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Introductie  

‘The extent to which a person’s behaviour – taking medication, following a diet, and/or 

executing lifestyle changes, corresponds with agreed recommendations from a health care 

provider’ (Sabaté, 2003, p.18). Deze definitie van therapietrouw van de World Health 

Organization (WHO) laat duidelijk zien dat therapietrouw met gezondheidsgedrag van 

mensen te maken heeft. Het Nederlandse instituut voor onderzoek (Nivel) toont in een 

meta-analyse aan dat therapietrouw een complex fenomeen is en dat gezondheidsgedrag 

van mensen moeilijk te veranderen is (Sluijs et al., 2006).  

 

Binnen de oogheelkundige zorgverlening in Nederland is bekend dat patiënten, met een 

strikte behandeling met oogmedicatie, in verschillende mate therapieontrouw zijn. 

Therapietrouw en het gezondheidsgedrag van mensen is daarom een dagelijks 

aandachtsgebied voor de verpleegkundige oogzorg (Boter et al., 2000; Ransijn, 1996; van ’t 

Riet en Jansen, 2004). Twee studies benadrukken het belang van therapietrouw ten 

aanzien van oogmedicatie bij patiënten met een hoornvliestransplantatie voor een 

succesvolle transplantatie (Gnanaraj et al., 2006; Nölle et al., 2000). Het principe van deze 

operatie is dat het centrale gedeelte van het troebele of zieke hoornvlies van een patiënt 

wordt verwijderd en wordt vervangen door een exact even groot schijfje van de cornea van 

een donoroog (Bartels, 2005). Jaarlijks worden 800 transplantaties in Nederland uitgevoerd 

(Nederlandse Transplantatie Stichting, 2007). Aangezien het hoornvlies geen bloedvaten 

bevat verloopt de wondgenezing traag. Ter voorkoming van afstotingsreacties van het 

hoornvlies moeten patiënten ongeveer één jaar lang postoperatief 

corticosteroïdoogdruppels gebruiken. Er bestaat een duidelijke positieve correlatie tussen 

de hoeveelheid corticosteroïdoogdruppels postoperatief en een hoornvliesafstoting 

(Ransijn, 1996).  

 

Er zijn geen studies bekend naar voorspellende determinanten van therapie(on)trouw bij 

patiënten met een hoornvliestransplantatie. Wel zijn studies bekend naar determinanten 

van therapie(on)trouw bij patiënten met de oogziekte glaucoom (Busche en Gramer, 1997; 

Lee et al., 2000; Olthoff et al., 2005; van ’t Riet en Jansen, 2004; Taylor et al., 2002; Tsai et 

al., 2003; Winfield et al., 1990). Glaucoom is een verzamelnaam voor oogziekten die zich 

kenmerkt door relatief verhoogde oogdruk, een beschadiging van de oogzenuw en een 

beperking van het gezichtsveld (Ransijn, 1996). Patiënten met glaucoom kennen eveneens 
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een langdurige – vaak levenslange – behandeling met oogmedicatie en waarbij 

therapieontrouw een bekend probleem is (Busche en Gramer, 1997; Lee et al., 2000; 

Olthoff et al., 2005; van ’t Riet en Jansen, 2004; Taylor et al., 2002; Tsai et al., 2003; 

Winfield et al., 1990). Uit deze studies komt naar voren dat de mate van kennis over de 

behandeling en druppelvaardigheden belangrijke determinanten lijken van 

therapie(on)trouw ten aanzien van oogmedicatie. Naast kennis en vaardigheden spelen 

bijwerkingen van de oogmedicatie, complexiteit van de behandeling – of men één maal 

daags of vier maal daags moet oogdruppelen –, drukte, vermoeidheid en aanwezig zijn op 

het werk een rol bij therapie(on)trouw ten aanzien van oogmedicatie.  

 

In 2000 is binnen een divisie oogheelkunde van een Nederlands academisch medisch 

centrum, een verpleegkundig spreekuur gestart gericht op het verbeteren van de 

verpleegkundige zorg. Aanleiding voor het opzetten van dit verpleegkundig spreekuur was 

het bevorderen van therapietrouw ten aanzien van oogmedicatie (van ’t Riet en Jansen, 

2004). Binnen dit verpleegkundig spreekuur krijgen patiënten – eenmalig preoperatief – 

voorlichting gericht op kennis en vaardigheden. Verpleegkundigen geven binnen dit 

spreekuur zowel mondelinge als schriftelijke voorlichting over de behandeling. Tevens 

wordt de druppelvaardigheid met patiënten geoefend.  

 

Ondanks dit huidige verpleegkundige spreekuur – gericht op kennis en vaardigheden – blijkt 

echter uit praktijkervaring van cornea specialisten dat patiënten therapieontrouw zijn ten 

aanzien van oogmedicatie. Cornea specialisten ervaren dat patiënten – tijdens een 

controleconsult – nauwelijks kunnen aangeven met welke frequentie zij dagelijks druppelen. 

Daarnaast komen de antwoorden die patiënten geven op de vraag naar de dagelijkse 

frequentie oogdruppels veelal niet overeen met het daadwerkelijke druppelvoorschrift. Het 

lijkt zinvol om te achterhalen wat verpleegkundigen – naast de huidige zorg – kunnen 

bijdragen aan het bevorderen van therapietrouw ten aanzien van oogmedicatie. In de 

literatuur zijn enkel vijf beschrijvende studies bekend naar interventies gericht op kennis en 

vaardigheden ter bevordering van therapietrouw gezien oogmedicatie. Het gaat hier om 

interventies die gericht zijn op de techniek van het oogdruppelen en op educatie ter 

kennisverhoging van de behandeling (Busche en Gramer, 1997; Hermann en Diestelhorst, 

2006; Ritch et al., 2003; Salyani en Birt, 2005; Stack en McKellar, 2004). Omdat binnen het 

huidige verpleegkundige spreekuur al interventies worden gebruikt gericht op kennis en 
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vaardigheden en therapietrouw desondanks blijft bestaan, lijkt het zinvol een aanvullende 

verpleegkundige interventie te ontwikkelen gericht op het bevorderen van therapietrouw. 

Om een effectieve verpleegkundige interventie te ontwikkelen is het van belang dat deze 

aansluit op de zorgvraag – problemen en behoeften – van patiënten met een 

hoornvliestransplantatie en dat deze gebaseerd is op een volledig inzicht van de 

determinanten van therapie(on)trouw vanuit een gedragsverklarende theorie en/of een 

model (Lacey et al., 2008; van Meijel et al., 2004; Sluijs et al., 2006).  

 

Studies naar voorspellende determinanten van therapie(on)trouw, gericht op patiënten met 

een hoornvliestransplantatie, zijn niet gevonden. De eerdergenoemde studies naar 

determinanten van therapie(on)trouw zijn gericht op patiënten met glaucoom. Er kan niet 

verondersteld worden dat de determinanten voortkomend uit deze studies aansluiten bij de 

zorgvraag van patiënten met een hoornvliestransplantatie, doordat er verschillen bestaan 

tussen deze twee patiëntengroepen. Zo kent de patiëntengroep met een 

hoornvliestransplantatie een brede range in leeftijd en is glaucoom op jonge leeftijd een 

zeldzaamheid (Ransijn, 1996; van ’t Riet en Jansen, 2004). Dit betekent dat de 

determinanten voortkomend uit de beschreven studies wellicht niet gelden voor de jongere 

patiëntengroep met een hoornvliestransplantatie. Daarnaast is het mogelijk dat er een 

verschil in zorgvraag kan bestaan door het verschillende verloop van glaucoom en van een 

hoornvliestransplantatie. Zo is glaucoom niet te genezen en druppelen patiënten vaak 

levenslang om schade aan de oogzenuw – en dus aan het gezichtsveld – te beperken. 

Daarentegen kan een hoornvliestransplantatie vaak tot een sterk verbeterd 

gezichtsvermogen leiden en oogdruppelen patiënten ongeveer één jaar tegen afstoting van 

het hoornvlies (Ransijn, 1996). Gezien de beschreven verschillen en het ontbreken van 

studies gericht op patiënten met een hoornvliestransplantatie is het van belang om in dit 

onderzoek de zorgvraag – problemen en behoeften – van deze patiëntengroep inzichtelijk 

te maken.  

 

Doel en onderzoeksvraag 

In dit onderzoek worden problemen en behoeften geïnventariseerd, die als basis dienen 

voor een aanvullende verpleegkundige interventie gericht op het bevorderen van 

therapietrouw ten aanzien van oogmedicatie na een hoornvliestransplantatie. De 

onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: ‘Welke problemen en behoeften van patiënten met 
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een hoornvliestransplantatie betreffende het strikt opvolgen van het oogmedicatiebeleid 

postoperatief kunnen als basis dienen voor een aanvullende verpleegkundige interventie 

gericht op het bevorderen van therapietrouw ten aanzien van oogmedicatie binnen een 

Nederlands academisch medisch centrum?’ 

 

Methode  

Onderzoeksdesign  

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van het multimethod component design. Dit design 

is een mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waardoor in korte tijd van een grotere 

groep respondenten data verkregen werd en verdieping gegeven werd aan de problemen 

en behoeften van patiënten gezien therapie(on)trouw (Polit en Beck, 2004). De problemen 

betreffende therapietrouw werden in kaart gebracht door een kwantitatieve methode 

(beschrijvende probleemanalyse) en de behoeften betreffende therapietrouw werden door 

een kwalitatieve methode verkend (verkennende behoefte analyse).  

 

Onderzoekssetting 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen een divisie oogheelkunde van een Nederlands 

academisch medisch centrum. In 2007 werden binnen deze academische setting 65 

hoornvliestransplantaties uitgevoerd.  

 

Onderzoekspopulatie en steekproef 

De resultaten van dit onderzoek hebben betrekking op patiënten van 18 jaar en ouder met 

een hoornvliestransplantatie. De resultaten van het onderzoek hebben betrekking op de 

periode vanaf transplantatie tot één jaar postoperatief, omdat de onderzoekspopulatie één 

jaar postoperatief moet oogdruppelen ter voorkoming van een afstoting van het hoornvlies 

(Ransijn, 1996).  

 

De steekproef werd samengesteld middels een gelegenheidssteekproef (Burns en Grove, 

2005). Voor de probleemanalyse werden 55 patiënten met een hoornvliestransplantatie – in 

de postoperatieve periode van één jaar, te weten in de onderzoeksperiode van februari 

2007 tot februari 2008 – door de onderzoeker uitgenodigd voor deelname aan het 

onderzoek. Uit deze groep patiënten werden zes patiënten, die in de periode van april 2008 

de onderzoekssetting bezochten, door de onderzoeker benaderd voor de behoefte analyse. 
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De keuzes voor zowel deze steekproefgrootte als voor de gekozen selecte steekproefvorm 

waren pragmatische keuzes gezien de beschikbare tijd voor de uitvoering van het 

onderzoek.  

 

Selectiecriteria 

Voor de patiënten in zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve gedeelte van het 

onderzoek werden de volgende selectiecriteria toegepast, te weten patiënten die:  

(1) 18 jaar of ouder waren, (2) minimaal twee weken druppelden na de transplantatie, zodat 

ervaring bestond met het opvolgen van het druppelvoorschrift, (3) zelf druppelden of door 

mantelzorger werden gedruppeld, om de zorgvraag van de doelgroep helder te krijgen, (4) 

de Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheden beheersten, om de vragenlijst in te kunnen 

vullen en (5) zich in de postoperatieve fase tot één jaar bevonden, de periode dat patiënten 

een druppelvoorschrift hebben. Een aanvullend selectiecriterium voor het kwalitatieve 

gedeelte was dat patiënten in april 2008 een controleconsult hadden binnen de 

onderzoekssetting.  

 

Werving 

Alle patiënten die aan de selectiecriteria voldeden kregen per post: (1) schriftelijke 

informatie over het totale onderzoek, (2) een schriftelijke toestemmingsverklaring, (3) de 

vragenlijst en (4) een gefrankeerde antwoordenvelop. Drie dagen na het versturen van de 

deelnemerspakketten werden alle geselecteerde patiënten door de onderzoeker gebeld. 

Patiënten kregen mondelinge uitleg en werden gevraagd of zij bereid waren deel te nemen 

aan het onderzoek. Voor deze persoonlijke benadering werd gekozen om de respons te 

bevorderen (Polit en Beck, 2004). Van deze geselecteerde patiënten werden patiënten, die 

een controleconsult hadden in de periode april 2008, gevraagd door de onderzoeker om 

deel te nemen aan een interview voor de behoefte analyse.  

 

Ethische aspecten 

Het onderzoeksvoorstel werd vooraf aan de dataverzameling voorgelegd aan de Medische 

Ethische Toetsing Commissie (METC) van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De 

METC beoordeelde het onderzoek als zijnde niet WMO-plichtig. In het kader van de Wet 

bescherming van persoonsgegevens (Wbp) werden patiënten vooraf aan het onderzoek 

zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. Patiënten die deelnamen 
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aan het onderzoek tekenden een schriftelijke toestemmingsverklaring. Anonimiteit werd 

gewaarborgd doordat de gegevens anoniem werden verwerkt door het gebruik van codes 

en doordat er geen namen van patiënten en/of persoonlijke gegevens werden gebruikt 

(Polit en Beck, 2004).  

 

Dataverzameling 

Data werden verzameld middels schriftelijke vragenlijsten (probleemanalyse) en semi-

gestructureerde interviews (behoefte analyse). De concepten van het gedragsverklarende 

Attitude, Sociale invloed en Eigen-effectiviteit model (ASE-model, figuur 1) – attitude, 

sociale invloed, eigen-effectiviteitsverwachting, intentie, barrières en vaardigheden – 

hebben hierbij een centrale rol gespeeld (de Vries et al., 1988,1995). Dit ASE-model is het 

meest gangbare model en zeer geschikt voor de analyse van gezondheidsgedragingen 

(Sassen, 2000). Daarnaast heeft het ASE-model veel empirische ondersteuning gekregen 

(Brug et al., 2007).  

 

<Figuur 1> 

 

De externe variabelen, zoals demografische factoren worden verondersteld het gedrag 

alleen te beïnvloeden via de drie determinanten en de gedragsintentie. Attitudes, sociale 

invloed en de eigen-effectiviteit bepalen de intentie tot gedrag voordat het gedrag vertoond 

is. Indien de gedragsintentie uiteindelijk positief is tegenover het uitvoeren van het 

gewenste gedrag kunnen barrières of bepaalde handelingsvaardigheden meespelen die de 

uitvoering van het gedrag in de weg kunnen staan (Brug et al., 2007).  

 

Probleemanalyse 

Voor de dataverzameling van de probleemanalyse werd gekozen voor schriftelijke 

vragenlijsten, omdat hiermee in korte tijd veel informatie verkregen werd over de problemen 

van een grotere groep respondenten (Polit en Beck, 2004). Voor dit onderzoek werd de 

vragenlijst ‘Problemen bij het gebruiken van oogmedicatie na een hoornvliestransplantatie’ 

ontwikkeld. De vragenlijst had in totaal 29 vragen en was opgebouwd aan de hand van de 

concepten van het ASE-model. De vragenlijst bestond uit twee delen, een algemeen deel 

voor demografische gegevens en een specifiek deel gericht op voorkomende problemen. 

Het algemene gedeelte was opgebouwd op basis van de bestaande vragenlijst 
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‘Patiëntenvoorlichting’ waarmee het effect van het verpleegkundig spreekuur, binnen de 

onderzoekssetting van dit onderzoek, werd gemeten (van ‘t Riet en Jansen, 2004). Het 

algemene gedeelte bestond uit 11 vragen. De antwoordcategorieën werden uit de 

oorspronkelijke vragenlijst aangehouden. Het specifieke gedeelte van de vragenlijst – 

gericht op voorkomende problemen – werd opgebouwd op basis van de bestaande 

vragenlijsten van zowel van ’t Riet en Jansen (2004) als van Strating et al. (2006). Strating 

et al. (2006) gebruikte de vragenlijst om determinanten van zelfmanagement gedrag te 

meten bij patiënten met reuma artritis. De opbouw van dit specifieke gedeelte was als volgt: 

intentie tot druppelen (2 vragen), sociale invloed (3 vragen), attitude (3 vragen), eigen-

effectiviteit (4 vragen), barrières (2 vragen) en vaardigheden (4 vragen). De 

antwoordcategorieën zijn uit de oorspronkelijke lijsten aangehouden. Uit de vragenlijst 

‘Patiëntenvoorlichting’ werden de componenten vaardigheden en barrières gebruikt (van ’t 

Riet en Jansen, 2004). Uit de vragenlijst van Strating et al. (2006) werden de componenten 

attitude, sociale norm, eigen-effectiviteit en intentie gebruikt. De inhoud van de vragen 

werden vertaald naar relevante onderwerpen gericht op therapietrouw ten aanzien van 

oogmedicatie (van ’t Riet en Jansen, 2004).  

 

De content validity index (CVI), ontwikkeld door Waltz en Bausell in 1981, werd gebruikt om 

de inhoudsvaliditeit van de vragenlijst te bepalen (Burns en Grove, 2005). De CVI is een 

instrument waarbij experts een score geven voor de inhoudelijke relevantie per item aan de 

hand van een 4-puntsschaal (1= niet relevant, 2= vraag ongeschikt om relevantie te 

beoordelen, 3= relevant, kleine aanpassing is nodig, 4= zeer relevant) (Burns en Grove, 

2005; Polit en Beck, 2004). Vier experts hadden aan de hand van de CVI zowel de 

relevantie per item bepaald (I-CVI) als de relevantie van de totale vragenlijst (S-CVI). De 

experts werden geselecteerd op basis van verschillende perspectieven op het 

patiëntentraject van patiënten met een hoornvliestransplantatie. Alvorens de experts de lijst 

beoordeelden lazen zij een beschrijving door van de principes van het ASE-model met de 

bijbehorende ASE-determinanten.  De experts waren: één cornea specialist (medisch 

perspectief), één verpleegkundige (verpleegkundig perspectief), één student 

Verplegingswetenschap (theoretisch perspectief) en één leidinggevende (controlerend 

perspectief). In de expertronde hadden 26 items een I-CVI van 1.0. Eén vraag werd na de 

expertronde verwijderd (I-CVI van .25). Er was één vraag met een I-CVI score van .5, welke 

werd behouden in de vragenlijst. Deze vraag leek laag gescoord in verband met gedachte 
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moeilijkheidsgraad voor het beantwoorden van de vraag door een patiënt in plaats van laag 

beoordeelde relevantie. Er waren twee items met een I-CVI van .75 en werden eveneens 

behouden in de lijst, omdat deze vragen nauw verband hadden met het ASE-model. De 

totale inhoudsvaliditeit kan op twee manieren berekend worden met behulp van de S-CVI, 

te weten de S-CVI/Universal Agreement (S-CVI/UA) en de S-CVI/Average (S-CVI/Ave) 

(Polit en Beck, 2006). Omdat de S-CVI/UA zeer conservatief is in de criteria die gesteld 

wordt aan de validiteit van de inhoud – namelijk 100% overeenstemming van de totale 

groep experts – adviseren Polit en Beck (2006) om de criteria van de S-CVI/Ave te 

hanteren om de totale inhoudsvaliditeit te berekenen. Het was bijvoorbeeld denkbaar dat 

wellicht één expert een vraag niet in de juiste context zou kunnen plaatsen (Polit en Beck, 

2006). Waltz et al. (2005) hanteren een standaard voor een acceptabele inhoudsvaliditeit 

van het totale meetinstrument van .90 of hoger. De gebruikte vragenlijst in dit onderzoek 

had een S-CVI/Ave van .97. In een tweede expertronde had één patiënt na een 

hoornvliestransplantatie de vragenlijst ingevuld. De vragenlijst hoefde vanuit het 

patiëntenperspectief niet aangepast te worden gezien moeilijkheidsgraad of duur van 

invullen. De Cronbach’s Alpha werd achteraf per subschaal gemeten, te weten attitude (α= 

.49), sociale norm (α= .16), eigen-effectiviteit (α= .80) en vaardigheden (α= .07). Dit 

betekent dat alleen de subschaal eigen-effectiviteit voldoende intern consistent is en dat de 

subschalen attitude, sociale norm en vaardigheden op itemniveau gezien behoren te 

worden. Voor de subschalen met twee items werd de Spearman’s rangcorrelatie berekend, 

te weten intentie (Rs= .401, p=.032) en barrières (Rs=.978, p=.000). De subschaal intentie 

heeft een significante doch matig onderling samenhangende items. De subschaal barrières 

laat een significante en sterke onderlinge overeenstemming van de items zien.  

 

Behoefte analyse 

Voor de behoefte analyse werd gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. De 

interviews zijn afgenomen door de onderzoeker aan de hand van een vooraf vastgesteld 

interviewprotocol met topics voortvloeiend uit het ASE-model. Het interviewprotocol bestond 

uit één beginvraag en uit zeven hoofdvragen. Tijdens het interview werden hoofdvragen – 

welke afgeleid waren van de ASE determinanten – open gesteld. Een voorbeeldvraag aan 

de hand van ‘barrières’ als topic was: ‘Kunt u mij iets vertellen over mogelijke 

barrières/problemen die u ervaart bij het oogdruppelen volgens voorschrift?’ Vervolgens 

werd gericht doorgevraagd naar mogelijke behoefte aan verpleegkundige ondersteuning ten 
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aanzien van de genoemde topics. Twee voorbeeldvragen waren: ‘Wat kan de 

verpleegkundig bij dit probleem voor u betekenen?’ en ‘Hebt u behoefte aan ondersteuning 

hierbij door een verpleegkundige?’ Afhankelijk van het antwoord van de geïnterviewde 

werden mogelijke vervolgvragen gesteld. Hierbij werden de onderwerpen ter sprake 

gebracht in termen en definities zoals deze door geïnterviewden werden gebruikt. Op deze 

manier werden de subjectieve ervaringen, opinies en houdingen van de geïnterviewde 

zichtbaar gemaakt (Holloway en Wheeler, 2002). De interviews werden met een voice 

recorder opgenomen. Vooraf aan de behoefte analyse werd een proefinterview afgenomen 

met een verpleegkundige en een patiënt. Zowel de verpleegkundige als de patiënt was van 

mening dat alle vragen duidelijk waren en er geen onderdelen gemist werden. Een interview 

duurde circa dertig minuten.  

 

Data-analyse 

Probleemanalyse 

De data-analyse van de schriftelijke vragenlijsten werd uitgevoerd met behulp van SPSS 

15.0. In de probleemanalyse werd gekeken naar de frequenties van voorkomende 

problemen. De frequentieberekeningen zijn gedaan aan de hand van beschrijvende 

statistiek.  

 

Behoefte analyse 

De teksten van de semi-gestructureerde interviews werden letterlijk uitgeschreven, zodat 

deze geschikt waren voor analyse (transcriptie). De wijze van transcriptie werd als lopend 

verhaal verwerkt, wat betekent dat de herhalingen en stopwoorden bij de transcriptie 

weggelaten zijn (Evers, 2007). Informatie werd in deze fase geselecteerd op relevantie. 

Niet-relevante informatie werd geschrapt. De probleemstelling en het doel van het interview 

– de behoeften inventariseren van patiënten ten aanzien van verpleegkundige 

ondersteuning – werd als maatstaf gebruikt voor de keuze voor wel of niet relevante 

informatie (Baarda et al., 1996). Als laatste werd de tekst ingedeeld onder de centrale 

concepten van het ASE-model (Holloway en Wheeler, 2002). Deze indeling werd 

gecontroleerd door vier studenten Verplegingswetenschap om de objectiviteit van de 

interpretatie te vergroten. Vervolgens werden de data in een breder verband geplaatst met 

behulp van literatuur en de uitkomsten van de probleemanalyse (Holloway en Wheeler, 

2002).  



 

 

Therapietrouw na een hoornvliestransplantatie, 11 juli 2008 

 

11  

Resultaten 

De resultaten van de probleemanalyse en de behoefte analyse zijn als twee aparte 

componenten beschreven. Tijdens de interviews (behoefte analyse) werden problemen 

genoemd door de geïnterviewden die relevant geacht werden voor de probleemanalyse. 

Met deze reden zullen de problemen voortkomend uit de interviews beschreven worden bij 

de probleemanalyse.  

 

Externe variabelen (demografische gegevens) 

In de onderzoeksperiode van februari 2007 tot februari 2008 ondergingen 63 patiënten een 

hoornvliestransplantatie. De selectiecriteria werden op deze 63 patiënten toegepast. Drie 

patiënten waren jonger dan 18 jaar, twee patiënten beheersten niet de Nederlandse spreek- 

en schrijfvaardigheid, één patiënt was overleden en twee patiënten werden door de 

thuiszorg gedruppeld. Vijfenvijftig patiënten voldeden aan de selectiecriteria en werden 

uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Bij de eerste belronde gaven twee patiënten 

aan niet mee te willen doen aan het onderzoek. De redenen hiervoor waren een slechte 

gezondheidsprognose en een slecht resultaat na transplantatie. Zesenveertig vragenlijsten 

werden ingevuld en geretourneerd. Alle vragenlijsten waren bruikbaar ingevuld. Dit is een 

respons van 84% (46/55). De demografische gegevens van deze patiënten werden 

verzameld en er werd een vergelijking gemaakt – aan de hand van de Mann Whitney toets 

– tussen de non-respondenten en de respondenten. Gezien leeftijd, geslacht en termijn 

postoperatief werden geen significante verschillen gevonden. De gemiddelde leeftijd van 

deze steekproef was 62 jaar (SD= 17,049). Vijfentwintig mannen en 21 vrouwen vulden de 

vragenlijst in. De externe variabelen (demografische gegevens) van de respondenten (n= 

46) zijn weergegeven in tabel 1.  

 

Van de groep respondenten (n=46) hadden zes respondenten een afspraak in april 2008 

binnen de onderzoekssetting. Deze zes respondenten werden uitgenodigd voor deelname 

aan de behoefte analyse (interview) en gaven hier toestemming voor. De gemiddelde 

leeftijd van de geïnterviewden was 62 jaar (SD= 8,479). Vier mannen en twee vrouwen 

namen deel aan het interview. Alle zes respondenten hadden in de vragenlijst aangegeven 

te druppelen zoals werd voorgeschreven. De externe variabelen (demografische gegevens) 

van de geïnterviewden (n= 6) zijn weergegeven in tabel 1.  
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<Tabel 1> 

 

Probleemanalyse 

Attitude tegenover dagelijks oogdruppelen 

Geen van de respondenten gaf aan het dagelijks oogdruppelen een probleem te vinden. 

Wel vond 20% van de respondenten het dagelijks oogdruppelen ’een beetje een probleem’ 

(tabel 2). Tijdens de interviews gaven drie geïnterviewden aan niet altijd gemotiveerd te zijn 

om dagelijks te druppelen zoals voorgeschreven (tabel 3). Twee geïnterviewden gaven aan 

hierin wel een verschil te zien tussen de fase vlak na de operatie en op het moment van het 

interview, in dit geval zes tot acht maanden postoperatief. Vlak na de operatie waren beide 

geïnterviewden gemotiveerder om te druppelen dan op het moment wanneer zij de situatie 

als stabiel ervoeren. Eén geïnterviewde gaf aan weleens laat thuis te komen en dan geen 

zin meer te hebben om te oogdruppelen.  

 

Sociale invloed ten aanzien van dagelijks oogdruppelen 

Op de vraag of de respondenten thuis het oogdruppelen weleens oefenden antwoordde 

78% dit thuis niet te doen. Vijfentachtig procent van de respondenten werden niet herinnerd 

– door een derde persoon – aan het gebruiken van de oogmedicatie (tabel 2). Drie 

geïnterviewden zeiden wel herinnerd te worden aan het oogdruppelen door een derde 

persoon. Deze derde persoon was bij alle drie geïnterviewden de partner.  

 

Eigen-effectiviteitsverwachting van dagelijks oogdruppelen 

Zeven procent van de respondenten waren het niet eens met de stelling dat zij konden 

oogdruppelen zoals de oogarts had voorgeschreven. Deze patiënten druppelden overigens 

zelf. Twee procent was het niet eens met de stelling dat zij alle vragen durfden te stellen die 

zij van de oogarts wilden weten (tabel 2). 

 

Intentie tot het dagelijks oogdruppelen 

Op de vraag of respondenten alles vroegen aan de oogarts wat zij wilden weten 

antwoordde zeven procent dit niet te doen (tabel 2). Eén geïnterviewde merkte op niet alle 

vragen te stellen vanwege de tijdsdruk die werd ervaren tijdens een controle consult aan de 

oogarts.  
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Barrières ten aanzien van dagelijks oogdruppelen 

Achtentwintig procent antwoordde niet altijd te druppelen zoals de oogarts had 

voorgeschreven. Dit waren zes vrouwen en zeven mannen, waarvan tien respondenten 

aangaven zelf te druppelen. De frequentie van het vergeten van oogdruppelen varieerde 

van gedurende een dag niet alle druppels gebruiken (24%) tot één hele dag of enkele 

dagen druppels vergeten (4%). Van deze groep (n=13) gaven 11 respondenten aan dat het 

vergeten de reden was voor niet druppelen zoals voorgeschreven. Overige barrières die 

werden genoemd waren: druppels zijn op, vermoeidheid, aanwezig zijn op het werk, op reis 

en bezig zijn met andere dingen (tabel 2). Vijf geïnterviewden – die in de vragenlijst 

aangaven dat zij druppelden zoals voorgeschreven – zeiden tijdens de interviews weleens 

een druppel te vergeten. Het ging bij alle vijf geïnterviewden om de druppel midden op de 

dag.  

 

Druppelvaardigheden  

Drieëndertig procent van de respondenten drukte de traanbuis niet dicht na het 

oogdruppelen. Vijftien procent van de respondenten zeiden het oog aan te raken bij het 

oogdruppelen (tabel 2).  

 

<Tabel 2> 

 

Behoefte analyse 

Attitude tegenover dagelijks oogdruppelen 

Geïnterviewden zeiden behoefte te hebben aan ondersteuning gezien de motivatie om 

dagelijks te druppelen zoals voorgeschreven. Geïnterviewden gaven aan het oogdruppelen 

soms zo’n gedoe te vinden en sloegen het dan weleens over. Overigens wisten de 

geïnterviewden niet goed op welke manier zij hierbij ondersteund zouden willen worden 

(tabel 3). 

 

Sociale invloed ten aanzien van dagelijks oogdruppelen 

Alle geïnterviewden gaven aan geen behoefte te hebben aan een herinnering – door een 

derde persoon – om te gaan oogdruppelen (tabel 3). Drie geïnterviewden werden al 

herinnerd aan het oogdruppelen door de partner. De overige drie geïnterviewden zeiden dat 

het oogdruppelen er al helemaal bij hoorde, dit gezien het dagelijkse ritme. De 
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geïnterviewden gaven aan thuis niet te oefenen met een derde persoon. Eén geïnterviewde 

werd gedruppeld door de partner, maar had dit graag zelf willen leren. Hier bestond wel 

behoefte aan verpleegkundige ondersteuning om te leren oogdruppelen. Door tijdsdruk 

oefende de geïnterviewde het oogdruppelen niet met de partner, maar deed de partner snel 

een druppel in het oog. Op de vraag wie er druppelde indien de partner afwezig was, 

antwoordde de geïnterviewde dat er dan niet gedruppeld werd. 

 

Eigen-effectiviteitsverwachting van dagelijks oogdruppelen 

Geïnterviewden gaven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het oogdruppelen 

indien zij een wisselend dagritme hadden dan gewoonlijk (tabel 3). Voorbeelden van deze 

situaties waren aan het werk zijn, op visite zijn, op stap zijn geweest en tijdens vakanties. 

Hierbij werden druppels weleens vergeten. Geïnterviewden waren dan niet overtuigd dat zij 

dan het oogdruppelen konden volhouden zoals voorgeschreven.  

 

Intentie tot het dagelijks oogdruppelen 

Geïnterviewden zeiden absoluut geen behoefte te hebben aan ondersteuning bij het 

bevorderen van een positieve gedragsintentie om dagelijks te oogdruppelen (tabel 3). 

Geïnterviewden vonden het oogdruppelen erg belangrijk en waren zeker van plan te 

druppelen zoals voorgeschreven. Wel gaf één geïnterviewde aan dat deze intentie vlak na 

de operatie positiever was dan op het moment van het interview, zes maanden 

postoperatief. Deze geïnterviewde zei vlak na de operatie continu aan het oogdruppelen te 

denken. Zes maanden postoperatief was de geïnterviewde er minder mee bezig.  

 

Barrières ten aanzien van dagelijks oogdruppelen 

Het vergeten van de druppels vormde voor de geïnterviewden een barrière en hierbij was 

behoefte aan ondersteuning (tabel 3). Vijf geïnterviewden gaven aan weleens een druppel 

te vergeten. Op de vraag of er behoefte was aan een reminder welke bevestigd kan worden 

op het druppelflesje en op gezette tijden alarmeert, zeiden geïnterviewden hiervan gebruik 

te maken indien dit tot de mogelijkheden zou behoren. 

 

Druppelvaardigheden 

Geïnterviewden hadden behoefte aan een verpleegkundig spreekuur waar zij – tijdens de 

controleconsulten postoperatief – terecht kunnen met vragen en voor het oefenen van het 
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oogdruppelen (tabel 3). Geïnterviewden zeiden daar behoefte aan gehad te hebben vlak na 

de operatie, maar er bestond ook behoefte aan een verpleegkundig spreekuur ten tijde van 

de verdere controleconsulten postoperatief. 

 

<Tabel 3> 

 

Discussie  

Probleemanalyse 

Patiënten in dit onderzoek lijken niet altijd gemotiveerd te zijn om te oogdruppelen zoals 

voorgeschreven. In de studies van Winfield et al. (1990) en Tsai et al. (2003) wordt een lage 

motivatie bij patiënten met glaucoom als één van de belangrijkste oorzaken van 

therapieontrouw ten aanzien van oogmedicatie gevonden. Opmerkelijk in dit onderzoek is 

dat bij patiënten met een hoornvliestransplantatie de fase postoperatief een rol kan spelen 

bij de mate van motivatie om te druppelen volgens voorschrift. Een barrière die patiënten in 

dit onderzoek aangeven – om niet te druppelen volgens voorschrift – lijkt het vergeten van 

één of meerdere druppels per dag te zijn. Dit onderzoek laat hiervoor verschillende 

oorzaken zien. Zo zullen patiënten druppels vergeten wanneer het dagelijks ritme 

verandert, zoals in het weekend of tijdens vakanties. Patiënten geven daarnaast aan de 

druppel die op het drukste moment van de dag moet worden genomen sneller te vergeten 

dan de druppel op de ochtend en in de avond. In de kwalitatieve studie van Lacey et al. 

(2008) worden deze bevindingen – wat betreft de barrières – ondersteund.  

 

Behoefte analyse 

Geïnterviewden hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning specifiek 

gericht op het verhogen van de motivatie. In de eerder genoemde studie van Winfield et al. 

(1990) suggereerden de onderzoekers dat het voldoende informeren van patiënten over de 

behandeling en het oefenen van de druppeltechniek een basis vormde voor een optimale 

motivatie. Patiënten geven in dit onderzoek aan behoefte te hebben aan een 

verpleegkundig spreekuur op het moment dat zij bij de oogarts voor een consult komen. 

Binnen dit spreekuur is er behoefte aan: uitleg en/of samen oefenen betreffende de 

druppelvaardigheid en uitleg over de voorgeschreven oogdruppels en/of een aangepast 

druppelbeleid. In een andere recente studie zeggen patiënten tevens behoefte te hebben 

aan informatie over consequenties van lage therapietrouw gezien oogmedicatie en willen 



 

 

Therapietrouw na een hoornvliestransplantatie, 11 juli 2008 

 

16  

deze informatie later in het behandelingsstadia wederom ontvangen, zodat ook de eigen 

ervaring meegenomen kan worden (Lacey et al. 2008). Een belangrijk signaal uit dit 

onderzoek is dat patiënten zeggen gebruik te maken van een druppelreminder indien deze 

aangeboden wordt. Dit is een belangrijk signaal van patiënten, omdat in de studie van Sclar 

et al. (1991) gebleken is dat patiënten – met een langdurig oogmedicatiebeleid – met deze 

reminder significant meer druppelden dan patiënten die zonder deze reminder druppelden.  

 

Sterke en zwakke kanten van het onderzoek 

Geen studies werden gevonden naar therapie(on)trouw ten aanzien van oogmedicatie bij 

patiënten met een hoornvliestransplantatie. Een duidelijke meerwaarde van dit onderzoek 

tegenover bestaande studies is het onderzoeken van de patiëntenpopulatie met een 

hoornvliestransplantatie. Zo werd door dit onderzoek gevonden dat de fase postoperatief 

een indicatie kan zijn voor de mate van therapie(on)trouw bij deze patiëntengroep. Een 

ander sterk punt van dit onderzoek is het gebruiken van het ASE-model als leidraad voor 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Verschillende recente studies hebben 

namelijk gepleit voor het integreren van een gedragsverklarend model om determinanten 

van therapie(on)trouw volledig inzichtelijk te maken (Lacey et al., 2008; van Meijel et al., 

2004; Sluijs et al., 2006). Daarnaast vormt de hoge respons bij de probleemanalyse middels 

vragenlijsten een sterke kant van het onderzoek (85%). Bij schriftelijke vragenlijsten wordt 

een gemiddelde respons van vijftig procent verwacht (Polit en Beck, 2004). Hierdoor zijn de 

resultaten van dit onderzoek gebaseerd op een grote groep respondenten. Laatste sterke 

kant van dit onderzoek is de integratie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Door 

het gebruik van schriftelijke vragenlijsten (cijfers) in combinatie met kwalitatieve interviews 

(woorden) zijn twee fundamentele factoren van menselijke communicatie bij elkaar gebracht 

(Polit en Beck, 2004). Hierdoor is met dit onderzoek verdieping gegeven aan de 

patiëntencontext van therapie(on)trouw gedrag.  

 

De resultaten uit dit onderzoek behoren echter wel met enige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd te worden. Ten eerste vanwege een mogelijke overschatting van de mate 

van therapietrouw in dit onderzoek door het gebruik van een schriftelijke vragenlijst om 

therapie(on)trouw en problemen daaromtrent te inventariseren. Uit de ervaring van cornea 

specialisten werd gesuggereerd dat patiënten therapieontrouw zijn aan het druppelregime. 

Desondanks zeggen slechts 13 patiënten (N= 46) in de vragenlijst niet te druppelen zoals 
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voorgeschreven. Dit lijkt in tegenstelling te zijn met de ervaringen in de dagelijkse praktijk. 

Echter opmerkelijk is dat in het interview vijf geïnterviewden (n=6) aangaven weleens een 

druppel op een dag te missen terwijl deze in de vragenlijst hadden aangegeven te 

druppelen zoals voorgeschreven. Vraag die in dit verband gesteld kan worden is in 

hoeverre sociaal wenselijke antwoorden bij de vragenlijst een rol hebben gespeeld. Het 

gebruiken van een vragenlijst om therapie(on)trouw te meten heeft als bekende zwakte dat 

veelal de mate van therapietrouw wordt overschat, wegens sociale wenselijkheid (Sluijs et 

al., 2006). Betreffende het meten van therapie(on)trouw is bekend dat er geen gouden 

standaard bestaat en dat elk meetinstrument zijn beperkingen kent (Prins, 2006; Sluijs et 

al., 2006). Wel wordt geadviseerd om een combinatie van meetinstrumenten te gebruiken 

om therapie(on)trouw te meten (Prins, 2006), zoals in dit onderzoek is gedaan. Desondanks 

is de kans groot dat de vragenlijst geleid heeft tot een overschatting van therapietrouw, met 

als gevolg dat de genoemde problemen eveneens niet in de werkelijke mate zijn 

weergegeven. Ten tweede behoren de lage mate van onderlinge samenhang van de items 

van de subschalen attitude, sociale norm en vaardigheden in de vragenlijst in acht 

genomen te worden bij het interpreteren van de resultaten. Ten derde is er geen saturatie 

van data is bereikt bij het uitvoeren van kwalitatieve interviews en daardoor kan niet worden 

uitgesloten dat er mogelijk meer relevante behoeften van patiënten bestaan die dit 

onderzoek niet laat zien. Ten vierde kunnen uit dit onderzoek geen conclusies getrokken 

worden over problemen en behoeften van patiënten die niet de Nederlandse spreek- en 

leesvaardigheid beheersen, zij werden niet meegenomen in dit onderzoek. Desondanks 

kunnen naar verwachting personen met een taalbarrière specifieke aandachtspunten 

hebben voor verpleegkundige ondersteuning die in dit onderzoek niet inzichtelijk zijn 

gemaakt.  

 

Conclusie  

Gezien de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende problemen en behoeften van 

patiënten met een hoornvliestransplantatie als basis dienen voor het ontwikkelen van een 

aanvullende verpleegkundige interventie: 

Attitude 

- Een probleem vormt een verlaagde motivatie om te druppelen volgens voorschrift. De 

mate van motivatie kan afhangen van de fase postoperatief; 
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- Er bestaat behoefte bij patiënten aan verpleegkundige ondersteuning en aan 

ondersteuning om de motivatie te verhogen. 

Barrières 

- Een probleem vormt het vergeten van oogdruppels. Dit kan afhangen van het 

veranderen van het dagritme en het druppelen midden op de dag wordt sneller 

vergeten; 

- Er bestaat bij patiënten behoefte aan verpleegkundige ondersteuning bij het 

herinneren aan het gebruiken van oogdruppels, in de vorm van een druppelreminder. 

Vaardigheden 

- Behoefte aan een verpleegkundig spreekuur waarin informatie geboden wordt 

betreffende uitleg en/of samen oefenen betreffende de druppelvaardigheid en uitleg 

over de voorgeschreven oogdruppels en/of aangepast druppelbeleid. 

 

Aanbevelingen 

Om een volledig inzicht te krijgen in problemen en behoeften die patiënten hebben voor 

verpleegkundige ondersteuning bij het opvolgen van het oogmedicatiebeleid is er een 

aanvullend – op dit onderzoek – kwalitatief onderzoek nodig binnen verschillende 

onderzoeksettings, waarbij het bereiken van saturatie van gegevens een vereiste is. 

Daarnaast is het van belang om de resultaten van dit onderzoek te gebruiken als basis voor 

het ontwikkelen van een verpleegkundige interventie gericht op het bevorderen van 

therapietrouw gedrag ten aanzien van oogmedicatie. Vervolgens wordt aanbevolen de 

interventie te testen op verhoging van therapietrouw aan de hand van een effectstudie.  
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Figuur 1: ASE- model (de Vries et al., 1988,1995) 
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Tabel 1: Externe variabelen (demografische gegevens)  

     Respondenten    Geïnterviewden 

probleemanalyse   behoefte analyse 

     (N=46)     (N=6) 

Leeftijd (in jaren): 

<-40     6     0 

41-65     19     5 

>65     21     1 

Gemiddelde    62 (SD= 17,049)   62 (SD= 8,479) 

Range     19-88     47-73 

Geslacht:  

Man     25     4 

Vrouw     21     2   

Hoogst genoten opleiding: 

Geen/lagere school   6     0 

LBO/MULO/MAVO/MBO  26     3 

HAVO/HBS/VWO/MMS  5     3 

HBO/WO    8     0 

Woonsituatie: 

Alleenwonend    9     0 

Met partner en/of kinderen  33     6 

Met ouders en/of familie  4     0 

Termijn postoperatief (in maanden:) 

0-4     10     0 

5-8     19     3 

9-12     17     3 

Toediening oogdruppels:  

Patiënt zelf    28     4  

Mantelzorger     18     2                  
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Tabel 2: Frequentie voorkomende problemen ten aanzien van oogmedicatie (N=46) 

Categorie     Item     Frequentie  

                                                                                        (%) 

Attitude  vinden dagelijks oogdruppelen een probleem   20 

   onbelangrijk vinden van druppelen zoals voorgeschreven    7 

   willen niet weten waarom oogmedicatie gebruikt moet worden     4 

Sociale invloed  thuis het oogdruppelen niet oefenen    78 

   geen derde persoon aanwezig om oogdruppelen over te nemen 17 

   worden niet herinnerd aan oogdruppelen door een derde persoon 85 

Eigen-effectiviteit kunnen niet oogdruppelen zoals voorgeschreven     7 

   kunnen niet oogdruppelen indien van huis afwezig zijn  13 

kunnen niet oogdruppelen met anderen in de buurt     9 

niet alle vragen aan oogarts durven stellen      2 

Intentie   geen vragen stellen tijdens consult bij oogarts     7 

   vragen niet naar doel van gebruik oogmedicatie   37 

Barrières  druppelen niet altijd zoals voorgeschreven    28 

   slaat het oogdruppelen weleens één tot enkele dagen over    4 

   krijgt de oogdruppels weleens niet elke dag zoals voorgeschreven 24 

   reden:vergeten       24  

   reden: druppels zijn op        9  

   reden: vermoeidheid        2  

   reden: aanwezig zijn op het werk       2  

   reden: bezig zijn met andere dingen      2  

   reden: op reis zijn        4  

   geen speciale reden        2  

Vaardigheden  traanbuis wordt niet dichtgedrukt na het oogdruppelen  33 

   druppel valt niet in één keer in het oog      4 

   raakt het oog aan bij het oogdruppelen    15 
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Tabel 3: Overzicht behoefte aan ondersteuning (n=6) 

               Wel/niet behoefte aan  
verpleegkundige ondersteuning? 

Topics        Ja  Nee 
 
Attitude 
Motivatie tot oogdruppelen zoals voorgeschreven   3  3 
 
Sociale invloed 
Herinnering aan het oogdruppelen in thuissituatie   0  6 
Oefenen van het oogdruppelen in de thuissituatie   1  5 
 
Eigen-effectiviteit 
Het oogdruppelen indien weg van huis zijn    4  2 
Het oogdruppelen indien in de buurt van anderen   4  2 
 
Intentie 
Van plan zijn om te druppelen zoals voorgeschreven  0  6 
 
Barrières 
Ondersteuning op gegeven barrières: 
Vergeten       3  3 
Gebruik maken van een reminder op het druppelflesje  5  1 
 
Vaardigheden 
Oefenen met een verpleegkundige op de polikliniek   
tijdens controlebezoeken      4  2 

 

 


