is dan heeft ie een hogere 
gebruikerswaarde.  
 
En denkt u dat het uiteindelijk ophoudt met de papieren folders? 
 
Op den duur zal het wel ophouden maar de eerste 10 jaar zie ik dat nog niet gebeuren. Je zult wel een scheiding krijgen 
mensen gaan meer digitaliseren. En als mensen meer informatie krijgen thuis, of onderweg al op een tablet of weet ik wat. 
Dat wel. Maar ik denk dat een aantal echt wel gewoon papier willen hebben. Om wat ik eerder al zei toch iets uit te leggen je 
maakt toch snel even een tekeningetje.  
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Stel nou dat, KWF is begonnen met de informatie op het moment dat er eigenlijk heel weinig was, maar nu is er juist heel 
veel. Stel nou dat zij zouden stoppen met de folders. Hoe denkt u dat het ziekenhuis dat zou ondervangen?  
 
Uhm ja dan is het een beetje afhankelijk van de behoefte van de hulpverlener wat we dan doen. Als zij dan zeggen ik wil die 
folder over blaaskanker toch gebruiken om aan de patiënt uit te leggen dan maken we een eigen folder.  
 
Dus dan zal er kritisch worden gekeken naar wat er dan nodig is? 
 
Ja 
 
Want heeft u het idee dat er nu een gat is wat mogelijk is op te vullen door KWF? Qua informatievoorziening? 
 
Nee volgens mij werkt het momenteel erg goed eigenlijk. Je kan steeds fysiek de folders bestellen maar je kunt het ook 
digitaal doen dus euh omdat wij zelf ook folders digitaal hebben hebben wij ook een link naar die website. Dus als iemand 
iets wilt weten over kanker dan kunnen ze makkelijk doorlinken.  
 
En stel dat de folders, net als die van jullie, ook als folder geplaatst kunnen worden op de website zoiets want hebben jullie 
dat ook met folders van externen? 
 
Euh ja wij doen dat ook ja. Ja we verwijzen naar folders en dat doen we ook wel ja.  
 
En merkt u onder patiënten een gemis aan bepaalde informatie? 
 
Dat durf ik niet te zeggen. Bijna alle oncologie patiënten hebben daarover vooral contact met een verpleegkundige en die 
hebben daar meer verstand van. Wij krijgen niet echt heel veel aanloop op het bureau (patientenvoorlichtingsbureau) onder 
oncologie, de algemene informatie krijgen ze al.  
 
Hebben jullie nu minder tijd voor patiënten? 
 
Op het voorlichtingsbureau hebben we minder tijd ja voor patiënten. Kijk in de ideale situatie is de hulpverlener de 
verstrekker van informatie voor oncologie. En wij kunnen dat ondersteunen door in welke vorm dan ook daarvoor materiaal 
aan te bieden. Kan een papieren folder zijn kan een filmpje zijn kan een doorverwijssite zijn. 
 
Ja, ik kan me voorstellen als de tijden over het algemeen voor de patiënten minder worden dat de aanloop op het bureau 
juist toeneemt 
 
Ja. Nou dat zien we niet nee. Ik denk dat we de laatste jaren misschien juist wat minder toeloop zien (pakt een tabel erbij, is 
een kleine afname de laatste 5 tot 10 jaar maar niet veel) er is in de begin jaren een duidelijke groei te zien. En nu blijft het 
redelijk stabiel. En je kunt merken dat het aantal mensen in het ziekenhuis wordt minder dus de aanloop wordt ook minder. 
En iemand die borstkanker heeft die heeft liever informatie uit de naaste omgeving dan van ons. 
 
Merken jullie dat mensen ook meer informatie zelf op internet zoeken? 
 
Ja je hoort toch wel he, er zijn er wel die euh zelf veel zoeken bij elk specialisme noem maar op. De vraag is dan hoe kun je 
mensen naar bepaalde juiste websites toesturen. Vandaar dat je op onze website ook kan doorlinken he dan hebben ze de 
juiste informatie 
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Ok nou dan voor zover je het weet, wat voor informatie bieden jullie aan oncologie patiënten? 
 
Op de website of überhaupt? 
 
Überhaupt, alles 
 
Ok, nou we hebben DZ gemaakte informatie, informatiefolders over behandelingen en over bijwerkingen en over nou zoveel 
je kunt bedenken. Nou we hebben op de website eigenlijk informatie die ook gelijk is aan dat wat we op papier hebben. En 
dan maken we nog gebruik van industrie dan wel patiëntenverenigingen aangeboden folders, die worden toegevoegd aan 
het pakket en ja dan ben je er wel. wel ok verwijzingen naar links maar dat ok allemaal via de website. we proberen wel, we 
hebben weleens uitgezocht hoeveel patiënten mee krijgen of kregen qua papier zeg maar, nou dat waren stapels daar is 
voor een normaal mens niet doorheen te komen. En dat proberen we ook wel via de website te veranderen maar er is een 
behoefte om dat allemaal via papier mee e geven.  
 
Mee te geven? dus vanuit hier of door de patiënt? 
 
Nee vanuit hier. We hebben vanuit het oncologisch centrum ook wel eens gevraagd hoe wilt u de informatie aangeleverd 
krijgen, op papier of via de e-mail en dat is nog steeds een 50/50 situatie. Dus 50 procent zegt gooi maar over de e-mail, 
waarbij je ook wat selectiever kan zijn en de anderen zeggen nee we willen het ook rustig even kunnen nalezen.  
 
En merkt u dan verschil tussen die twee groepen? 
 
 
Ja, je zou denken dat het een leeftijdsding is maar dat is niet zo. Het is misschien nog wel eerder maar at durf ik ook niet met 
zekerheid te zeggen, aan de specifieke kanker te koppelen dan aan leeftijd en ik denk dat geslacht ook een rol heeft 
gespeeld.  
 
Dat ben ik in een onderzoek van KWF ook tegen gekomen dat dat inderdaad invloed heeft.  
 
Terwijl leeftijd, iedereen roept altijd nou die ouderen mensen e-mailen niet maar dat is echt allang achterhaald. Er wordt 
absoluut wel gebruik gemaakt van het internet en als ze het zelf niet doen is er altijd wel een dochter of een zoon. Maar wij 
hebben nu recent ook weer een enquête uitgezet en dan krijgen we toch heel veel euh verzoeken om niet per e-mail te 
communiceren. Het is blijkbaar wel een soort van euh 
 
Dus in principe zoeken jullie contact per e-mail en als er anders wordt gevraagd dan 
 
Ja. Wat we nu doen, we leggen de keuze voor wat wilt u, wilt u dit materiaal mee of zullen we het toezenden en dan wordt 
daarop geanticipeerd en verwijzen we natuurlijk naar waar informatie te vinden is. Maar zijn we nu ook in een soort van 
onderzoeksfase van kunnen we mensen een i-pad geven en veel selectiever informatie die van toepassing is aanbieden. 
Nou dat zou prioriteit moeten hebben maar dat heeft het dus niet. Je bent voortdurend aan het kijken wat zijn de 
mogelijkheden, kunnen we apps maken maar daar blijft het dan ook vaak bij.  
 
En waar ligt dat dan voornamelijk aan? 
 
Nou omdat het primaire proces gewoon echt voortdurend voorrang vraagt en dit soort dingen kosten en geld en je hebt ICT 
nodig, euh dus daar kom je ook weer p een wachtlijst als onderdeel van het ziekenhuis, nou ja dan is het maar net wat 
voorrang heeft.  
 
En de informatie die jullie zelf aanbieden, ook de folders, wat maakt dat jullie bepaalde informatie zelf aanbieden en dat 
andere informatie bij andere wordt gehaald? 
 
Nou ja, ik denk uit PR oogpunt dat je informatie die vakgroepen willen delen met patiënten, dat je die vanuit je eigen 
organisatie moet schrijven. Ik denk dat dat het uitgangspunt is, omdat de informatie dan beter bij jou hoort, dit is onze 
informatie van ons ziekenhuis. Dus dat is een reden om eigen folders te maken. Het primaire proces is soms gewoon anders 
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dan elders, dus dan zul je je algemene folders moeten aanpassen aan je Deventer praktijk. En voor de rest zie je wel dat 
heel veel informatie die beschikbaar is over kanker, ja zo een op een te kopiëren is naar je eigen site dus dat dat ook 
gewoon gebeurd. Je ziet ook wel dat de uitvoering die is dan net effe anders 
 
Ja maar de inhoud is eigenlijk 
 
Ja, dat is eigenlijk. Als je vraagt wat is een pet scan dan vindt je eigenlijk op bijna alle sites hetzelfde. Dat is het ook alleen er 
zit een ander logootje op.  
 
En die folders van KWF die worden gebruikt. waarom worden die folders dan gebruikt? 
 
Nou er is vertrouwen in het KWF dat dat goede informatie is.  
 
Vanuit de patiënten of  
 
Nou vooral vanuit de oncologiecommissie dit soort dingen wel dit soort dingen niet. Dat wegen we wel. Het KWF is eigen al 
heel lang een vertrouwde partner waarbij je de informatie eigenlijk soms gewoon klakkeloos over neemt. Want dat heerst 
erop. KWF is ok dus dat kom goed.  
 
Ok en hoe vaak wordt de informatie herzien? 
 
Onze DZ informatie 
 
Ja maar ook algemeen 
 
Nou die folders die we van externe partners dus o.a. ook het KWF worden natuurlijk heel vaak geüpdatet, want het is of op, 
dus je krijgt ook heel vaak de nieuwere versies weer. Onze eigen informatie gaat in een DMS cyclus, dus een document 
beheerssysteem cyclus waarbij het wordt aangeboden voor herziening als dat nodig is en als dat eerder moet dan worden 
die folders aangepast.  
 
Ok en door wie wordt er dan gekeken of dat moet worden aangepast? 
 
Nou dat DMS systeem is gelinkt aan een aantal personen, structurele personen die dat ok weer kunnen uitzetten dus daar 
zit zeg maar coördinatie. Daar waar het gaat om heel erg afdeling specifieke folders, we hebben hier bijvoorbeeld 
verpleegkundig consulenten ie houden dat zelf in de gaten. Als er bijvoorbeeld wijzigingen zijn dan hebben zij dat format en 
kijken zij voorafgaand aan de druk, de volgende druk.  
 
Ok dus dat zijn niet de artsen die daar naar kijken 
 
Nee. 
 
En is er een protocol over hoe iemand wordt voorgelicht? Of informatie krijgt in een gesprek met de arts? 
 
Nou niet door de artsen dat durf ik niet te zeggen door de verpleegkundige in ieder geval wel.  
 
En zijn daarvoor specifieke filmpjes of folders? 
 
Nee, wij hebben heel weinig filmpjes. Wel op andere specialismen. We hebben op de site 1 film staan over het oncologisch 
centrum Deventer met een algemene uitleg over wat hier gebeurd. En er zijn een aantal onderzoeken die ook worden 
gesteund op de website ook door filmpjes maar wij hebben dat voor het ocd nog niet heel specifiek gemaakt. En alles wat we 
daarin doen kan je zien op de website ok het introductiefilmpje.  
 
En als een patiënt komt, wordt de website dan even laten zien of worden er over de mogelijkheden ervan verteld? 
 
Dat zou moeten, maar ik weet niet of dat altijd gebeurd.  
 
Ok dat wordt eigenlijk gewoon bekeken per 
 
Ja al was het alleen maar omdat daar ook die verwijzing naar patiëntenverenigingen is. dus daar moeten wij op wijzen dus 
dan komt vanzelf ook die verwijzing naar de website. 
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Ooh dat moet 
 
Ja we moeten er sowieso voor zorgen at alle patenten worden verwezen naar een patiëntenvereniging. Dat is iets wat heel 
standaard in het pakket zit. Daar geef je ok folders van mee en we verwijzen ook naar de website.  
 
Ok, dat wist ik niet dat dat ook verplicht is 
 
Ja dat geld voor meer hoor ook bv informatie over de lastmeter, er zijn een aantal dingen die we standaard moeten afwerken 
in zoon voorlichtingsgesprek en daar vallen dit soort zaken ook onder.  
 
En is dat dan mondeling? 
 
Dat moet mondeling en schriftelijk. Dat heb je ook ondergebracht ik indicatorensets en dat wordt dan ook gecheckt. 
 
En is schriftelijk, mag dat dan niet via de website? 
 
Jawel, dat mag. Maar je moet je heel bewust zijn wat je per E-mail allemaal communiceert met de patiënt. Want dat mag niet 
te veel belasten er mag alleen maar algemene informatie instaan. Dat is geen veilige lijn dus je kan communiceren via de 
website dat kan, dat wordt ook wel gedaan. Dus op papier en mondeling. En papier kan dan dus ok gewoon digitaal.  
 
Werken jullie weleens met een patientenpanel? 
 
Panelgesprekken bedoel je? 
 
Ja, of enquêtes onder het panel 
 
Ja panelgesprekken, enquêtes, van alles 
 
En gaat dan dan ook weleens over informatiebehoefte en waar wordt dan vooral onderzoek naar gedaan? 
 
Ja, nou ja dat ligt er een beetje aan wat de scope is van het panelgesprek want als je het te breed maakt dan vuur je zoveel 
vragen af dat is niet meer lollig. Dus we pakken vaak ofwel een diagnostisch traject ofwel een nazorg traject en als ik nadenk 
over wat er terug is gegeven over informatievoorziening dan zit het knelpunt voornamelijk in het stuk na opname voor OK, 
chemotherapie. Want in het begin dan zijn we er allemaal wel mee bezig dat de patiënt zoveel mogelijk informatie moet 
krijgen over keuzes die die kan maken. Als die eenmaal in de routing is dan merk je dat die aandacht verslapt en daar geven 
patiënten ook wel dingen van terug, bv leefregels, die er misschien wel helemaal niet zijn hoor maar dat gevoel dat er nog 
iets moet komen. Euh informatie over ondersteunende programma’s zoals bv herstel en balans, of oncologische revalidatie. 
Doorgang over die informatie door het hele ziekenhuis, dat krijg je terug. 
 
Ok, en geld dat ook voor nazorg?  
 
Nou ja, waar kan ik terrecht bij wie met welke vraag. Dat is natuurlijk, dat is ook niet altijd even duidelijk. Daar zou meer 
duidelijkheid over moeten zijn en dat is ok de reden dat we nu zitten te kijken moeten we niet patienten via een ipad, een 
zorgpad, met een vast persoon, een face time mogelijkheid die er ook meerdere dagen is. Zodat je dat ook gewoon kan 
ondervangen. Want natuurlijk zijn er allemaal afspraken maar het is niet altijd voldoende. En soms wil je misschien wel 
helemaal niet naar die afspraken want soms zijn die afspraken misschien wel helemaal niet nodig maar toevallig geplanned 
omdat ze nou eenmaal geplanned moesten. Maar er speelt veel meer mee, we zijn natuurlijk ook langzaam die patienten een 
beetje aan het loslaten om te kijken waar heb je nou behoefte aan. We pleuren echt vanalles erboven op maar je weet niet of 
die da nou ook wil. Er zijn ook controleafspraken waarvan we ons afvragen, als iemand acuut is dan laat je hem komen maar 
als er niks is en alles gaat goed waarom laat je hem dan komen?Dus daar zit je nu midden in en daar speelt e-health ook 
een groete rol in.  
 
Want in hoeverre zijn jullie daar mee bezig? 
 
Nou heel erg nu. We hebben in het afgelopen jaar een aantal strategische focusgebieden benoemd in het DZ, dus waar gaan 
we ons op richten. En voor mij zijn dat de procesbegeleiding van oncologie en chronisch zieken en daar is die behoefte 
enorm. Want het zijn natuurlijk hele volle poli's, met heel veel consequenties voor, volgens de norm hoe je die afspraken zou 
moeten doen. De patienten komen om de haverklap hier binnen voor tien minuten en staan dan weer buiten. Die kunnen zich 
slecht voorbereiden op een gesprek, dat geld overigens ook voor de route. Dus de vraag is is het niet veel zinvoller om te 
zeggen u heeft morgen een face time afspraak met die en die , dit zijn de vragen die u vooraf wilt stellen.dit is informatie die 
u bij uw ....voortraject, weet je daar moet je eigenlijk naar kijken.  
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Dus het is voornamelijk nu face time wat 
 
Nou het is eigenlijk meer teleconsulting, dat kan ook wat andere vormen hebben dan facetime. Maar ook bijvoorbeeld 
gebruik maken van virtuele wachtkamers of afspraken waarbij je niet meer thuis hoeft te bliven als patient met zoiets van nou 
hij gaat zo bellen en dat kan duren tot vijf uur, maar dat we dat omdraaien en zeggen de dokter krijgt in beeld wie thuis is en 
dan kan hij besluiten wie hij gaat bellen. En als een patient dan ff niet thuis is dan is die dus niet thuis.  Nou ja allemaal dat 
soort mgelijkheden, monitoring thuis, er komt ook heel veel nieuwe informatie voor patienten bij, want je moet op een hele 
andere wijze gaan intrueren.  
 
Wat merken jullie daarvan bij de patienten? 
 
Nou er gaan vanaf 1 september gaan er een aantal pilots lopen bij chronische zieke groepen, dus copd en hartfalen, dus ik 
kan je daar nog niet zo heel veel over zeggen. Euh om je kijken wat zij daarvan terug geven. Of het prettig is of onprettig, of 
ze daar onzeker van worden of niet. Of ze informatie dan missen dus dat is aanstaande. We maken gebruik van mensen die 
al langer hier zijn en de oude situatie kennen. Dus we willen mensen die de oude situatie dan kennen om te kijken of de 
nieuwe situatie dan opleverdd. Nou ik hoop, dat daar wat uitkomt. We kunnen het allemaal wel bedenken maar dit zijn dingen 
die moet je echt proefondervindelijk bekijken.  
 
En algemeen de hoeveelheid informatie op internet, wordt dat gemerkt door de artsen verplegers enz? 
 
Het is veel te veel. Ik bedoel de DZ site daar kijk je op maar als je echt iets hebt de meeste mensen gaan dan het internet op 
nou dat is echt niet altijd in je voordeel. daar is heel veel informatie, die zij zelf niet kunnen scheiden, wij ook al bijna niet. 
 
Hoe gaan de artsen daar mee om? 
 
Nou ja je pobeert de mensen wel, wat ik terug hoor zeg maar en wat ik de mensen ook uit mijn eiegen praktijk hoor is dat je 
de mensen laat vertellen wat ze hebben gezien dat je screent waar het vandaan komt en dat je ff checkt waar het vandaan 
komt en dat je kijkt hoe valide je vindt dat dat is. En je gaat daar dan toch je eiegn mening over vormen en je brengt ze terug 
naar de basis: je bent nu hier, wij doen dit en dat. Er is meestal twijfel over met ik niet, of zal ik niet, dat. Ja, je moet het 
vertrouwen proberen te winnen van patienten. En je weet ook dat heel veel dingen die op internet staan dat daar niet heel 
veel vertrouwen in te geven is. En er wordt gewaarschuwd. Dus als mensen net de diagnose hebben wordt er gezegt van u 
kan gaan googlen dat mag maar dit zijn sites die wij u aanraden en die staan ook bij ons op de website. Dus we hebben dat 
websites geselecteerd waar je gebruik van kan maken.  
 
Om het een beetje te reguleren 
 
Ja te sturen ja 
 
Merken jullie sinds de zorgsector geliberaliseerd si merken jullie daar veel van? Op het gebied van de organisatie van het 
ziekenhuis? 
 
Ja 
 
Op wat voor manier? 
 
Nou heb je ff. een: Je moet veel kritischer gaan kijken wat je als ziekenhuis voor status hebt en wat je kunt behouden. Dus 
wat kun jij bieden aan goede zorg in e regio wat moet je laten gaan? Omdat er nou eenmaal ook wordt gelaberaliseerd, er 
zitten natuurlijk ook allerlei normen aan vast, allerlei indicatoren aan vast waar je aan met voldoen. Je kan bv als middelgroot 
ziekenhuis in Deventer wat betreft de oncologie, niet alles meer doen en je mag niet alles meer doen. Dus je zal ook gaan 
moeten zoeken naar partners, dat is een. Dat brengt dus met zich mee dat je dus in die smanewerking et andere partners, 
soms patienten voor een deel van de behandeling wegstuurd. Dat vraagt enorm veel van je logistiek maar ok van je 
informatievoorziening van twee ziekenhuizen, soms wel drie ziekenhuizen.Waar je dan ook onmiddelijk tegen het probleem 
aanloppt dat ze ook allemaal een eigen ICT hebben en allemaal eiegn meningen daarover en allemaal eigen logoos en 
structuren, dus dat is niet zo heel gemakkelijk. Ja je merkt er van alles van wij moeten onze logisteik voortdurend aanpassen 
op de omgeving die om ons heen is. We moeten ons voorbereiden op dat wat we mogelijk verliezen en we moeten ons 
voorbereiden op dat wat we willen behouden. Dus je moet gaan focussen. Dat hebben we nu dan ook gedaan wij hebben 
focussen ons vooral op de grote patienten groepen dat is voor ons behapbaar en voor de patient denk ik ook reeel dat dat in 
de regio blijft, dus daar ga je je op richten als ziekenhuis. De rest laat je een beetje wegglijden. Dus je gaat heel veel 
verwijzen.  
 



 
126 Informatie over kanker 

Heeft u het idee dat daardoor de zorg achetruit is gegaan? 
 
Nou dat kan je niet zo stellen. Ik denk dat als je ervan uit gaat van kennis door kunde dan is het logisch dat daar waar heel 
weinig van een bepaalde behandeling of ingreep wordt gedaan dan kun je er vanuitgaan dat de kunde niet zo hoog is dan op 
een plek waar dat avker wordt gedaan. Dat is inmiddels ook bewezen dus dat vind ik ook helemaal geen slechte 
ontwikkeling, dat je expertise centrums krijgt voor e specifieke aandoening. We weten ook dat daar een plafond aan is weet 
je dat als je 200 OK doet dan zit je wel goed. Daar waar de zorg er kwalitatief minder van wordt, maar dat hoeft niet, is dat je 
patientenstromen dus moet gaan loodsen door verschillende locaties. Ja dat vraagt heel veel van coordinatie en continuiteit 
in zorg. Ik denk dat dat wel heel goed kan alleen zijn we nu heel erg gebonden aan regels die dat niet heel erg makkelijk 
maken. DBC structuren, informatiebeperkingen die je hebt , dossiervoering die niet landelijk is en niet gedeeld kan wrden in 
vele gevallen. Ja dat helpt niet. Dus de vraag is of je daar. Kijk het uitgangspunt, reorganiseer de zorg in Nederland en 
lateraliseer daar waar nodig dat lijkt mij helemaal prima ik denk dat dat voor de patient ok heel goed is. Maar je moet wel 
zorgen dat al je processen daarin meegaan, dat is nog niet aan de orde. Daar maak ik me wel zorgen over.  
 
En spelen de zorgverzekeraars daar nog een rol in/ 
 
Ja die spelen daar een enrome rol in.  
 
Want bepalen die veel van die regels/ 
 
Nou ja die bepalen wanneer ze je contracteren en dat hangt tegenwordig ook op regeltjes en dingetjes waarvan je denkt ja 
daar kunnen we ons tegenwoordig heel erg druk om doen maar het ging toch uiteindelijk over. Nou ja dat is wel lastig. Ik zeg 
weleens uiteindelijk voor de gein, maar dat is mijn persoonlijke opinie, dit is helemaal geen patientcentered care dit is 
zorgverzekering centered care. En dat doet wel afbreuk aan de kwaliteit want ik ben de hele tijd bezig met het invullen van 
indicatoren en ik moet dan opeens weer iets, euh, je krijgt ook euhm, verwijst u patienten op uw site door naar het 
oncokompas, nee, nou dat moet  u wel doen voor 1 januari 2015 wanr anders krijgt u deze punten niet. Terwijl ik heb niet 
eens op oncokompas gekeken, ik weet niet eens, willen wij dat? Of de patienten, willen de patienten dat. Nou ja, dat vind ik 
lastig. Het doet af aan het primaire proces dat is echt dat is niet altijd even ideaal. Nou ja en het feit dat je dus niet het 
dossier kan delen, dat is echt een drama. Er gaan hier nog steeds koeriers met cdrommetjes naar Apeldoorn. Nou dat kan in 
dit tijdperk toch echt niet waar zijn? Dat is dus wel zo. Nou dat is bizar. 
 
Stel nou dat KWF zou stoppen met de folders 
 
Ik hoop het niet (begint te lachen) 
 
Wat zou dan een manier zijn om dat als ziekenhuis te ondervangen? 
 
Nou je zal met eiegn materiaal aan de gang moeten. Maar de hoeveelheid maakt denk ik dat je dan heel kritisch moet kijken 
naar wat ga ik vervangen en wat niet. Ik weet, ik heb vroeger in het AVL gewerkt, daar hadden wij bijvoorbeeld ook veel met 
videos gedaan ook, dat je mensen dvds of videoos meegaf als uitleg van, of informatie over, nou ja van alles eigenlijk. Daar 
hebben wij toen wel heel veel gebruik van gemaakt eiegenlijk. Dus dat kan ik me voorstellen dat je veel meer in beeld werkt. 
En algemene informatie die de KWF verstrekt die moet dan de site op.  
 
Hoe lang is het al 5050 ong? dat het internet en folders zijn? Want merken jullie wel een achteruitgang in folders? 
 
Nou dat weet ik nog niet want ik denk, We hebben ze nog niet weggehaald. Het is nu vaak plus plus of alleen folders. 
Mensen krijgen dat toch mee het is niet zo dat dat weggerukt is uit de polikamers. Dus dat maakt ook dat iedereen het steeds 
blijft geven. Want ik denk niet dat het is afgenomen.Maar dat heeft misschien ook wel, maar dat is mijn mening, ook wel 
sturing nodig van een andere kant. Zolang het er is wordt daar niet zoveel kritisch over nagedacht.  
 
Precies, dus stel het wordt opeens allemaal weggehaald dan zal daar anders over worden nagedacht 
 
Ja dan wordt je gedwongen om na te denken, ja en nu? Wat gaan we dan nu leveren?Dus dat kan elkaar ook ergens 
stimuleren.  
 
En binnen de informatievoorziening, want KWF is natuurlijk begonnen met de informatie op het moment dat er gewoon 
weinig was. Maar nu is er heel erg veel , hoe denkt u dan over de rol van KWF hierin nu? 
 
(denkt na) Ja….. In de informatievoorziening bedoel jij? 
 
Ja 
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Euhm ik denk, weet niet of dat nu al zou kunnen maar ik denk met de proactiviteit van patienten die gaat komen en het 
zelfmanagment waarop steeds meer wordt gestuurd dat zij het zich kunnen permitteren om dingen op een andere manier 
aan te bieden dan folders, en dat mensen ze wel gaan vinden. En dat zou de rol ook kunnen zijn als vraaggestuurd, niet 
zozeer we geven alles proactief mee maar we draaien het om.  
 
En zou dat dan bijvoorbeeld kunnen op een website als KankerNL? 
 
Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat wat je heel graag hier ook zou willen maar wat ook echt wel samenhangt met dat 
gedeelde informatie gebeuren is dat je patienten op de een of andere manier veel makkelijker een vraag wilt laten stellen die 
opeens om twee uur smiddags ontstaat. En die wil je dan eigenlijk ook gewoon beantwooorden. Maar goed we zijn hier 
gewoon verbonden aan spreekuren en er is niet tig ruimte om vragen te stellen. Maar er zou veel meer aandacht moeten zijn 
voor patienten om daarin een soort voortdurende mogelijkheid te hebben waarbij iemand reageert.  
Ik kan me voorstellen dat de antwoorden op die vragen, in principe als het niet ziekenhuis gebonden is, geld dat gewoon voor 
heel Nederland. 
 
Ja 
 
Even hardop denken maar stel dus dat bijvoorbeeld KWF een dienst zou kunnen hebben waarbij mensen hun vraag kunnen 
stellen en ze krijgen daarvoor heel snel antwoord, meer algemeen, zoiets zeg maar 
 
Ja. Ja! Soort kindertelefoon maar dan anders zeg maar. Want de vragen, probleem van informatievoorziening als je bv te 
horen krijgt dat je longkanker hebt bijvoorbeeld en je gaat uitzoeken wat dat is, je kan dat niet eens meer subjectief lezen 
want je weet wat het is en ik weet ong hoeveel verschillen en gradaties en dingen er zijn. Maar ik zit weleens te kijken op 
zoon site en ik denk dat kom je hier nog echt doorheen als patient ga je dit begrijpen, wat hier nu aan de hand is en waarom 
het een nou zo ten opzichte van het ander niet ok of wel ok is. Het kan niet anders dan dat het logisch is om pateinten dat 
meerder malen te moeten toelichten. Ik bedoel ik heb natuurlijk ook maar gewoon een pakkett je moet wel in het pakket 
regelen en nou  houdt het op. Maar dat moet ook op onduidelijkheden stuiten. En ik denk steeds meer omdat de patient echt 
wel wijzer wordt.  
 
Ja want hebben jullie ook minder tijd voor de patienten? 
 
Je krijgt ook wel minder tijd voor de pateinten. Over de gehele linie krijg je minder tijd voor de patienten. Ja het moet allemaal 
efficienter. Maar goed wat we gewoon de afgelopen jaren hebben gedaan is de huidige activiteit gewoon proppen in minder 
tijd. Maar we hebben niet gekekekn naar de mogelijkheden van wat kun je doen met de informatie die je geeft. Op een 
andere manier dus dat je in die tijd ook niet hoeft te persen maar  
 
Ja in de gesprekken die ik in de andere ziekenhuizen heb gehad is dat , wat dan fijn is aan globale folders dat daar in ieder 
geval geen tijd meer aan op gaat. 
 
Precies 
 
Want dat hoeft natuurlijk ook niet persee in een ziekenhuis 
 
Nee nee (bevestigend) Het is heel vaak ook je gaat de dz logistiek toelichten dat mensen weten wat er hier gebeurd met wat 
er daar in die folder staat. En daar ben je ook de meeste tijd aan kwijt. We hebben bv deze maand voor het eerst een 
groepsbijeenkomst gedaan over hormoontherapie. Dat gebeurd natuurlijk in den landen al veel vaker maar je moet er toch 
eerst even op komen en dat scheelt in een poli natuurlijk enorm als je dat gaat aanbieden. En dan is dat wel een interactief 
gebeuren maar dan is dat weer twee in een want dan heb je ook het lotgenotencontact en daar kun je dus ook nog heel veel 
informatie in kwijt die gemist wordt in het nazorg verhaal. Iets meer met elkaar gewoon communiceren en dat de druk ook 
over het algemeen van het polibezoek even weg is. Dat je dus niet focust op het is slecht nieuws maar dat je mensen in een 
andere setting daar dus even weg haalt. Het is eigenlijk ook experimenteren met wat is nou eiegnlijk wenselijk en wat vinden 
mensen prettig en wat is te doen voor de organisatie. Ik iedereen vind het heel veel om informatie aan te leveren voor de 
website, is heel gek. Voordat je hier alle vakgroepen hebt gemobiliseerd om tekstgroepen aan te leveren dat duurt eeuwen. 
Ja dat is heel wonderlijk 
 
Ik heb ooit eens een essay geschreven over juridisering en ging dan ook over op het moment dat je regels ergens oplegd, 
ging dan voornamelijk over politie en onderwijs, maar dat dan eiegenlijk het alleen maar toenmeent, dat het alleen maar 
erger wordt. 
 
Het heeft ook te maken met intresse die men heeft met specifieke punten in zoon zorgtraject. De arts kan ook zeggen hier 
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heb ik helemaal geen tijd voor. Als je een PR bureau hebt dan ga je er ook vanuit dat die dat regelen. Maar die kunnen 
natuurlijk weer niet allemaal inhoudelijke teksten schrijvenwant het is heel bewerkelijk. Dus het is een voortdurend geneuzel 
over wie verantwoordelijk is voor wat en dat de patient de juiste informatie krijgt. En ik kan er niet voor instaan dat dat voor 
iedere patient die hier met kanker komt ook zo gaat.  
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Medisch Spectrum Twente 

 Ingeborg Siekmans 

 Projectleider oncologisch centrum 

 Enschede (meerdere) en Oldenzaal 

 Donderdag 12 juni 2014 
 
Zou u als eerste iets kunnen vertellen over wat u hier in het ziekenhuis precies doet? 
 
Ja, en je mag wel jij zeggen hoor. Ik ben projectleider van het oncologisch centrum en het oncologisch centrum is een 
virtueel samenwerkingsverband waarbij alle specialisten die betrokken zijn bij oncologische behandelingen samenwerken. 
Dus gaat over alle specialismen heen maar in de regio hier in de regio worden afspraken gemaakt over oncologische 
samenwerking. Om ook met name het doel na te streven behoudt van oncologie voor regio Twente en achterhoek en daar 
hebben we besloten de handen in een te slaan en te kijken waar kunnen we samenwerken en waar kunnen we 
behandelingen concentreren om toch de patiënten niet te hoeven verwijzen naar academische ziekenhuizen. Ik ben daar 
projectleider in, participeer in het dagelijks bestuur waarin medische specialisten dus vertegenwoordigt zijn. En samen met 
nog drie andere projectleiders uit verschillende ziekenhuizen zorgen we dat die afspraken ook operationeel goed tot 
uitvoering komen. Dus wij faciliteren regionaal 12 multidisciplinaire tumorwerkgroepen. Die de zorglogistiek …. En dus ook 
de informatie structureren? Dus de informatie die een patiënt krijgt in winterwijk, Hengelo, Enschede is straks identiek.  
 
En wanneer is straks? 
 
Nu al. Ja, dat gaat echt fasegewijs in de tumorwerkgroep de een is daar wat vlotter in dan de ander maar we zijn nu echt 
bezig om dat te synchroniseren.  
 
En om hoeveel ziekenhuizen gaat dat in totaal? 
 
Dat zijn drie ziekenhuizen dus streekziekenhuis koningin Beatrix, ziekenhuizengroep Twente en dan medisch spectrum 
Twente. En Hardenberg, die participeren wel maar die maken formeel nog geen onderdeel uit van het regionaal oncologisch 
centrum.  
 
En dat is dan om in principe alle kankersoorten te kunnen behandelen? 
 
Ja, en dan met name de hoog complexe laagvolume die je als eerste dreigt te verliezen omdat je niet meer aan de volume 
eisen en kwaliteitseisen kan voldoen als ziekenhuizen individueel of als operateur individueel hebben wij gezegd wij willen 
daar toch aan blijven voldoen dus dan met je bv de zorg … concentreren in Almelo en de …. Concentreren in Enschede. 
Dus euh we zijn nu bezig om bv de torak? Chirurgie om daar afspraken over te maken. Dat gaat dan naar 1 locatie toe zodat 
je wel aan je twintig behandelingen per jaar komt. En daarmee zien we ook een slag die we maken in kwalitatief oogpunt. 
 
Ja, precies omdat ook de behandelingen vaker worden uitgevoerd.  
 
Ja, dat de operateur dus ook vaardiger wordt in die verrichtingen 
 
Maar daar valt dus wel goed onderling afspraken over te maken? 
 
Ja, we hebben een Twent medisch coöperatief dat is een soort van bestuurlijke organisaties die over die drie raden van die 
ziekenhuizen heen ligt dat is eigenlijk een tafel waar al die betrokkene met elkaar die onderhandelingen aangaan en daar 
worden ook eventuele complicaties doorgerekend. Maar daarin participeert bv ook een Nederlandse zorgautoriteit die kijkt of 
daar het mededingingsrecht wordt meegenomen en vandaaruit worden ook weer afspraken gemaakt met zorgverzekeraars.  
 
Ja, want het klinkt een beetje, wat ik veel heb gehoord is dat de zorgverzekeraars best wel veel te zeggen hebben maar 
eigenlijk door het op deze manier te organiseren ben je dat misschien ook voor? 
 
Ja. Zodat ze de aanbesteding wel binnen Twente houden en niet nou we gaan de patiënten helemaal niet meer binnen 
Twente laten behandelen maar die moeten naar een academie. Twente is een witte vlek op de kaart in Nederland als je kijkt 
naar centrumfuncties. Je hebt Groningen Utrecht Nijmegen en in oostnederland zit verder helemaal geen academie dicht in 
de buurt dus wij als groot topklinisch ziekenhuis voelen ook niet direct die concurrentie van de academie. Kijk het martini ligt 
dicht in Groningen en het olvg licht dicht in Amsterdam bij de universitaire centra en wij hebben dat niet. Bij ons moet de 
patiënt altijd reizen. Als een patiënt wordt doorverwezen naar Groningen dan heeft dat nogal wat gevolgen voor de patiënt. 
Die moet elke keer een behoorlijke afstand afleggen en daarom zeggen we we willen zoveel mogelijk behouden hier. Dus bv 
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de …therapie bij… wordt alleen nog in Enschede gegeven. Dus patiënten uit Almelo Hengelo en Winterswijk worden 
daarvoor naar Enschede verwezen.  
 
Hoe is dat begonnen dat er werd besloten om de zorg te gaan verdelen. 
 
Daar zijn de chirurgen mee begonnen want de richtlijnen zijn ook door de landelijke vereniging van heelkunde opgesteld, de 
chirurgen werden daar ook als eerste op afgerekend en die hebben in 2012 de eerste afspraken gemaakt over de 
…chirurgie dus slokdarm, maag, alvleesklier lever en galblaas. We werden ook min of meer gedwongen door dat volume 
eisen en hebben toen gezegd nou we gaan het nu gewoon verdelen. Wat eigenlijk de rest in beweging heeft gezet. Zo van 
wij moeten ons nu gaan organiseren en daar regionale afspraken maken en toen hebben we ook 12 multidisciplinaire 
tumorwerkgroepen opgericht die voor hun eigen vakgebied hebben gezegd ok hoe gaan wij ons organiseren? Rondom de 
behandelingen, zorglogistiek, concentratie en verspreiding van zorg. Dus de chirurgen zijn daar eigenlijk mee begonnen 
voordat er nog ergens regionaal iets van een oncologisch centrum was.  
 
En hoe wordt er door de zorgverzekeraars op gereageerd? 
 
Positief, die zijn natuurlijk er ook voor dat de patiënt dan niet hoeft te reizen. Dat ze gewoon in hun eigen zorggebied de zorg 
kunnen behouden. Als ik alleen al kijk naar radiotherapie hoe ingrijpend dat is maar ook op het moment dat de patiënt 
chemotherapie krijgt of in de palliatieve fase dat ze gewoon in hun eigen ziekenhuis terecht blijven kunnen. Dat is natuurlijk 
ook voor de zorgverzekeraars ook in hun belang we zien nu bv bij vulvachirurgie dat we dat niet meer kunnen behouden in 
de regio, patiënten worden nu doorverwezen naar Groningen. Dat heeft enorm veel impact. Ook omdat het met name 
ouderen zijn en de vulvachirugie is een hele ingrijpende zware operatie en de dames zijn op leeftijd hebben een klein sociaal 
netwerk, vaak ook mantelzorgproblematiek en die moeten dan helemaal naar Groningen voor zo'n zware operatie met lange 
ligduur en nou dat heeft impact. En dat is onvermijdelijk als je het niet meer in je eigen regio geregeld krijgt. Kijk en woon je 
in Amsterdam dan is het voor de patiënt onvermijdelijk of je nou naar het VU moet of naar het olvg, maar in Twente en de 
twentse bevolking houdt niet van reizen. Men heeft landelijk weleens onderzoek gedaan naar de reisbereidheid van 
patiënten dat die landelijk toch wel heel groot is nou de tukkers niet hoor. Die vinden van Enschede naar Oldenzaal al een 
hele afstand.  
 
Ja, ik kwam ook een onderzoek tegen dat dat vooral mensen zijn die al in de Randstad dan wonen maar dan is het ook vrij 
dichtbij en dat die het minst erg vinden. Als de mensen waarbij het ook grotere afstanden zijn het ook het ergst vinden is het 
ook best een probleem. 
 
Ja, en je zit dan ook met een relatief grote groep kwatsbare ouderen en die concentratie is in het oosten van Nederland ook 
weer best wel wat hoger dan is het westen. Dus ja die vergrijzing speelt natuurlijk ook een rol.  
 
En is het dan zo dat wat mogelijk is van de behandeling blijft gewoon hier en alleen het nodige daarvoor moet de patiënt 
reizen 
 
Ja, maar dat verschilt ook per tumorwerkgroep. Er zijn ook die voor het diagnostisch traject hebben afgesproken dat te 
concentreren maar het gros maakt eigenlijk alleen afspraken over de operatieve behandelingen. (komt met nog een vb.) 
 
Op een gegeven moment moesten ziekenhuizen transparant zijn over hun sterftecijfers e.d. heeft dat invloed op de keuze 
van de patiënt voor ziekenhuizen? Of merkt u dat ziekenhuizen daarop beoordeeld worden? 
 
Ik heb eigenlijk geen idee. Wij hebben op dit moment onze sterftecijfers nog niet gepubliceerd via onze website ze zijn wel 
via andere uitvragen in te zien. Ik weet niet of ze ook door patiënten te raadplegen zijn. Maar ik heb eigenlijk geen idee in 
hoeverre patiënten hun keuze baseren op dat soort informatie. Er zijn zoveel van dat soort bronnen op internet, ik heb geen 
idee in hoeverre patiënten die raadplegen alvorens zij een keuze maken voor behandeling. Ik weet ook niet in hoeverre 
huisartsen dat doen. Want uiteindelijk de huisartsen, degene die verwijst, die bepaalt naar welk ziekenhuis de patiënt gaat. 
Want de patiënt volgt het eigenlijk heel snel op zo van ja dokter u zegt het maar ik ga wel. En ook voordat patiënten een 
second opinion vragen of doorverwezen worden naar een academie nou dat zal dan ook door die verwijzing gaan. Ik denk 
niet dat de patiënt denkt nou ik wil nu toch naar…. Want die zijn gespecialiseerd in borstkanker zich. Dat maken wij hier heel 
weinig mee. Ik heb geen inzicht in de invloed van transparantie op die pagina’s. Ik heb het zelf ook weleens opgezocht, maar 
ja in hoeverre zou dat mijn keuze beïnvloeden. 
 
Ja, ik heb ook gekeken maar het viel me ook op bij die ranglijsten het lijkt elkaar ook weer tegen te spreken. En ik kan me 
voorstellen als je je verdiept dat het alsnog niet zoveel zegt.  
 
Nee, je hebt dan de AD en Elsevier top 100 en bij de een sta je op 13 en bij de ander op 70 ja en wat zegt dat dan kun je 
kijken wat wordt er dan uitgevraagd en dat zijn dan weer verschillende metingen die dan niet te vergelijken zijn en datzelfde 
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geld dan voor een NFK monitor daar hadden wij het last over dat wij een groen vinkje niet hadden omdat er een lastmeter 
niet zou worden afgenomen maar die wordt wel afgenomen alleen het wordt niet geregistreerd dat die wordt afgenomen. En 
die registratie komt dan weer uit de NKR of de sison, nou de laatste sisonlevering is dan weer niet geregistreerd in de NFK 
monitor. Dus hebben we ook gezegd hoe betrouwbaar is dan het bronsysteem waar jullie je oordeel uit destilleren. Dus daar 
hebben we nu ook wel wat afspraken over gemaakt dat de informatie die daar gegeven wordt ook kloppend en actueel is. 
Want het kan best zijn dat die gebaseerd is op informatie uit 2012 ja toen deden we dat nog niet. En nu hebben we daar wel 
een slag in gemakt en zie je dat dat nu overal wel gedaan wordt alleen het staat dan nog niet op die monitor. En zo is het 
met zoveel van dat soort uitvragen.  
 
Merken jullie dat marketing een groter aspect is gewonden? Bv door de keurmerken? 
 
Ja, ja we hebben nu net …gehad en je merkt dat zoveel van dat soort uitvragen, euhm (noemt vb) topzorgpredicaat van 
mensis achmea die nu met een uitvraag komt, je hebt de NFK NKZ, nou je hebt santion, ben je al bij een van de santion 
ziekenhuizen geweest? 
 
Nee, maar ik zag het net wel staan op de banner aan de voorkant. 
 
Ja, wij zijn een van de santion ziekenhuizen die ook een eigen keurmerk, het plus van santion voor prostaat, borst en 
darmkanker willen wij nog een beter kwaliteit nastreven dan elke uitvraag die op dit moment nagestreefd wordt om ons te 
onderscheiden van de grote centra dus echte een santion plus kwaliteit. En dat is echt pure marketing, pure PR. En we zijn 
bezig met procesindicatoren maar ook met uitkomstindicatoren en die willen we dan binnen die santion ziekenhuizen 
benchmarken zodat we daarin ook profiteren van elkaars kwaliteit. Dus daar waar de een beter in is dan de ander dan ook 
daar een kwaliteitsslag in weten te maken. Dus dan zie je ook dat ziekenhuizen zelf met kwaliteit aan de slag gaan. Is ook 
wel leuk om eens te kijken op santion.nl want dan ziek je ook heel veel over de kwaliteit en de transparantie die we willen 
nastreven. Dus wat dat betreft is er al een terreur aan kwaliteit uitvragen gaande in nl en we hadden gehoopt met soncos dat 
de zorgverzekeraars al de soncos lijsten zouden gaan raadplegen zodat ze niet meer apart de uitvragen zouden doen maar 
helaas gaat dat gewoon door. Achmea mensis ze blijven gewoon met lijstjes komen. We doen overal wel trouw aan mee, 
maar ja miss is dat iets wat ook nog moet groeien dat zorgverzekeraars zeggen nou ok dat transparantieportaal van soncos 
kunnen we raadplegen dat is voor ons voldoende voor onze inkoop aanbesteding. Maar we hebben echt wel beschikbaar 
gesteld voor zorgverzekeraars maar ook voor de NFK trouwens. En daar staat natuurlijk ontzettend veel in.  
 
Dus eigenlijke gebeurd er nu heel veel dubbelop 
 
Heel veel dubbel. Ik heb ze net aast elkaar gelegd en je wilt niet weten we noemen dat het bakbeest, we hebben dus een 
soort van Excel bestand met alle uitvragen voor alle tumorsoorten voor alle verschillende verzekeraars inspecties noem 
maar op je wilt niet weten er zit heel veel overlap in. Je bent heel vaak met dezelfde lijstjes en met dezelfde vragen bezig. De 
specialisten worden soms ook gillend gek van alle uitvragen dus we willen ook die binnen onze organisatie op een plek 
hebben zodat we niet langs elkaar heen werken. Want een arts moet vooral bezig zijn met patiënten behandelen en niet met 
de uitvragen. En helemaal proactief kun je daar niet in zijn we zijn nu wel aan het vooruitwerken op komende uitvragen of we 
voldoen aan alle indicatoren die er zijn maar het kan zomaar dat die weer veranderen. (geeft vb.) ik denk dat dat ook de 
bedoeling is dat het wel continue de aandacht krijgt. En santion zegt nu eigenlijk dat willen wij wel voor zijn door onszelf die 
kwaliteitseisen op te leggen. En dus naar buiten kunnen laten zien van kijk verzekeraar en kijk zorgorganisatie mooi dat jullie 
al die eisen hebben maar wij vinden dat we hieraan moten voldoen 
 
Het kwam eerder ook aan bod dat mensen zeiden de kwaliteitseisen nou ja kloppen niet wij vinden eigenlijk dat daarop gelet 
moet worden. En ik kan me voorstellen door zelf eisen te stellen dan ben je dat voor omdat je zelf beslist dit is kwaliteit 
 
Ja, precies want wat is kwaliteit he. Want de BVN die hebben bv de eis, dat is dan een van de topzorgpredicaten dat is dan 
de eis dat je tussen de diagnose en het moment dan de persoon op de OK ligt daar mag vijf weken tussen zitten maar wat 
zegt dat over de kwaliteit van zorg? Hoe sterk neemt de kwaliteit af als het zes weken word voor sommige patiënten is het 
heel prettig omdat ze dan binnen die tijd verder kunnen maar die tumorsoort zaait niet meer uit als het een week later wordt. 
Het neemt wel een stuk onrust weg. Maar je merkt ook dat het voor sommige patiënten te snel gaat die denken hee ik heb 
nog maar net gehoord dat ik kanker heb. Dus je merkt ook dat patiënten soms zelf meer tijd willen, laat me eerst maar even 
op vakantie gaan of ik heb die bruiloft nog. Dus ik denk dat dat wat meer gepersonaliseerd mag worden dus niet nou binnen 
die vijf weken dan heb je kwaliteit. Tuurlijk is het goed dat je een richtlijn hebt maar ik vind het jammer dat als je gemiddeld 
niet aan die richtlijn voldoet, je hebt ook patiënten die gaan voor de reconstructie of doen mee aan genetisch onderzoek dus 
daar zal de tijd sowieso wat langer zijn ja dat je daar dan ook rekening mee houdt. Dat er ook uitzonderingen zijn. En dat is 
het lastige met de kwaliteitseisen. (geeft voorbeeld over studie Liverpool over fitnesstest dat ze fit moeten worden voor OK, 
is beter voor de operatie maar tijd neemt toe) (gaat verder in breathholdprotocollen bij radiotherapie) 
 
Welke informatie bieden jullie aan oncologie patiënten in het ziekenhuis? 
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Ja, nou we hebben allerlei folders die uitgereikt worden aan patiënten. We zijn ook bezig met het ontwikkelen van 
patienteninformatiemappen om die uit te reiken en dat is eigenlijk een map waarin alle informatie rondom die tumorsoort, die 
behandeling gebundeld is. 
 
Per zorgpad is dat dan? 
 
Ja per zorgpad. Dus informatie over de aandoening, de behandelkuur; wie is je hoofdbehandelaar wie is de casemanager, 
wie zorgt ervoor dat er regionale samenwerking is waar vindt het plaats welke behandeling is waar, wat zijn de 
contactgegevens wie is uw aanspreekpunt gedurende het hele traject. Informatie over de behandeling zelf, de operatie, de 
nabehandeling, chemotherapie, radiotherapie en nog informatie over de revalidatie, de patiëntenvereniging, werk dat soort 
zaken. Dat is allemaal gebundeld in de patienteninformatiemap. Die willen we ook gaan digitaliseren dat we die ook in ons 
patientenportaal ook als downloadversie beschikbaar stellen. Maar ook schriftelijk dus op het moment dan iemand 
binnenkort bij een verdenking of slecht nieuws gesprek of diagnose krijgt die ook de patienteninformatiemap. Daar zit ook de 
lastmeter in, met een toelichting, op welke momenten wordt die lastmeter afgenomen. Dus dat is een bron van informatie en 
we hebben ook voorlichtingsafdeling waar patiënten altijd heen kunnen lopen, die zit naast de hoofingang. Dus als patiënten 
toch meer willen weten over een bepaald onderdeel daar is ook alle informatie voor handen. Euh er zijn ook filmpjes op onze 
website, bv voor de chirurgie hebben ze informatie over de operatie, als mensen een knobbel hebben in hun schildklier wat 
gaat er dan gebeuren, hoe gaat dat met een biopt en met een operatie, dat zijn een soort van powerpointdia's die verbaal 
worden toegelicht zeg maar. En per tumorsoort zijn er een paar informatiepagina’s ingericht op onze website. Die worden 
dan straks ook in het patientenportaal.  
 
Dat is dan met een persoonlijke inlogcode 
 
Ja  
 
En waarom papier en digitaal? 
 
Ja, dat is omdat wij vinden maar de onderzoeken wijzen anders uit, dat toch niet alle patiënten toegang hebben tot digitale 
bronnen. Natuurlijk als je op leeftijd bent en je bent niet thuis in die computertechnologie dan is er toch een zoon of ander 
familielid die dat voor je kan doen maar we zijn er toch niet van overtuigt dat dat gebeurd dus vandaar dat we het en doen. 
En het is met name die doelgroep waarvan we denken zouden die wel echt actief gaan zoeken op onze website naar die 
informatie of gaan ze dan bij andere bronnen zoeken. En we willen eigenlijk wel dat onze patiënten door ons worden 
geïnformeerd en niet op allerlei andere sites gaan kijken van hoe ziet die behandeling eruit.  
 
En verwijzen jullie wel dan naar andere sites op de website? 
 
Ja. In die patientinformatiemappen staat ook een hoofdstuk nuttige pagina’s en daar staat dan websites in zoals KankerNL, 
informatie over nazorgsituaties enz. 
 
Merken jullie dat folders minder worden gebruikt omdat mensen meer digitale informatie willen? 
 
Nee, daar merk ik eigenlijk niks van. Mogelijk dat verpleegkundige een andere ervaring hebben, die hebben meer 
patiëntencontact ook. Ik merk wel dat wanneer het boekje eenmaal is uitgereikt dat patiënten vaak vergeten het boekje weer 
mee te nemen bij vervolg afspraken. Misschien blijft dat thuisliggen maar ik weet ook niet wat er vervolgens mee gebeurd of 
het gebruikt wordt of het nog nagelezen wordt. Of dat het in de kast beland bij het oud papier. Ik heb geen idee dat zou je 
eigenlijk eens patiënten moeten vragen  
 
ik kan me voorstellen dat zoon map daar dan wel in helpt, omdat ze die dan meenemen en wordt dat dan ook aangevuld? 
 
Ja, dat kan als de patiënt aanvullende informatie wil van de radiotherapie ze hebben daar ook een aparte afdeling 
voorlichting dan krijgen ze daar ook nog hun informatie van nou binnen de radiotherapiebehandeling zus en zo kan de 
behandeling eruit zien die krijgen ze mee en kunnen ze toevoegen aan de patienteninformatiemap.  
 
En werken jullie al met epd? 
 
Ja, wij hebben een digitale statusvoering dsv heet dat hier en een op maat gemaakt elektronische patiëntendossier voor de 
mst we zijn nu bezig met de keus voor een ander patienteninformatiesysteem we hebben nog steeds (naam systeem) en 
kiezen nu tussen ... en .. Maar we hebben nu wel alle patiëntendossiers gedigitaliseerd. 
 
En is dat samen gegaan met andere ziekhuizen uit de regio? 
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Dat is alleen mst. ziekenhuizen in de regio hebben chipsoft dus zou mooi zijn als wij uiteindelijk ook daarvoor gaan. Maar er 
is natuurlijk meer dan alleen oncologie en ik heb geen idee op basis van welke argumenten dan die keuze wordt gemaakt. 
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Als eerst had ik een afspraak bij het informatiecentrum van Polikliniek 20, de naam van het Oncologie Centrum. Er werd mij 
verteld over de informatie die er wordt aangeboden en de activiteiten die er worden georganiseerd. In het informatiecentrum 
Oncologie worden verschillende brochures aangeboden van het ziekenhuis zelf, KWF Kankerbestrijding en verschillende 
patiëntenorganisaties. De ruimte is zo ingericht dat bij binnenkomst algemene folders staan en wanneer bezoekers verder 
het informatiecentrum binnenkomen ook de onderwerpen aangepast zijn aan de fase in de behandeling. Zo staat een 
brochure over omgaan met de dood beschikbaar naarmate men verder naar binnen loopt en een brochure over 
radiotherapie meteen bij de ingang. In het informatiecentrum staat een tafel waar bezoekers aan kunnen zitten waar ook een 
aaspreekpunt van het UMCG zit. Zo is er voor bezoekers met vragen altijd iemand beschikbaar. Naast de brochures biedt 
het centrum ook andere informatie. Er is een computer beschikbaar waar informatie kan worden opgevraagd en er is een 
boekenkast die dienst doet als bibliotheek. Bezoekers kunnen hier boeken lenen om te lezen. Ook zijn er producten te koop 
zoals sjaals die kunnen worden gebeukt om het hoofd te knopen wanneer iemand zijn of haar haar verliest. Ook organiseert 
het informatiecentrum verschillende activiteiten voor de kankerpatiënten zoals: 

- inloopochtenden georganiseerd rondom een bepaald thema zoals voeding of revalidatie 

- koffie-inn, waarbij patiënten een keer per maand hun verhaal krijt kunnen  

- workshops, om contact te maken met lotgenoten en samen bezig te zijn. Voorbeelden zijn sieraden maken en uiterlijke 
verzorging. 

 
Alle activiteiten van het informatiecentrum zijn kosteloos voor de deelnemers. Tijdens het gesprek met … werd duidelijk dat 
het steeds opnieuw een strijd is om het informatiecentrum en de activiteiten te bekostigen. Vanuit het ziekenhuis zelf wordt 
weinig tot geen geld beschikbaar gesteld om het informatiecentrum te financieren. Mij werd verteld dat de waardering van 
patiënten erg groot is en dat de reactie van patiënten het belang van het informatiecentrum laten zien. De meeste mensen 
die werkzaam zijn in het informatiecentrum zijn medewerkers van het ziekenhuis die als vrijwilliger het informatiecentrum in 
stand houden.  
 
Vervolgens werd ik meegenomen naar de oncologieafdeling, waarbij ik Verblijfsruimte De Stee kreeg te zien. Deze ruimte is 
geschonken door de stichting Vrienden van het UMCG en biedt patiënten de mogelijkheid om tussen behandelingen of 
afspraken in het ziekenhuis in, zich terug te trekken in deze ruimte. Er werd mij verteld dat patiënten soms veel tijd moeten 
overbruggen tussen afspraken en het dan fijn is als zij zich rustig kunnen wachten in een fijne ruimte. De inrichting van de 
ruimte is hier dan ook op gebaseerd, het doet ontspannen en huiselijk aan. Op het moment dat ik er was, waren er een 
aantal patiënten aanwezig die een dutje deden of wat lazen. Ook hier werken vrijwilligers die als gastvrouw of heer 
werkzaam zijn. Er is een keuken aanwezig en een badkamer. Er werd door medewerkers aangegeven  aan dat het heel fijn 
is om deze ruimte te kunnen bieden aan patiënten. Tijdens de rondleiding was ik erg onder de indruk van de hoeveelheid 
mensen die zich naast hun baan in het ziekenhuis vrijwillig inzette voor verblijfsruimte De Stee en het Informatiecentrum. 
Tijdens het gesprek kreeg ik de indruk dat er frustratie is over de moeite die het kost om binnen het ziekenhuis beide 
gefinancierd te krijgen, terwijl het belang en de waarde voor patiënten van het informatiecentrum door de mensen die er 
werkzaam zijn zo groot wordt geacht en als waardevol wordt gezien.  
 
Na een uur ging ik met … mee naar de afdeling hematologie waar ik van een medewerker te horen kreeg over de nieuwe 
website van de afdeling. De afdelingen in het UMCG hebben verschillenden websites, voornamelijk omdat het 
synchroniseren van de digitale processen moeizaam bleek te zijn. Ook kwam naar voren dat de verschillende afdelingen niet 
altijd op een lijn zaten qua keuzes met betrekking tot de website. Hematologie heeft daarom zelf een website gelanceerd 
waar via de algemene umcg site naar verwezen wordt. Vervolgens kreeg ik een ander deel van de oncologieafdeling te zien. 
Het umcg heeft redelijk recent een nieuw interieur waar van te voren gedetailleerd onderzoek is gedaan naar welke effect 
interieur kan hebben op patiënten en hoe je daar op kan inspelen. Over alles is nagedacht, de kleuren moeten het effect 
hebben dat de patiënt zich ontspannen en prettig voelt en, de handgrepen zijn antibacterieel en de indeling in ruimtelijk, 
open en overzichtelijk. Patiënten kunnen bij binnenkomst ‚inloggen’ op een computerscherm en overal hangen schermen 
zodat patiënten gemakkelijk kunnen zien wanneer zij waar moeten zijn. Er staan grote tafels waar men tijdschriften kan lezen 
en er zijn comfortabele banken om te wachten. De spreekkamers en behandelruimte s hebben een kleedkamer in de vorm 
van een halve cirkel die zo is geplaatst dat patiënten niet gelijk zichtbaar zijn als de deur open gaat. Ook hier is de inrichting 
zo als hierboven beschreven.  
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Interview: 
 
Nou ik hoop dat ik op alles antwoord kan geven 
 
Ja, nou eigenlijk heb ik op heel veel vragen al antwoord gekregen. Kunt u eerst vertellen wat u precies doet in het 
ziekenhuis? 
 
Ik ben adviseur patiëntencommunicatie voor de sector oncologie. Het ziekenhuis is opgedeeld als het ware in allemaal kleine 
ziekenhuizen (legt verschillende sectoren ziekenhuis uit)meestal doe ik denken voor mijn eigen sector maar zo nu en dan 
doe ik ook wat voor een andere sector erbij omdat daar niemand voor is op dit moment. En wat ik doe is ik ben 
aanspreekpunt maar ik ben ook betrokken bij het beschrijven van folders over een ingreep of bepaald onderzoek of wat dan 
ook daar schrijf ik de teksten voor. Ik schrijf ook teksten voor de website van het ziekenhuis en ik doe ook veel voor het 
informatiecentrum, nou ja zoveel stelt het niet voor maar bv ook die flyers maak ik, boekenlegger, nou ja 
patiëntencommunicatie in de breedste zin van het woord.  
 
En dan de inhoudelijke informatie of de samenstelling of allebei? 
 
Nou het is meestal zo dat afdeling met een verzoek komt en dat je dan gaat kijken is er al wat op dat gebied en zo nee wat 
moet je dan ontwikkelen.  
 
En ziet u een trend in de informatieontwikkeling? 
 
Nou ik denk dat het heel belangrijk is dat folders digitaal zijn dat die mogelijkheid er is. Dat afdelingen dat zelf kunnen kiezen 
afhankelijk van de patiënt die ze tegenover zich hebben of ze digitaal iets aanbieden of dat ze papier meegeven. Maar ik 
denk wel dat papier en digitaal nog enige tijd naast elkaar zal blijven 
 
En dan voornamelijk om wat u eerder aanhaalde het generatieverschil? 
 
Ja, nou er zijn wel ouderen die goed met computer overweg kunnen maar dan nog er zijn ook onderzoeken waaruit bleek dat 
het toch prettig werd gevonden om het ook in een folder te hebben staan in plaats van digitaal op een website dus het is … 
nou ja je kunt er niet helemaal je vinger op leggen 
 
En wat denkt u over de rol van KWF omdat zij begonnen toen was er weinig informatie maar nu is er heel erg veel 
 
Die is groot, want KWF informatie daar weet je van dat is goede betrouwbare informatie. Dus iedereen kan zo een folder 
pakken en aan de patiënt geven dan weet je dat het goed is wat er in staat. En als ik kijk naar onze eigen website ik verwijs 
ook vaak naar de website van het KWF of ik vraag aan het KWF of ik bv plaatsjes mag gebruiken. Bv bij schildklierkanker dat 
patiënten ook zien waar het zit nou dan is KWF echt wel een hele goede bron. En niet elk ziekenhuis gaat heel erg in op het 
ziektebeeld, gaat wel in op de gang van zaken enz. he zo van u komt dan bij deze arts en bij die arts enz. maar wat nu het 
ene of het andere ziektebeeld is en dan is het heel prettig dat juist dat voor oncologie waar dat lastig te beschrijven is goed 
en duidelijk wordt weergegeven.  
 
En stel dat die informatie er niet zou zijn hoe zouden jullie daar als ziekenhuis mee om gaan? 
 
Nou een tijdje terug heeft iemand mij benaderd om wat ik al eerder zie de target-gerichte therapie om ook die folder nou ja 
naar KankerNL en daar zou die dan ook moeten opstaan en toen bleek dus ook dat die niet meer in de papieren versie was 
en dat is heel jammer want daar werken wij heel veel mee en toen is ook iemand benaderd van goh kunnen wij die folder 
niet in eigen beheer gaan uitgeven. Ja, en daar zul je dan meer naartoe moeten.  
 
En stel dat het idd die kant op gaat dus dat dat in eigen beheer zou kunnen wat zou u daarvan vinden? 
 
Ja, nou dan gaat elk ziekenhuis een eigen folder uitgeven terwijl een folder volstaat dat is een beetje jammer, dat is niet 
efficiënt. 
Ja, want stel dat wij die doelgerichte therapie in eigen beheer zouden gaan maken en andere ziekenhuizen weten dat en die 
gaan bij ons die folders bestellen dat zou toch een beetje raar zijn. En omgekeerd ook dat wij bij een ander ziekenhuis gaan 
bestellen en dan zit je weer met het kostenaspect dus ja dat is heel onhandig.  
 
En wat vindt u ervan dat sommige patiëntenorganisaties nu een bijdrage vragen voor de folders?\ 
 



 
136 Informatie over kanker 

Kijk nou sommige zijn heel groot en andere heel klein en dan neemt het maken van folders best een groot deel van hun 
budget in beslag dus op zich is het reel denk ik om daar geld voor te vragen. Maar ziekenhuizen zijn ook van gelden 
afhankelijk dus die kunnen dat ook niet ongelimiteerd blijven doen.  
 
Als KWF er geld voor zou gaan vragen wat zou u daarvan vinden? 
 
Dan wordt er wel een drempel opgeworpen, we hebben net. gesproken in het informatiecentrum en ze krijgen verder geen 
budget waar ze dingen mee kunnen doen. Dus dan zullen ziekenhuizen daarop bezuinigen en dat gaat ten koste van de 
patiënt want ze zullen minder makkelijk dingen uitreiken dus uiteindelijk is de patiënt de dupe daarvan.  
 
Dus als ik het goed begrijp zegt u KWF moet gewoon door blijven gaan met folders aanbieden zoals zij nu doen 
 
Ja,  
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3. Tabellen Chi square 

 
 
Website ziekenhuis en meer of minder digitale info 

Chi square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi square 1,067a 3 ,785 
Likelihood Ratio 1,501 3 ,682 
Linear-by-Linear Association ,251 1 ,617 
N of Valid Cases 71   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,51. 

 
Website van de afdeling en meer of minder digitale info 
 

Chi square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi square 5,048a 3 ,168 
Likelihood Ratio 5,719 3 ,126 
Linear-by-Linear Association ,487 1 ,485 
N of Valid Cases 71   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 3,93. 

 
Toegang elektronisch dossier en meer en meer of minder digitale info 
 

Chi square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi square 2,666a 3 ,446 
Likelihood Ratio 2,976 3 ,395 
Linear-by-Linear Association 1,832 1 ,176 
N of Valid Cases 71   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,63. 

 
Overzicht behandelreultaten en meer of minder digitale infor 

 
Chi square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi square 2,537a 3 ,469 
Likelihood Ratio 3,411 3 ,332 
Linear-by-Linear Association ,082 1 ,774 
N of Valid Cases 71   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,38. 

 
E-mail communicatie 

 
Chi square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi square 3,358a 3 ,340 
Likelihood Ratio 3,785 3 ,286 
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Linear-by-Linear Association ,526 1 ,468 
N of Valid Cases 71   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 3,17. 

 
Contact via social media 
 

 
Chi square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi square 1,393a 3 ,707 
Likelihood Ratio 1,353 3 ,717 
Linear-by-Linear Association ,229 1 ,632 
N of Valid Cases 71   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1,39. 

 
Appe ziekenhuis/afdeling 

 
Chi square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi square 1,525a 3 ,677 
Likelihood Ratio 2,250 3 ,522 
Linear-by-Linear Association 1,095 1 ,295 
N of Valid Cases 71   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,25. 
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4. Coderingsschema’s 

 

 

 

 

Kankerinfoservices 

meeneem en/of  meegeefbeleid 

informatieafzenders 

informatieonderwerpen 

informatievormen 

informatie- of voorlichtingscentrum 

beoordeling kwaliteit 
eisen aan informatie 

tot stand komen van infoservices 

Empowerment 

omgang informed patient 

communicatievaardigheid zorgvelener  

ervaring zorgverleners in praktijk 

gedrag van patienten 

anticipatie informatiebeleid 

verwijzingen naar informatie 

reguleren van informatie opgezocht door  de 
patient 

hoeveelheid informatie 

Liberalisering 

marktwerking 

keurmerken 

concurentie 

samenwerking 

druk op samenwerking 

behoud zorg in regio 

concentratie 

focus op patientengroepen 

doorverwijzen patient 

digitale  processen 
ontwikkelingen in ziekenhuis 

integratie 
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Digitalisering 

ehealth diensten ontwikkeling 
algemeen 

patientspecifieke informatie 

regulatie van informatie 

ehealth diensten in het ziekenhuis 

gebruikte diensten en en diensten in 
ontwikkeling 

keuzes tussen diensten 

KWF Kankerbestrijding 

kenmerken 

betrouwbaar 

begrijpelijk 

globaal 

ervaring 

begrijpelijkheid als aandachtspunt  

gebruik informatieafzenders samen 

Verwachting 

komende jaren papiergebruik 

langere termijn 

digitale informatie  op maat 

printing on demand 

meerwaarde papier 

informatieplicht  zorgverlener 

gebruik zorgverlener 

toegang tot digitale informatie 


