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Voor u ligt mijn scriptie voor de Master Communicatiestudies.  
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trots op het eindresultaat. 
 
Enkele bedankjes zijn op zijn plaats. 
Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder de hulp van mijn opdrachtgever, de Isala klinieken 
en alle enthousiaste medewerkers van dit ziekenhuis.  
 
Speciaal wil ik mijn begeleider Eveline Molenaar bedanken voor haar nuttige tips en optimisme.  
De Stafdienst Concerncommunicatie verdient ook een speciaal bedankje: bedankt! 
 
Daarnaast wil ik alle medewerkers binnen de zorgpaden bedanken voor hun hulp, vooral Sacha 
Westerik, Judith Kamp en Brenda Neijensteijn. 
 
Ik bedank alle proefpersonen voor hun (veelal enthousiaste) medewerking. 
 
Mijn begeleider Henk Pander Maat krijgt een pluim voor zijn feedback en interesse in dit onderzoek. 
Ook de tweede lezer Leo Lentz wil ik hierbij bedanken. 
 
Mijn ouders wil ik bedanken voor al hun steun: zonder jullie was deze scriptie er écht niet geweest. 
 
Een speciaal bedankje voor Ilse, die altijd voor me klaarstaat als ik hulp nodig heb. En dat geldt niet 
alleen voor het invoeren van gegevens in SPSS. 
 
Tot slot bedankt aan iedereen die mij gesteund heeft tijdens mijn afstudeerperiode: of dat nu met 
een kopje thee of een bemoedigend woord was. Het hielp enorm. 
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Summary 
 
In this study three methods were used to analyze whether the current written information in clinical 
pathways in the Isala klinieken, a hospital in the Netherlands, was optimal. The written information 
has been evaluated in two pathways: the pathway Cholecystectomy and the pathway ICD 
(implantable cardioverter defibrillator).  
 
First, the valuation of information for patients in different stages (diagnosis, treatment & after 
surgery) in a pathway was measured by a questionnaire, with emphasis on questions about clear and 
sufficient information. The questionnaire also asked about the usefulness of the information.  
 
Thereafter, a functional analysis measured which textual functions in the different stages in a 
pathway should be present, including which functions were actually present in the current patient 
information.  
 
Finally, a usability test was performed to see whether patients could find information easily in the 
documents of the pathway and to see whether they understood the written information.  
 
The survey shows that the patient information in pathways as sufficient and clear. At each stage in 
each pathway the respondents gave a mark of 7.5 (out of 10) or higher for the information. 
According to patients the written information is especially useful for understanding their disease 
and for preparing the visit to the hospital. In addition, respondents indicated that the information 
was given at the right time. Some respondents indicated that the information does not always 
match reality.  
 
The results of the functional analysis point out some discrepancies in the written information. This 
mainly concerns information about complications, alternative treatments and instructions to 
advance recovery at home. It was also found that much more information was provided to patients, 
than was expected from the literature. 
 
The usability test showed that answering questions correctly was not easy. The subjects could not 
locate information easily. This is mainly due to the fact that the documents miss an internal 
structure, clear headings and a table of contents. It was also found that sometimes information is 
hidden in a brochure and at times it was unclear what type of information could be found in a certain 
document. In some cases subjects expected information in another document. Information about an 
appointment for example, was expected in a letter instead of in a brochure. The observations of 
subjects during the test showed that patients usually think in terms of chronology: before surgery, 
during surgery and after surgery.  
 

 

The information in pathways was sufficiently comprehensible. Subjects quite often gave the right 
answers to the questions in the usability test. Problems arose when the text was not sufficiently 
explicit, when images of the text mislead the reader, or difficult medical terms were used in the text. 
Problems also arose when there was too much information available to choose from. 

Finally, I formulated a recommendation how patient communication in a clinical pathway may be 
evaluated. 
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Samenvatting 
 
In dit onderzoek zijn drie methoden gebruikt om te analyseren of de huidige schriftelijke informatie 
in zorgpaden in de Isala klinieken optimaal is. De schriftelijke informatie is in twee zorgpaden 
geëvalueerd: het zorgpad ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) en het zorgpad Galblaas. 
 
Allereerst is de waardering van patiënten voor informatie in de verschillende fasen (diagnose-
behandeling-na de operatie) in een zorgpad gemeten aan de hand van een vragenlijst. Daarbij is de 
nadruk gelegd op duidelijke informatie en voldoende informatie. Tevens is gevraagd naar het nut 
van de informatie. 
 
Daarna is aan de hand van een functionele analyse gekeken welke functies in de verschillende fasen 
in een zorgpad aanwezig zouden moeten zijn, en tevens welke functies daadwerkelijk aanwezig 
waren in de huidige patiënteninformatie. 
 
Tot slot is door een gebruikstest getest of informatie in het zorgpad gemakkelijk te vinden is en of 
de informatie begrijpelijk is. Deze test is uitgevoerd onder niet-patiënten. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat patiënten de informatie in zorgpaden als voldoende en duidelijk 
waarderen. In elke fase en in elk zorgpad geven de respondenten de informatie een 7,5 of hoger als 
rapportcijfer. De schriftelijke informatie is vooral nuttig om de ziekte te begrijpen en om het 
ziekenhuisbezoek voor te bereiden. Daarnaast gaven de respondenten aan dat de informatie op het 
juiste moment gegeven werd. Enkele respondenten gaven aan dat de informatie niet overeenkomt 
met de werkelijkheid. 
 
De resultaten van de functionele analyses wijzen op enkele discrepanties in de schriftelijke 
informatie. Het gaat daarbij vooral om problemen bij informatie over complicaties, alternatieve 
behandelmethoden en instructies om herstel thuis te bevorderen. Daarnaast bleek dat er veel meer 
informatie aan patiënten wordt verstrekt dan vanuit de literatuur werd verwacht. 
 
Uit de gebruikstest is gebleken dat de informatie in de zorgpaden niet gebruiksvriendelijk is. De 
proefpersonen konden informatie niet lokaliseren. De problemen blijken voornamelijk veroorzaakt 
te worden door een gemis aan interne structuur van documenten; heldere kopjes en een 
inhoudsopgave. Daarnaast bleek dat informatie soms verstopt is in een brochure of onduidelijk is 
welke informatie in welk soort document te vinden is. Ook bleek dat proefpersonen informatie soms 
in een ander document verwachtten; dit heeft te maken met genreverwachtingen. Informatie over 
een afspraak verwacht men in een brief. Uit de opmerkingen van proefpersonen tijdens de test bleek 
dat zij meestal denken in termen van chronologie: voor de operatie, tijdens de operatie en na de 
operatie. 
 
De informatie in zorgpaden was voldoende begrijpelijk. Proefpersonen gaven redelijk vaak tot vaak 
het juiste antwoorden op de vragen in de gebruikstest. Problemen ontstaan wanneer de tekst 
onvoldoende expliciet is, wanneer afbeeldingen bij de tekst de lezer misleiden, er lastige medische 
termen in de tekst staan en wanneer er veel informatie beschikbaar is om uit te kiezen.  
 
Tot slot is een advies geformuleerd hoe patiëntencommunicatie in een zorgpad geëvalueerd kan 
worden.
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Herman Finkers heeft net aan zijn vrouw verteld dat hij lijdt aan een vorm van leukemie  
 
Vrouw van Herman:    “Hoe kan dat nou?” 
Herman:  “Volgens deze folder moet de oorzaak worden gezocht in een 

combinatie van factoren.” 
Vrouw van Herman:  “Ik kan me niet voorstellen dat dat alleen maar een combinatie 

van factoren is geweest. Er moet meer achter zitten.” 
Herman:  “Dit is de officiële folder van het ziekenhuis, daar zetten ze toch 

geen onzin in!”      
       (Finkers, 2009) 

1. Inleiding 
In de ziekenhuiswereld wordt steeds vaker ingegrepen in zorgprocessen. Het kan immers altijd 
beter, efficiënter en met minder kosten. Sinds een jaar of tien worden in Nederlandse ziekenhuizen 
zorgpaden gezien als effectief middel om deze zorgprocessen te stroomlijnen. Een zorgpad is als het 
ware het proces dat een patiënt doorloopt binnen het ziekenhuis van begin tot eind. Vanaf het 
moment dat de patiënt zich bij de polikliniek meldt voor het stellen van de diagnose, tot het 
moment dat de patiënt met ontslag gaat. Voor de patiënt betekent de ontwikkeling van een 
zorgpad dat de zorg rondom een bepaalde aandoening en behandeling van die aandoening, beter 
en effectiever georganiseerd is. Zo hoeft de patiënt bijvoorbeeld maar één keer naar het ziekenhuis 
toe om vooronderzoeken te ondergaan, in plaats van drie keer. 
 
Een belangrijke ontwikkeling is dat het ziekenhuisbezoek steeds korter was. Zo staat in Trouw op 1 
juni 2010: ‘Patiënten steeds korter in ziekenhuis’. In het bericht staat dat uit onderzoek van de 
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen blijkt dat voor het eerst het aantal dagopnames meer 
dan de helft van het totale aantal ziekenhuisopnames inneemt (Trouw, 2010).   
 
In verscheidene onderzoeken wordt het belang van patiëntenvoorlichting benadrukt. Door 
patiënten voor te lichten voldoen ziekenhuizen niet alleen aan de Wet op de Geneeskundige 
Behandel Overeenkomst (WGBO), patiënten blijken ook minder angstig te zijn  als ze op het juiste 
moment informatie ontvangen (Callaghan et al, 1998). Thomas (2003) pleit voor meer voorlichting 
vóór en na het ziekenhuisbezoek, vanwege de kortere opnameperiode.  
 
Binnen de Isala klinieken, een ziekenhuis in Zwolle, was de behoefte ontstaan te weten te komen of 
de huidige wijze van informatieverstrekking aan patiënten optimaal was. In dit onderzoek is bij twee 
zorgpaden onderzocht of de voorlichting zoals deze nu gegeven wordt optimaal is. Dit onderzoek 
heeft daarmee zowel een praktische als theoretische relevantie: aan de ene kant geef ik 
aanbevelingen voor het structureren van patiënteninformatie in zorgpaden in een ziekenhuis, aan 
de andere kant onderzoek ik het gebruiksgemak van patiënteninformatie in zorgpaden door middel 
van lezersgerichte en tekstgerichte wetenschappelijke methoden. 
 
Deze scriptie is als volgt ingedeeld: in hoofdstuk 1 staan de aanleiding en onderzoeksvragen. In 
hoofdstuk 2 wordt het onderzoek ingebed in de theorie, in hoofdstuk 3 wordt uitleg gegeven over de 
context van het onderzoek, hoofdstuk 4 behelst de onderzoeksvragen en methode, in hoofdstuk 5 
wordt geschetst hoe informatie in zorgpaden op dit moment is gestructureerd. In hoofdstuk 6 
volgen de resultaten voor het zorgpad Galblaas, in hoofdstuk 7 de resultaten voor het zorgpad ICD, 
in hoofdstuk 8 de conclusies en in hoofdstuk 9 de discussie. Tot slot volgt in hoofdstuk 10 de 
bronvermelding.  
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1.1 De Isala klinieken 
 

Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van de Isala klinieken. Om de context van dit onderzoek te 
schetsen ga ik in deze paragraaf kort in op de organisatie. 
 
De Isala klinieken zijn één van de grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland. Er zijn 994 
beschikbare bedden en circa 5.400 medewerkers. Per jaar verzorgen de Isala klinieken ongeveer 
522.000 bezoeken aan een polikliniek en 93.000 klinische opnames en dagbehandelingen 
(Jaardocument, 2009).  
 
De Isala klinieken zijn in 1998 ontstaan uit een fusie tussen het Sophia Ziekenhuis en Ziekenhuis de 
Weezenlanden. Op dit moment wordt er gebouwd aan één nieuw ziekenhuis, dat naar verwachting 
in 2013 opgeleverd wordt.  
 
De missie van de Isala klinieken luidt als volgt: 
“De Isala klinieken bieden basiszorg voor de bevolking van Zwolle en omgeving en specialistische 
topzorg aan de bewoners van de regio tussen de academische centra in Groningen, Utrecht en 
Nijmegen” (Jaarverslag, 2008). 

Voor de inwoners van Zwolle en omgeving bieden de Isala klinieken basiszorg. De Isala klinieken 
bieden daarnaast topklinische zorg in het gebied tussen het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG, grootste ziekenhuis van Nederland) en de academische ziekenhuizen in Utrecht 
en Nijmegen (Profiel Isala, 2010). 

  

1.2 Aanleiding en onderzoeksvragen 
 

Binnen de Isala klinieken worden zorgpaden ontwikkeld. Een zorgpad is als het ware het proces dat 
een patiënt doorloopt binnen het ziekenhuis van begin tot eind. Vanaf het moment dat de patiënt 
bij de polikliniek is voor het stellen van de diagnose begint het zorgpad, tot het moment dat de 
patiënt met ontslag gaat. De reden voor het ontwikkelen van deze zorgpaden is voornamelijk het 
streven naar efficiëntie voor de patiënt. Een patiënt hoeft in een zorgpad bijvoorbeeld minder vaak 
te wachten dan in zorgprocessen die nog geen zorgpad zijn. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van 
zorgpaden ook voor lagere kosten. 
 
De Isala klinieken zijn de afgelopen jaren begonnen met de introductie van Lean als methode om de 
zorgpaden efficiënt te maken. Echter, er is nog weinig aandacht voor patiëntenvoorlichting binnen 
zorgpaden. In richtlijnen voor het ontwikkelen van zorgpaden wordt patiëntenvoorlichting 
genoemd. Desondanks is nog niet duidelijk of de huidige patiëntenvoorlichting in zorgpaden 
optimaal is. 
 
De hoofdvraag volgt uit deze constatering: 
Is de huidige structuur van patiënteninformatie in een zorgpad optimaal? 
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Omdat nog niet duidelijk is in hoeverre patiënten de informatie in zorgpaden waarderen en in 
hoeverre zij de informatie nuttig vinden, is de volgende deelvraag opgesteld: 
 

Wat vinden patiënten van de informatie in een zorgpad? 
Deelvraag 1 

- Vinden patiënten de informatie in een zorgpad duidelijk en volledig? 
- Hoe beoordelen patiënten het nut van de informatie in een zorgpad? 

 
Omdat onduidelijk is wat de stand van zaken is wat betreft structurering van informatie in 
zorgpaden, zowel in de literatuur als bij andere ziekenhuizen, is de volgende deelvraag 
geformuleerd: 
 

Hoe zou een structuur voor zorgpadinformatie eruit kunnen zien? 
Deelvraag 2 

- Wat zegt de literatuur hierover? 
- Wat is er in de praktijk aanwezig? 

 
Aan de hand van deze deelvraag wordt bekeken wat de huidige stand van zaken is op dit gebied en 
welke functies informatie in een zorgpad dient te hebben. 
 
Daarnaast is het van belang om te analyseren of het huidige pakket met zorgpadinformatie 
gebruiksvriendelijk is. Immers, informatie kan alleen optimaal zijn wanneer gebruikers ermee 
overweg kunnen. Patiënten van de Isala klinieken moeten overweg kunnen met al het 
informatiemateriaal dat ze van de Isala klinieken ontvangen in een zorgpad. Deze constatering leidt 
naar de volgende deelvraag: 
 

Hoe gebruiksvriendelijk is het huidige pakket met zorgpadinformatie? 
Deelvraag 3 

- Is de informatie in het pakket makkelijk te doorzoeken? 
- Is de informatie begrijpelijk? 

 
Deze deelvraag onderzoek ik door middel van een gebruikstest (ook wel usability onderzoek 
genoemd). Potentiële patiënten van de Isala klinieken proberen informatie te zoeken in een pakket 
met informatie en beantwoorden vragen over deze informatie. Het begrip van de informatie wordt 
gemeten door te kijken hoeveel vragen juist beantwoord worden. De subvraag over het doorzoeken 
van informatie in het pakket, wordt getest door de antwoordtijd van de proefpersonen te noteren, 
het aantal documenten dat ze doornemen om het antwoord te vinden en hen alvorens het antwoord 
op de vraag te geven te vragen een document aan te wijzen en een kopje aan te wijzen waar ze het 
antwoord verwachten. 
 
Binnen het tijdsbestek is het niet mogelijk om een nieuw ontwerp voor een structuur van 
zorgpadinformatie te implementeren, daarom beperk ik mij in dit onderzoek tot het analyseren van 
de huidige situatie en het geven van aanbevelingen. 
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1.3 Belang van het onderzoek 
 

 
Theoretisch belang van het onderzoek 

Wetenschappelijk gezien is dit onderzoek van belang, omdat er weinig studies zijn die de kwaliteit 
van patiëntenvoorlichtingsmateriaal meten. Daarnaast is dit onderzoek ingebed in een specifieke 
context, namelijk binnen de zorgpaden. Ook is het nieuw dat dit onderzoek niet alleen 
tekstwetenschappelijke methoden hanteert, maar ook een gebruikersonderzoek omvat. Usability 
onderzoeken op dit gebied zijn vrij schaars. Tot slot is het onderzoeken van informatiepakketten 
waarin meerdere teksten tegelijkertijd gebruikt worden door lezers, relatief nieuw. 
 

 
Praktisch belang van het onderzoek 

Dit onderzoek is tevens van belang voor de praktijk. Met de praktijk bedoel ik in dit geval de context 
waarin de teksten in dit onderzoek gebruikt worden, het ziekenhuis. Voor de Isala klinieken is het 
van belang te weten hoe patiënten zo effectief mogelijk voor te lichten. Tot slot is er een algemeen 
belang gediend; de Nederlander die in het ziekenhuis terechtkomt, heeft baat bij goede 
voorlichting. 

2. Theoretisch kader 
 

2.1 Patiëntenvoorlichting 
Patiënten voorlichten, het lijkt een open deur dat dit op een goede manier moet gebeuren. Immers, 
de patiënt is in grote mate afhankelijk van de zorgverlener om kennis te verkrijgen over zijn ziekte 
en de mogelijke behandeling en aan de hand daarvan keuzes te maken.  
 
Geschiedenis
Vanaf de jaren zeventig is er in Nederland meer aandacht voor patiëntenvoorlichting. In de jaren 
tachtig begon de overheid de patiëntenvoorlichting te stimuleren, nadat uit Amerikaans onderzoek 
duidelijk werd dat voorlichting gunstige effecten had. In Nederland verschenen in die jaren drie 
nota’s over patiëntenbeleid, waarin voorlichting telkens benadrukt werd (Wetten, 2009) : de eerste 
nota patiëntenbeleid (1981), eerste voortgangsnota (1983) en de Nota inzake patiënten- en 
consumentenbeleid in de zorgsector (1992).  
 

  

Definitie  
Door de jaren heen zijn er verscheidene definities gebruikt om de term patiëntenvoorlichting te 
duiden.  
 
Damoiseaux (1988) noemt patiëntenvoorlichting “ een planmatig leer- en/of communicatieproces 
met een gericht doel dat in samenspraak met de patiënt wordt geformuleerd om zodanige 
veranderingen in kennis, inzicht, vaardigheden, attitude en gedrag te bewerkstelligen dat een 
gunstige invloed op het genezingsproces en het omgaan met (restanten van) ziekte verwacht mag 
worden”  (Damoiseaux, 1988). 
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Daarnaast stelt Damoiseaux elf kenmerken op behorend bij deze definitie (Damoiseaux, 1988): 
1. Patiëntenvoorlichting is doelgericht, dat wil zeggen dat de hulpverlener in overleg met de 

patiënt op systematische wijze aangeeft welke doelen hij wil nastreven. 
2. Patiëntenvoorlichting wordt vorm gegeven door een communicatieproces, d.w.z. dat de 

communicatie circulair en dynamisch verloopt waarbij de feedbackfunctie over en weer tot 
uitdrukking wordt gebracht. 

3. Patiëntenvoorlichting is een geïntegreerd deel van de zorg voor gezondheid. In de interactie 
tussen hulpverlener en patiënt is de hulpverlener het belangrijkste medium. 

4. Patiëntenvoorlichting beperkt zich niet uitsluitend tot de interactie, maar kan ook gericht 
zijn op de sociale omgeving van de patiënt. 

5. Patiëntenvoorlichting is niet alleen gericht op het vermeerderen van kennis, maar kan ook 
attitudevorming en gedragsverandering tot doel hebben. 

6. Patiëntenvoorlichting moet aansluiten bij de behoeften, waarden, verwachtingen en 
ervaringen van de patiënt. 

7. Patiëntenvoorlichting heeft geen dwingend karakter, maar veronderstelt vrijwillige 
medewerking van de patiënt. 

8. Patiëntenvoorlichting is van toepassing op een drietal niveaus die elkaar onderling kunnen 
versterken t.w. individuele interactie, groepsgewijs en collectief. 

9. De methodieken waarvan patiëntenvoorlichting zich bedient, zijn gebaseerd op 
leertheoretische inzichten. De toepassing van leerprocessen vormt daarom een essentieel 
onderdeel. 

10. Bij patiëntenvoorlichting is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. 
11. Patiëntenvoorlichting komt tegemoet aan de rechten van de patiënt en bestrijkt het gehele 

ziekte/genezingsproces (Damoiseaux, 1988). 

Als we deze kenmerken onder de loep nemen, zien we dat vooral van belang is dat 
patiëntenvoorlichting een onderdeel van het zorgproces vormt, dat voorlichting doelgericht is, moet 
aansluiten bij de behoeften van de patiënt en dat het ziekenhuis aan de rechten van de patiënt 
tegemoet komt door de patiënt voor te lichten. Hiermee is deels al duidelijk geworden wat het 
belang van voorlichting is. 
 
Een recentere definitie is de definitie van Van den Borne (1998): 
“Een systematische leerervaring waarbij over het algemeen een combinatie 

 

van methoden wordt 
gebruikt, zoals het verstrekken van informatie en advies en technieken voor gedragsverandering, 
die de manier beïnvloeden waarop de patiënt zijn ziekte ervaart en / of zijn kennis of gedrag, met als 
doel verbetering of behoud van gezondheid en het leren omgaan met een (chronische) 
aandoening.”  

 

Beide definities sluiten goed aan bij dit onderzoek, omdat de gedragsverandering die je met 
voorlichting hoopt te bereiken centraal staat – het doel staat voorop. 

Methoden en middelen 
Oldenbroek (1996) onderscheidt drie methoden voor voorlichting: 
 
 Mondelinge voorlichting 
 Schriftelijke voorlichting 
 Audiovisuele voorlichting (Oldenbroek, 1996) 
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Bij deze methoden passen verschillende middelen (Oldenbroek, 1996): 
• schriftelijk materiaal : folders, boeken, afsprakenkaartjes etcetera 
• audiovisueel materiaal: dvd’s, dia’s, tekeningen, foto’s etcetera 
• demonstratiemateriaal: modellen van organen, voedingsmiddelen en dergelijke 
• spelmateriaal: een online game, een spelletje zoals kwartet etcetera (Oldenbroek, 1996) 

 
De Isala klinieken gebruiken voornamelijk schriftelijk en audiovisueel materiaal als 
voorlichtingsmethode. Daarnaast is in sommige gevallen ook spelmateriaal en 
demonstratiemateriaal voorhanden. 

2.2 Wettelijk verplichte informatie 
De rechten van patiënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst 
(WGBO) in 1995. De belangrijkste rechten die in deze wet zijn vastgelegd, betreffen: 
 

- Het recht op informatie 
- Het toestemmingsvereiste: de patiënt moet toestemming geven voor zijn behandeling 

(informed consent) 
- Het recht op inzage in het medische dossier 
- Het recht op privacy 

Het geven van schriftelijke informatie is echter niet in alle gevallen verplicht, zo blijkt als we de 
wettekst er bij pakken, in lid 1 staat ‘desgevraagd schriftelijk’. 
 
Artikel 448 WGBO
 

 (Wetboek online, 2010) 

1. De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk

 

 in over het 
voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent 
het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. 

2. Bij het uitvoeren van de in lid 1 neergelegde verplichting laat de hulpverlener zich leiden 
door hetgeen de patiënt redelijkerwijze dient te weten ten aanzien van:  
A de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht en van 
de uit te voeren verrichtingen;  
B de te verwachten gevolgen en risico’ s daarvan voor de gezondheid van de patiënt;  
C andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;  
D de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft 
het terrein van het onderzoek of de behandeling.  
 

3. De hulpverlener mag de patiënt bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover het 
verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. Indien het belang 
van de patiënt dit vereist, dient de hulpverlener de desbetreffende inlichtingen aan een ander 
dan de patiënt te verstrekken. De inlichtingen worden de patiënt alsnog gegeven, zodra 
bedoeld nadeel niet meer te duchten is. De hulpverlener maakt geen gebruik van zijn in de 
eerste volzin bedoelde bevoegdheid dan nadat hij daarover een andere hulpverlener heeft 
geraadpleegd (Wetboek online, 2010). 
 

Het is voor een ziekenhuis als de Isala klinieken dus niet verplicht informatie schriftelijk mee te 
geven, tenzij de patiënt er uitdrukkelijk naar vraagt. Dat betekent dat het schriftelijke materiaal wel 
voorhanden moet zijn: als een patiënt er naar vraagt, moet het ziekenhuis de informatie aanbieden. 
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Voorlichting die voldoet aan de wettelijke vereisten moet dus in elk geval de volgende onderwerpen 
behandelen (Wetboek online, 2010): 

- Aard en doel van het onderzoek of behandeling en de daarbij behorende verrichtingen; 
- Te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor de gezondheid van de patiënt; 
- Andere methoden van onderzoek of behandeling; 
- De staat van en vooruitzichten met betrekking tot de gezondheid van de patiënt 

(Wetboek online, 2010). 

 

2.3 Het belang van voorlichting 
 
Over het algemeen wordt aangenomen dat goede voorlichting helpt bij de genezing en herstel van 
patiënten. Zo stellen Templeton & Coates (2004) dat voorlichting patiënten een cognitief schemata 
biedt dat helpt zich aan te passen aan stressvolle gebeurtenissen doordat voorlichting de patiënt 
helpt het verloop van de ziekte en behandeling te begrijpen. Daarnaast kunnen patiënten beter 
omgaan (coping) met hun ziekte en de problemen die de behandeling met zich meebrengt. Tot slot 
stellen Templeton & Coates dat kennis het gevoel van hulpeloosheid en onzekerheid tegengaat. 
 
Een onderzoek van Callaghan et al (1998) ging in op de effecten van preoperatieve 
informatievoorziening op de angst na de operatie. Preoperatief betekent vóór de operatie. De 
resultaten van het onderzoek ondersteunen het belang van preoperatieve informatie: het 
angstniveau van patiënten die informatie ontvingen was significant lager dan van de patiënten die 
geen informatie ontvingen. 
 
Goede voorlichting leidt uiteindelijk tot minder kosten voor de zorgverleners. Bartlett (1995) 
concludeerde na analyse van literatuur op dit gebied zelfs dat elke Amerikaanse dollar die in 
patiëntenvoorlichting wordt geïnvesteerd drie tot vier dollar besparing oplevert. 

 
Voorlichting aan patiënten heeft als doel: gezondheidsproblemen voorkomen en informatie te 
verschaffen hoe om te gaan met bestaande problemen (Oldenbroek, 1996). De patiënt moet goed 
voorgelicht zijn om de juiste keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld wanneer hij de keus heeft uit 
verschillende behandelingen. 
 
Pos en Bouwens (2003) stellen in een literatuurstudie naar patiëntenvoorlichting echter dat er geen 
algemene conclusies over effecten van patiëntenvoorlichting te trekken zijn, omdat het deelgebied 
patiëntenvoorlichting binnen de gezondheidsvoorlichting te pluriform is. Wel werd duidelijk uit 
verscheidene onderzoeken (o.a. Coolen, 1997; Ridder en Van Vugt, 2002) dat een mix van 
onderzoeksmethoden het beste zou werken om het effect van patiëntenvoorlichting te 
onderzoeken. 
 
Ten slotte is ook een geheel ander belang gemoeid met de voorlichting; het belang voor de 
organisatie om zich met het voorlichtingsmateriaal te profileren. Immers, op elke folder of brochure 
is het logo van de organisatie vermeld. 
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2.4 Schriftelijke voorlichting 
 
In deze scriptie richt ik me voornamelijk op de schriftelijke voorlichting. Schriftelijke voorlichting 
omvat brochures, folders, maar tevens brieven en afsprakenkaartjes. Op een afsprakenkaartje staat 
bijvoorbeeld vermeld dat een patiënt tijdens vooronderzoeken nuchter moet verschijnen. 
 
Schriftelijk voorlichtingsmateriaal voor patiënten ontstond toen duidelijk werd dat patiënten meer 
tevreden waren als ze goed voorgelicht werden, en dit materiaal angst weg kan nemen (Arnold et al, 
2009 ). Daarnaast was het voor de ziekenhuizen interessant dat de opnameduur verkort werd door 
patiënten goed voor te lichten: dit leidde tot minder kosten. 
 
Schriftelijk voorlichtingsmateriaal verschilt van andere methoden, zoals mondelinge voorlichting. 
Binnen de Isala klinieken wordt als uitgangspunt gehanteerd dat het schriftelijke materiaal een 
herhaling of verduidelijking moet zijn van de mondeling verstrekte informatie.  
 

Schriftelijk voorlichtingsmateriaal bestaat uit verschillende genres, de zogenaamde tekstgenres.  
Genres 

 
Tekstgenres binnen de patiëntenvoorlichting zijn onder andere: 

- Folders (meer dan vijf pagina’s) 
- Brochures (minder dan vijf pagina’s, vaak in een design dat dubbelgevouwen is) 
- Brieven 
- Afsprakenkaartjes 
- Formulieren 

Tekstgenres roepen verschillende verwachtingen op bij de lezer. Op een afsprakenkaartje verwacht 
een lezer afspraken te vinden, terwijl hij in een folder uitgebreide informatie verwacht te vinden. 
 
Functies 
 
Meestal worden de functies van voorlichtingsmateriaal in de literatuur als volgt gecategoriseerd 
(Oldenbroek, 1996): 
 

- Informatief: feitelijke informatie 
- Educatief: achtergronden en gevolgen van de ziekte 
- Instructief: richtlijnen en leefregels 
- Begeleidend: emotionele ondersteuning (Oldenbroek, 1996). 
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Pander Maat (1994) categoriseert de functies van schriftelijke informatie als volgt: 

Functie Uitleg Resultaat Voorbeeld 
Informatief  Lezer moet weten 

dat… 
(kennis over de 
werkelijkheid) 

Feitelijke kennis 
(weten dat…) 

Nieuwsbericht 

Instructief Lezer moet weten 
hoe… 

Handelingskennis 
(weten wat je moet 
doen en hoe) 

Handleiding 

Persuasief Lezer moet vinden 
dat… (overtuigen) 

Mening of attitude 
(vinden dat) 

Commentaar 

Motiverend Lezer moet willen… Intentie om iets te 
doen of te laten 

Advertentie 

Affectief Lezer moet voelen 
dat… 

Emotie Spijtbetuiging 

Tabel 1,  Mogelijke functies van schriftelijke informatie 
 

In tabel 1 zien we dat de functies van een tekst bij de lezer een bepaald resultaat moeten opleveren; 
dit wordt ook wel het communicatieve effect genoemd. 

2.5 Tekstkwaliteit 
 
Als je patiënten wilt voorlichten, is het van belang dat de teksten die je gebruikt van goede kwaliteit 
zijn. Maar hoe beoordeel je of een tekst van voldoende kwaliteit is? Er is veel literatuur beschikbaar 
van onderzoekers die checklists en instrumenten hebben ontworpen om de kwaliteit van 
voorlichtingsmateriaal te evalueren en te verbeteren (o.a. Bernier et al, 1991; Templeton & Coates, 
2004). Desondanks blijkt telkens dat de patiënteninformatie onder de maat is wanneer een brochure 
onder de loep wordt genomen. De tekstkwaliteit blijft dus onvoldoende ondanks de ontwikkeling 
van vele evaluatie-instrumenten en checklists. Ik ga nog wat dieper op dit onderwerp in, om een 
beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen onderzoek naar patiënteninformatie. 

De kwaliteit van patiënteninformatie 
 
Al tientallen jaren geleden was men bezig met onderzoek naar de leesbaarheid van 
patiënteninformatie en het begrip van patiënten. Zo bleek uit onderzoek van Davis et al (1990) al dat 
er een verschil van vijf jaar zat tussen de leesniveaus van patiënten en het benodigde begripsniveau 
voor patiënteninformatie. Daarna zijn nog vele onderzoeken uitgevoerd, waaruit blijkt dat het gros 
van de beschikbare informatie van een te hoog niveau is. Er zijn dan ook softwareprogramma’s 
ontwikkeld om het taalniveau van teksten aan te passen (bijvoorbeeld Texamen). 
 
Het is van belang dat patiënten gezondheidsinformatie begrijpen, zodat ze hun gedrag aan kunnen 
passen. Zeker in een operatiesetting, waar bijvoorbeeld leefregels na de operatie effect hebben op 
het herstel van de patiënt.  
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Evaluatieonderzoek binnen de patiëntenvoorlichting 
 
Er bestaan verschillende methoden om patiëntenvoorlichtingsmateriaal te evalueren. In de 
literatuur zijn tal van methoden terug te vinden. 
 

 
Tekstgerichte methoden 

Tekstgerichte methoden zijn bijvoorbeeld de Flesch Reading Ease schaal en SMOG. De Flesch 
Reading Ease schaal is een leesbaarheidsschaal ontwikkeld door Flesch. De tekst krijgt hierbij een 
score van 1 tot 100 voor de leesbaarheid. Deze functie is ook in Word van Microsoft Office 
beschikbaar. SMOG is een statistische formule die toets of een tekst leesbaar is aan de hand van 
onder andere het aantal lettergrepen. 
 

 
Lezersgerichte methoden 

Naast tekstgerichte methoden, bestaan de lezersgerichte methoden. De Fry Readability Formula 
meet de leesbaarheid van Engelse teksten. De moeilijkheidsgraad van een tekst wordt binnen deze 
methode bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal zinnen en lettergrepen per honderd 
woorden. Deze gemiddelden worden in een speciale grafiek gezet; de snijpunten van deze grafiek 
bepalen het leesniveau van de tekst. 
 
Ook de plus-minmethode wordt veelal gebruikt om de kwaliteit van een tekst te bepalen. Bij de 
plus-minmethode zetten proefpersonen plussen en minnen bij delen van een tekst om hun 
waardering aan te geven, en leggen ze aan een proefleider naderhand uit waarom er een plus of min 
staat bij een bepaald deel. 
 

 
Toepassing van methoden in de praktijk 

Om te onderzoeken of ziekenhuizen in Nederland deze evaluatiemethoden ook daadwerkelijk 
toepassen, heb ik een steekproef uitgevoerd. 56 ziekenhuizen zijn aangeschreven per e-mail met de 
vraag of, en zo ja welke evaluatiemethoden zij gebruiken voor hun patiëntenvoorlichtingsmateriaal. 
35 ziekenhuizen hebben een antwoord gestuurd: een respons van 62,5%. 
 
Uit de antwoorden van de ziekenhuizen kwam naar voren dat maar weinig ziekenhuizen 
wetenschappelijk verantwoorde methoden gebruiken om het voorlichtingsmateriaal te evalueren. 
Zes ziekenhuizen gebruikten wetenschappelijke methoden: de plusmin-methode, checklists of een 
leesbaarheidsformule. Veel ziekenhuizen geven aan dat zij soms een proef draaien als zij nieuw 
materiaal ontwikkelen, of patiënten hun mening vragen. 
 
Van de 35 ziekenhuizen antwoordden 19 ziekenhuizen dat zij hun voorlichtingsmateriaal niet 
evalueren. 6 ziekenhuizen zeggen hun voorlichtingsmateriaal incidenteel te evalueren en 10 
ziekenhuizen evalueren het voorlichtingsmateriaal op geregelde basis. Vaak wordt 
patiëntenvoorlichters een cursus Eenvoudig schrijven aangeboden. 
 
Hieruit kunnen we concluderen dat het feit dat de patiënteninformatie telkens onder de maat is, ook 
veroorzaakt wordt doordat ziekenhuizen weinig investeren in onderzoek naar de kwaliteit van de 
beschikbare informatie. 
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Meten van tekstkwaliteit 
 
Leken bekijken tekstkwaliteit veelal vanuit de leesbaarheid van een tekst. De inhoud van de tekst is 
volgens hen bepalend voor de kwaliteit. Tekstwetenschappers meten de kwaliteit van teksten veelal 
aan de hand van het construct begrijpelijkheid. Immers, als een tekst niet begrepen wordt, zal de 
tekst zijn doel niet bereiken.  
 
Een interessant onderzoek is dat van Gal en Prigat (2005). Gal en Prigat constateerden dat 
leesbaarheidsproblemen en gebruikersproblemen bij voorlichtingsbrochures voor patiënten telkens 
opnieuw gerapporteerd worden, ondanks het feit dat er al jarenlang richtlijnen bestaan voor het 
ontwikkelen van brochures. Zij onderzochten waarom organisaties telkens patiënteninformatie 
ontwikkelen waarvan al bekend is dat het problematisch zal zijn om te lezen voor de doelgroep. Dat 
onderzochten ze door semigestructureerde interviews te houden met de professionals die de 
brochures ontwikkelen.  
Daaruit bleek dat de professionals geen idee hebben van de leesniveaus van de doelgroep, ze vaak 
compromissen sluiten om iedere betrokkene in het proces tevreden te houden, en ze niet weten dat  
het nuttig is brochures te testen om te weten te komen of hun brochure gebruiksvriendelijk is (Gal 
en  Prigat, 2005).  
 
Uit onderzoek van Lentz en De Jong (2007) bleek dat experts minder dan 15% van de problemen van 
lezers in een tekst kunnen voorspellen. Zij adviseren dan ook altijd expertgerichte en lezersgerichte 
methoden te gebruiken om teksten te onderzoeken. 

2.6 Leesprocessen 
 
Om een tekst te kunnen begrijpen moet de lezer een representatie van de informatie kunnen maken 
(Sanders en Van Wijk, 1991). Dit is als het ware een mentaal plaatje van de informatie. Er bestaan 
minstens drie soorten tekstrepresentaties (Van Dijk & Kintsch, 1983):  
 

• De eerste representatie heet surface code of oppervlakterepresentatie en betreft de letterlijke 
vorm van een tekst. 

• De tweede representatie heet textbase of propositionele representatie en betreft de 
betekenis van de tekst, hiërarchisch gestructureerd. 

• De derde representatie heet situation model of situatiemodelrepresentatie en betreft het 
integreren van tekstuele informatie met voorkennis, leren, en zicht op tijd, plaats en ruimte 
(het plaatje bij de tekst) (Van Dijk & Kintsch, 1983). 
 

Lezers proberen een tekst te begrijpen, door de kennis die ze al bezitten, te integreren met de 
nieuwe informatie in de tekst. Als de integratie van de tekst lukt, is er sprake van een 
situatiemodelrepresentatie. De situatiemodelrepresentatie is de representatie van een tekst die in het 
lange-termijn-geheugen wordt opgeslagen. Een tekst is begrijpelijk wanneer deze coherent is. 
Daarbij is verschil te maken tussen coherentie op microniveau (lexicale keuzes en structuur van 
zinnen) en coherentie op macroniveau (paragrafen en hoofdstukken zijn gerelateerd aan elkaar en 
aan het overkoepelende onderwerp) (McNamara et al., 1996). 
Bepaalde tekstkenmerken kunnen invloed hebben op tekstbegrip. Onderzoek heeft aangetoond dat 
kopjes in een tekst kunnen helpen bij het creëren van een coherent geheel in het hoofd van de lezer 
op een macro-level. De structuur van de tekst is dan duidelijk en makkelijk te volgen (Whittingham 
et al., 2008) 
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2.7 Health literacy 

 
Inmiddels is er naast de aandacht voor tekstbegrip ook steeds meer aandacht voor health literacy, 
een relatief nieuw onderzoeksveld in Nederland. Het bestaat al langer in de Verenigde Staten. 
Volgens Nutbeam (1998) betekent health literacy het volgende: 
“Health literacy represents the cognitive and social skills which determine the motivation and 
ability of individuals to gain access to, understand and use information in ways which promote 
and maintain good health. Health literacy means more than being able to read pamphlets and 
successfully make appointments. By improving people’s access to health information and their 
capacity to use it effectively, health literacy is critical to empowerment” (Nutbeam, 1998). 
 
Health literacy verschilt van andere operationalisaties, vanwege de nadruk op vaardigheden die 
iemand nodig heeft om met informatie om te gaan. Dit onderzoeksgebied voegt duidelijk iets toe 
aan alle reeds uitgevoerde onderzoeken waarin brochures aan de hand van tekstinstrumenten 
worden verbeterd. Nu is ook duidelijk dat je bepaalde vaardigheden nodig hebt om met teksten te 
kunnen omgaan. 
 

2.8 Gebruiksvriendelijkheid en document design 
 
Tot slot is van belang dat de informatie die een patiënt ontvangt gebruiksvriendelijk is. Is de 
informatie zo geschreven dat gemakkelijk antwoord op een bepaalde vraag kan worden gevonden?  
In de huidige informatiemaatschappij worden mensen steeds vaker geacht zelfstandig informatie te 
vinden. Maar lukt dat? Binnen de wetenschap is hier voornamelijk aandacht voor vanuit ergonomics 
research. Echter, binnen de tekstwetenschap is vrij weinig aandacht voor gebruiksvriendelijkheid van 
teksten, terwijl dit toch een cruciaal punt lijkt. Binnen verscheidene tekstgenres is het gebruik van 
teksten juist van belang; bijvoorbeeld bij instructies of handleidingen. Deze teksten schieten hun 
doel voorbij als ze niet te gebruiken zijn. 
 
De impact van geschreven materiaal op leren wordt getest door human factors engineering of 
cognitive ergonomics. Larson et al (2009) stellen dat geschreven materiaal zelden in zijn geheel 
wordt gelezen. Volgens hen is het design van teksten vaak gefocust op de zekerheid dat lezers zien 
wie het materiaal ontwikkeld heeft (het imago van de zender versterken), en niet op de inhoud (de 
boodschap).  
 
Een interessant onderzoek over de gebruiksvriendelijkheid van teksten, is dat van Kools et al (2007). 
Zij testten een brochure voor patiënten in drie stappen. Eerst werd de originele versie getest, daarna 
een versie met gemarkeerde verwijzingen, daarna een versie waarin tabbladen en kleurcodering 
werd gebruikt. Gekeken werd naar de effecten van deze designverschillen op de vindbaarheid van 
de informatie. Het resultaat was dat de originele brochure het duidelijk aflegde tegen de tweede 
versie met gemarkeerde verwijzingen, maar ook tegen de versie met tabbladen en kleurcoderingen. 
Kools et al. stellen dat het cruciaal is om te weten hoe lezers informatie met een specifieke lay-out 
verwerken, om problemen te voorkomen. 
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Onderzoekers die ergonomics research deden hebben uitgezocht dat 80% van de 
gebruikersproblemen (usability problems) geïdentificeerd kan worden met een minimale 
inspanning: door te testen onder ten minste vijf mensen uit de doelgroep (Virzi, 1992). Een andere 
onderzoeker (Faulkner, 2003) concludeert na eigen onderzoek dat vijf een erg laag getal is en stelt 
dit aantal bij naar tien gebruikers. Faulkner stelt dat met twintig gebruikers 95% van de 
gebruikersproblemen op te sporen is. 
 
Ook Universiteit Utrecht heeft onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van 
informatie. Recent onderzoek van Pander Maat en Lentz (2010) betrof bijsluiters bij medicijnen. Het 
belangrijkste resultaat was dat het Europese template op basis waarvan de bijsluiters werden 
opgesteld de structuur van de tekst enigszins verbeterde, maar dit uiteindelijk nog altijd 
onvoldoende was. Het belangrijkste advies dat uit het onderzoek naar voren kwam, was dat 
bijsluiters altijd opgesteld moeten worden aan de hand van principes uit Document Design. 
Document design is de stroming binnen de wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerp van 
documenten op zo’n manier dat gebruikers er mee kunnen werken, in overeenstemming met de 
doelen van gebruikers. Karen Schriver (1997) stelt dat document design schrijven en ontwerpen 
behelst, waarbij de schrijver behendig selecteert, structureert en de inhoud bepaalt op basis van de 
behoeften van de lezer. 
 
Kortgeleden hebben Pander Maat et al (2010) onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid 
van hypotheekinformatie. Daaruit bleek dat de teksten die in een informatiepakket voor een 
hypotheek zitten, onvoldoende doorzoekbaar zijn. Het advies van Pander Maat et al is om een 
leeswijzer voor consumenten op te stellen waarin belangrijke gebruikersvragen verwoord zijn.  
 
Binnen de wetenschap is vrij weinig aandacht voor principes van document design en het effect van 
design op begrip en gebruiksvriendelijkheid. Tekstwetenschappers analyseren teksten meestal op 
microniveau door kenmerken van woorden te analyseren of ze bekijken de samenhang (coherentie) 
van teksten. 
 
De Jong & Lentz (2007) stellen echter dat het besef gegroeid is dat begrijpelijkheid van teksten voor 
een groot deel bepaald wordt door de structuur van een document en contextuele eigenschappen :  
 
“The awareness has grown that comprehensibility depends on more structural and 
contextual document features than the use of everyday words and simple sentences. It 
has also become clear that comprehensibility cannot be the only criterion for judging a 
document. Professional writers should consider the relevance and completeness of the 
information they provide, the credibility and persuasiveness of the information offered, 
the usability of information in the readers' daily life, and the readers' appreciation of the 
document.” (De Jong & Lentz, 2007). 
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3. Context van het onderzoek : zorgpaden 
 

3.1 Zorgpaden 
 
In deze scriptie zal ik meerdere malen het woord zorgpad gebruiken. Daarom is het belangrijk af te 
bakenen wat er precies verstaan wordt onder een zorgpad. 

 

Zorgpaden worden ook wel klinische 
paden genoemd. 

Een zorgpad is volgens Sermeus et al. (2001) & Van Haecht et al. (2002): 
“Een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de leden van het multidisciplinair en inter-
professioneel team op elkaar af te stemmen en taakafspraken te maken voor een specifieke 
patiëntenpopulatie. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en 
efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een middel om een patiëntgericht programma op een 
systematische wijze te plannen en op te volgen.” 
 
Deze definitie stoelt voornamelijk op het proces van de ontwikkeling van een zorgpad; de leden van 
het team moeten volgens Sermeues et al. & van Haecht et al. afspraken maken om een 
patiëntgericht programma te ontwikkelen. 
 
Muscholl (2005) definieert een zorgpad als volgt: 
“

 

Klinische paden zijn multidisciplinaire plannen die de beste behandeling voor een homogene groep 
patiënten beschrijven. Elk klinisch pad definieert het bereik van de acties op het gebied van 
diagnose, therapie, zorg en administratie die kunnen en moeten worden verricht als onderdeel van 
de behandeling.” 

Een homogene groep patiënten is een groep patiënten die dezelfde behandeling voor dezelfde 
ziekte krijgt: er is weinig verschil in behandeling tussen patiënten. 
Zorgpaden worden ook wel klinische paden, clinical pathways of integrated care pathways genoemd. 
Het Medisch Spectrum Twente geeft een simpelere definitie van zorgpaden (MST, 2008): 

 

“Een zorgpad wordt ook wel klinisch pad genoemd. Het is een soort checklist waarbij alle stappen in 
een zorgtraject stapsgewijs zijn beschreven. Omdat alle stappen met elkaar samenhangen (ook al 
gaat het om verschillende afdelingen en specialismen), zijn er telkens resultaten verbonden aan een 
aantal stappen. Zo vormt het zorgpad een soort kapstok waaraan alle handelingen kunnen worden 
opgehangen. Omdat alle handelingen die worden gedaan ook afgevinkt en geparafeerd worden, is 
het mogelijk om inzicht te krijgen in wat er wel of niet is gebeurd. Problemen kunnen zo veel sneller 
en beter worden ondervangen.” 

Net als bij kwaliteitsverbetering, ontstonden de eerste paden in de industrie als middel om tot een 
sneller en beter productieproces te komen. AutofabrikantToyota ging voorop met Lean productie. 
Dit is een managementfilosofie waarin verspilling (Muda in het Japans) verwijderd wordt, met als 
doel kwaliteitsverbetering en kostenreductie. Inmiddels worden dit soort methodes ook buiten de 
industrie ingezet. 

- 

Het hoofddoel van een zorgpad is verspilling weg te nemen. Onder verspilling 
kunnen we bijvoorbeeld verstaan: 

- 
De patiënt moet lang wachten; 

- 
De voorraad is te groot; 

- 
Een langere ligduur (tijd dat de patiënt in het ziekenhuisbed ligt) dan gewenst; 

 
Een lang poliklinisch traject; de patiënt moet het ziekenhuis vaak bezoeken. 
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3.2 Nut van zorgpaden 

Tegenwoordig is het voor zorgverleners belangrijk met elkaar te concurreren (Muscholl, 2005). Daar 
kunnen zorgpaden bij helpen, stelt Muscholl, in de zin dat zorgpaden: 

- De kwaliteit van de zorg verbeteren; 
- De kosten van behandeling verminderen; 
- Tegenstrijdige aspecten zoals medische eisen, de efficiëntie van de behandeling, en de 

tevredenheid van patiënten samenvoegen; 
- Helpen bij de ontwikkeling van geïntegreerde behandelprocessen; 
- Helpen bij strategische beslissingen door ontwikkeling van kennis over effectiviteit van 

behandelingen en efficiëntie van processen (Muscholl, 2005). 
 
Tot nu toe is er weinig bekend over het effect van zorgpaden. Er bestaan studies die de effecten 
trachten te onderzoeken, echter bij veel van deze studies is geen sprake van gerandomiseerd 
onderzoek met een controlegroep. Daarom is onduidelijk of de effecten te wijten zijn aan andere 
variabelen, of daadwerkelijk veroorzaakt worden door de invoering van het zorgpad. 
 

 

Panella, Marchiso & Di Stanislao (2003) onderzochten de effecten van zorgpaden in zes Italiaanse 
ziekenhuizen, met een controlegroep. De kwaliteit van bijna alle klinische processen binnen deze 
zorgpaden bleek verbeterd. Bij één zorgpad overleden minder patiënten dan in de situatie ervoor. 
Het zorgtraject van twee zorgpaden bleek kosteneffectief: de zorg in de zorgpaden was goedkoper 
dan vóór de invoering van de zorgpaden. Panella et al. (2003) denken dat zorgpaden een nuttige 
toevoeging kunnen zijn, maar benadrukken het belang van onderzoek naar de effecten van de 
ontwikkeling van een zorgpad.  

 

De meest gehoorde kritiek op zorgpaden is dat ze zouden leiden tot zogenaamde ‘kookboekzorg’ 
(Pearson et al. , 1995). De aandacht voor de individuele patiënt zou volgens medici verloren gaan 
door deze standaardisatie. Medici willen soms niet meewerken aan processen van standaardisatie, 
omdat ze hun autonomie willen behouden. Pearson stelt echter dat de invoering van zorgpaden 
wellicht tot meer autonomie leidt, omdat medici invloed hebben op de zorg voor patiënten als ze 
helpen standaarden te ontwikkelen. 



 
23 

3.3 Zorgpaden binnen de Isala klinieken 
 
Binnen de Isala klinieken worden bestaande zorgpaden gescreend door zogenaamde Lean-experts. 
Dit zijn medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in het efficiënter indelen van zorgprocessen. 
Bij het ‘leanen’ van een zorgpad wordt vanuit de patiënt gekeken welke processen efficiënter 
kunnen worden ingericht. Is het efficiënt voor de patiënt om maar één keer naar de Isala klinieken 
toe te komen voor vooronderzoek? Dan wordt gekeken of alle vooronderzoeken op één dag plaats 
kunnen vinden, zodat een toekomstige patiënt alleen op die dag de reis naar de Isala klinieken hoeft 
te maken.  
 
Naast efficiëntie voor de patiënt, is ook kostenefficiëntie een belangrijke reden voor het screenen 
van zorgpaden. 
 
Binnen de Isala klinieken bestaan 125 zorgpaden, waarvan er tot nu toe 16 aan de hand van Lean zijn 
gescreend.  
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4. Onderzoeksvragen & Methode 
 
Hoofdvraag 
Is de huidige structuur van patiënteninformatie in een zorgpad optimaal? 
 
Deelvragen  
 

1. Wat vinden patiënten van de informatie in een zorgpad? 
o Vinden patiënten de informatie in een zorgpad duidelijk en volledig? 
o Hoe beoordelen patiënten het nut van de informatie in een zorgpad? 

 
2. Hoe zou een structuur voor zorgpadinformatie eruit kunnen zien? 

o Wat zegt de literatuur over wenselijke functies van informatie in zorgpaden? 
o Welke functies zijn daadwerkelijk aanwezig in de huidige patiënteninformatie in 

zorgpaden? 
 

3. Hoe gebruiksvriendelijk is het huidige pakket met zorgpadinformatie? 
o Is de informatie in het pakket makkelijk te doorzoeken? 
o Is de informatie begrijpelijk? 

 
Twee verschillende zorgpaden zijn onderzocht: het zorgpad Galblaas en het zorgpad ICD. 
 
De keuze van de zorgpaden was gebaseerd op de volgende overwegingen: 

- Verschillende zorggroepen 
- Verschil qua ernst/impact ziekte 
- Aantal patiënten behandeld per week 
- Bereidheid tot medewerking van leidinggevenden, verpleging en andere betrokkenen 

Dit onderzoek bestaat uit drie methoden, uitgevoerd in drie fasen. 
 
In de eerste fase van dit onderzoek heb ik per zorgpad het voorlichtingsmateriaal verzameld: alle 
folders, kaartjes en brieven die een patiënt normaal gesproken krijgt binnen het zorgpad. Ik heb een 
functionele analyse uitgevoerd op het voorlichtingsmateriaal. Daarnaast heb ik gesprekken van 
artsen bijgewoond in de diagnosefase van de ziekte, om een beeld te krijgen van de ziekte en de 
mondeling gegeven voorlichting, plus de momenten waarop de patiënt de voorlichting ontvangt. 
 
Ongeveer tegelijkertijd met de functionele analyse heb ik een vragenlijst geconstrueerd om de 
waardering van patiënten voor het voorlichtingsmateriaal te meten.  
 
Deze eerste twee fasen dienden als input voor de uiteindelijke derde fase van het onderzoek: een 
gebruikerstest, waarbij ik de vindbaarheid van de informatie en de begrijpelijkheid van de informatie 
in het informatiepakket van het zorgpad onderzoek. 
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In deze scriptie noem ik vaak verschillende fasen van een zorgpad. Een korte uitleg is op zijn plaats: 
 

1. De diagnosefase: de fase vanaf de diagnose tot aan de behandeling 
2. De verpleegfase of behandelfase: de fase vanaf de behandeling tot aan het ontslag 
3. De fase na de operatie: de fase vanaf het ontslag 
 

 
Variabele Instrument Deelvraag 
Waardering van de informatie Vragenlijst Wat vinden patiënten van 

de informatie in het 
zorgpad? 

Nut/effectiviteit van de informatie 
voor doelen van de patiënt op een 
bepaald punt in het zorgpad 

Vragenlijst In hoeverre vindt de 
patiënt de informatie in het 
zorgpad nuttig? 

Structuur van informatie (functies) 
in een zorgpad 

Functionele analyse Hoe zou een structuur voor 
zorgpadinformatie eruit 
kunnen zien? 

Vindbaarheid van de informatie Gebruikstest: antwoordtijd in 
seconden, aanwijzen juiste 
document, aanwijzen juiste 
kopje, snelvindscore 
 

Is de informatie in het 
pakket makkelijk te 
doorzoeken? 

Begrijpelijkheid van de informatie Gebruikstest: aantal juiste 
antwoorden 

Is de informatie in het 
pakket begrijpelijk? 

 
Tabel 2, instrumenten behorende bij de deelvragen 
 
In tabel 2 is te zien welk instrument bij welke deelvraag gebruikt wordt in dit onderzoek. 
 

4.1 Operationalisering Vragenlijsten 
 
Aan de hand van vragenlijsten is te meten wat de mening van patiënten is over de schriftelijke 
informatie in een zorgpad. Vragenlijsten zijn een kwantitatieve onderzoeksmethode. 
Daarnaast is met de vragenlijst gemeten wat voor nut de informatie heeft. De vragen die hierover 
gesteld zijn, zijn gebaseerd op onderzoek van Feldman-Stewart et al (2006). De bedoeling van deze 
vragen is de effectiviteit van de informatie direct te meten.  
 
De vragen gaan over de thema’s voldoende en duidelijke informatie. Deze thema’s zijn gekozen, 
omdat ik wilde meten of patiënten genoeg informatie over een onderwerp ontvangen en of zij de 
informatie die zij ontvangen duidelijk vinden. 
 
De onderwerpen van de vragen zijn bedacht aan de hand van reeds bekende informatie over het 
zorgpad in kwestie. Deze informatie is voornamelijk verkregen via gesprekken met 
verpleegkundigen en physician assistants. Zo was al snel duidelijk dat de informatie over het 
rijbewijs en wat te doen bij een shock of piep belangrijk was in het zorgpad ICD en de onderwerpen 
opnameduur en verdoving vooral van toepassing waren op zorgpad Galblaas. 
Bij de vragenlijst was een antwoordenvelop bijgevoegd met antwoordnummer, zodat het de 
proefpersoon zo weinig mogelijk moeite kostte de vragenlijst terug te sturen. 
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Bij het ontwerp van de vragenlijsten is rekening gehouden met de factor dat proefpersonen wellicht 
eerder een vragenlijst invullen wanneer hij afkomstig is van de leidinggevende van de afdeling. 
Daarom zijn alle vragenlijsten ondertekend met de naam van een leidinggevende, of betrokken 
persoon bij het project en is de naam van de proefleider genoemd als persoon om vragen aan te 
stellen over het onderzoek. 
 

De vragenlijsten in de diagnosefase zijn verspreid door doktersassistentes. Zij gaven aan de balie 
samen met folders de vragenlijstmee met de nadruk de vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten in de 
verpleegfase zijn verspreid door verpleegkundigen op de afdeling. De vragenlijsten in de fase na de 
operatie zijn verspreid door de betrokken leidinggevende in het betreffende zorgpad, door in 
computersystemen adressen op te zoeken en deze op een sticker te zetten en op een envelop te 
plakken. Dit waren de enige vragenlijsten die per post verspreid zijn. De Medisch Ethische 
Commissie van de Isala klinieken heeft akkoord gegeven voor de distributie van de vragenlijsten. 

Distributie vragenlijsten 

De vragenlijsten zijn te vinden in bijlage I, II en III (zorgpad Galblaas) en bijlage 1, 2 en 3 (zorgpad 
ICD). 

4.2 Operationalisering Functionele analyse 
 
Bij een functionele analyse staan doelen en doelgroepen centraal. Functionele analyse is een vorm 
van tekstanalyse. Aan de hand van de functionele analyse kan worden bepaald wat goed en slecht is 
aan een tekst (Lentz & Pander Maat, 1993). 
 
Tekstanalyse richt zich op de inhoud en de structuur van de boodschap van een tekst (Hogendoorn, 
2003). De functionele analyse is een expertgerichte methode: een expert op het gebied van teksten 
voert de analyse uit, er komt geen proefpersoon uit de doelgroep aan te pas. 
 
Bij de functionele analyse is gekozen een analyse van bovenaf uit te voeren op het gehele pakket in 
plaats van een analyse op tekstniveau. Analyse van onderaf betreft bijvoorbeeld onderzoek naar 
referentiële samenhang, coherentierelaties en handelingen. Bij Analyse van bovenaf zijn de 
verwachtingen over de tekst naar aanleiding van het doel en het genre, van groter belang (Pander 
Maat, 2002).  
 
Voor elke fase in het proces van een zorgpad (diagnose, behandeling en ontslag) is een normatieve 
functionele analyse opgesteld naar aanleiding van literatuur over informatie in elk van deze fasen en 
opgedane kennis over het zorgpad. De literatuur die hiervoor gebruikt is, betreft een boek over 
voorlichting aan operatiepatiënten van Breemhaar (1993). Daarnaast is een onderzoek van Charvet-
Berard, Chopard en Perneger (2008) gebruikt.  
 
In het boek van Breemhaar (1993) staat welke informatie operatieve patiënten in de verschillende 
fasen dienen te ontvangen. In het onderzoek van Charvet-Berard et al (2008) is getracht een schaal 
voor de evaluatie van schriftelijk materiaal, de EQIP-schaal, uit te breiden. De inhoudscriteria die 
deze onderzoekers vaststellen, bleken nuttig bij het maken van een normatieve functionele analyse. 
Zo stellen ze onder andere dat een beschrijving van het medische probleem nodig is, en stellen ze 
eisen aan de informatie wat betreft het volgen van het medische proces. Zij stellen dat het nodig is 
in de inhoud van de informatie de thema’s voor de interventie, tijdens de interventie en na de 
interventie toe te voegen. 
 
Tot slot zijn vijftien brochures uit verschillende ziekenhuizen gelezen en is een inventarisatie 
gemaakt van mogelijke onderwerpen en structurering uit deze brochures. 
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Naast de normatieve functionele analyse is een feitelijke functionele analyse uitgevoerd. Daarbij is 
gekeken welke doelen de huidige teksten nastreven. Voor elke tekst is een functieomschrijving 
gegeven, en daarnaast is in elke fase van het zorgpad gekeken welke functies de verschillende 
teksten in die fase bevatten. 
 

In elk zorgpad wordt een folder over de operatie zelf meegegeven aan de patiënt. Deze folder heb ik 
in detail bekeken, omdat dit de folder is die het meest specifiek is voor dit zorgpad. De overige 
folders en brieven heb ik op een hoger niveau bekeken, namelijk per paragraaf/hoofdstuk om 
redenen van beknoptheid. Daarnaast heb ik bij de overige folders en brieven vooral naar de 
hoofdfuncties gekeken; het gaat immers om een functionele analyse die op pakketniveau beschrijft 
hoe het in elke fase in het zorgpad met de informatie gesteld is. 

Werkwijze bij de analyses 

4.3 Operationalisering Gebruikstest 
 
Om een realistisch beeld te krijgen van de gebruiksvriendelijkheid van het pakket aan teksten dat 
patiënten in een zorgpad ontvangen, is een gebruikersonderzoek (usability-test) uitgevoerd. Deze 
test bestond uit een zogenaamde gebruikstest: proefpersonen zoeken informatie in verschillende 
teksten en beantwoorden vragen over deze teksten. Door vragen te stellen en het aantal juiste 
antwoorden te analyseren, kan het begrip van de teksten worden gemeten. 
 
Om de gebruikstest zo realistisch mogelijk op te stellen is ervoor gekozen een scenario op te stellen, 
waarin de proefpersoon zich voorstelt dat hij een bepaalde patiënt is. Deze patiënt heeft de klachten 
die voorkomen in het zorgpad dat ik onderzoek. Het scenario is opgesteld in overleg met een 
inhoudsdeskundige in het desbetreffende zorgpad. Zo heb ik ervoor gezorgd dat het verhaal 
overeenkomt met het verhaal van een potentiële patiënt van de Isala klinieken. Het scenario is 
opgedeeld in delen, om de taak zo waarheidsgetrouw mogelijk te maken. Immers, in de echte 
situatie ontvangt een patiënt ook niet alle informatie in één keer. Gebruiksonderzoek simuleert het 
tekstgebruik in de praktijk en is daardoor een realistische onderzoeksmethode. 
 
Telkens ontvangt de proefpersoon een A4 met een verhaal en verschillende schriftelijke 
informatiematerialen, waarna hij vragen over deze informatie moet beantwoorden. De precieze 
procedure wordt verderop in de scriptie toegelicht. 
 
Om deze usability-test goed uit te voeren, was het van belang een representatieve groep 
proefpersonen te vinden.  De proefpersonen moeten representatief zijn voor de daadwerkelijke 
groep gebruikers (Dumas en Redish, 1993). Daarbij is voornamelijk geselecteerd op geslacht en 
leeftijd van de proefpersonen.  
 
Een medewerker van de Isala klinieken heeft statistische gegevens van de patiënten in beide 
zorgpaden over de afgelopen vijf jaar toegestuurd. Hier heb ik de gemiddelde leeftijd en het 
geslacht van deze patiënten uit kunnen halen. De patiënt in het zorgpad ICD is gemiddeld 62 jaar 
oud, terwijl de patiënt in het zorgpad Galblaas gemiddeld 43 jaar oud is. In het zorgpad ICD betreft 
het grotendeels mannen en in het zorgpad Galblaas voornamelijk vrouwen. 
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Ik heb de gebruikstest getest onder mogelijke patiënten van de Isala klinieken. Ik heb er bewust voor 
gekozen de pakketten niet te testen onder patiënten, omdat de één een  folder wellicht vijf keer 
heeft doorgelezen, terwijl een ander de folder enkel één keer heeft gelezen. Zelfs al zou je deze 
variabele controleren, dan nog is het mogelijk dat de ene patiënt veel informatie op internet heeft 
gelezen over zijn of haar ziekte, terwijl een ander alles maar over zich heen laat komen. Dit leidt 
mogelijk tot verschillen in de resultaten.  Daarom is het beter niet-patiënten als proefpersoon te 
nemen. Daarnaast zijn in principe alle Nederlanders mogelijke patiënten van de Isala klinieken. 

Selectie & werving proefpersonen 

 
De proefpersonen zijn gedeeltelijk geworven via het netwerk van de proefleider en gedeeltelijk via 
de Isala klinieken. De afdeling Dermatologie heeft in een brief een alinea toegevoegd met daarin de 
vraag of enkele patiënten mee wilden werken in de tijd dat zij op de afdeling Dermatologie moeten 
wachten. Er zijn daarnaast posters opgehangen in buurthuizen, gezondheidscentra en dergelijke in 
Zwolle (bijlage A).  
 
Een voorwaarde om deel te nemen aan het onderzoek was dat de participanten daadwerkelijk op de 
eindgebruikers van het informatiemateriaal in het zorgpad leken. Dat betekende een selectie aan de 
hand van de leeftijd van de proefpersoon en het geslacht. Voor het zorgpad ICD had ik voornamelijk 
mannen van rond de 60 jaar oud nodig, voor het zorgpad galblaas voornamelijk vrouwen van rond 
de 40 jaar oud. Getracht is de proefpersonen qua leeftijd en geslacht goed te verdelen over de 
zorgpaden. 
 

De vragen voor de gebruikstest zijn te vinden in bijlage V (zorgpad Galblaas) en bijlage 5 (zorgpad 
ICD). De vragen zijn opgesteld naar aanleiding van de resultaten van de vragenlijsten , de resultaten 
van de functionele analyse en opgedane kennis over welke informatie belangrijk is in het zorgpad. 
Daarnaast is getracht een goede verdeling van de vragen over de documenten te krijgen – maar niet 
alle documenten zijn onderzocht. Zo is geen enkele vraag gesteld over de folder van de Stichting 
ICD Dragers Nederland. Het belang van de resultaten uit de functionele analyses en vragenlijsten 
ging daarbij vóór de verdeling van de vragen over verschillende documenten. 

Vragen 

 

De gebruikstest vond plaats in een vergaderruimte bij de Isala klinieken of bij de proefpersoon thuis. 
De gebruikstest vond plaats aan een tafel waar voldoende ruimte was om folders en teksten uit het 
pakket uit te spreiden. De gebruikstest duurde circa dertig tot veertig minuten.  

Procedure 

 
De procedure was als volgt: 

A. De proefleider geeft instructies over het onderzoek  
B. De proefpersoon leest het scenario 
C. De proefpersoon krijgt van de proefleider de documenten die bij dit scenario horen. De 

proefleider vertelt wat de informatie is (bijvoorbeeld: “ Dit is de folder Pijnbestrijding en 
pijnregistratie” ) 

D. De proefpersoon krijgt twee minuten de tijd om de gekregen informatie te scannen 
(scannend te lezen) 

E. De proefpersoon draait het blad met het scenario om en begint aan de zoektaken met 
vragen 

F. De proefpersoon beantwoordt achtereenvolgens de volgende vragen: 
o In welke tekst verwacht u het antwoord op deze vraag te vinden? Wijs het document 

aan. 
o Op welke plek verwacht u het antwoord? Wijs de passage aan. 
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G. De proefpersoon krijgt van de proefleider te horen dat hij mag beginnen met zoeken in de 
teksten. 

H. De proefpersoon zoekt en beantwoordt de vraag: 
o Geef mondeling antwoord op de vraag. 

I. De proefpersoon ontvangt opnieuw een deel van het scenario 
J. De proefpersoon krijgt van de proefleider de documenten die bij dit scenario horen 
K. De proefpersoon krijgt twee minuten de tijd om de gekregen informatie te scannen 

(scannend te lezen) 
L. De proefpersoon draait het blad met het scenario om en begint aan de zoektaken met 

vragen 
M. Punt B tot en met E wordt herhaald totdat alle delen van het scenario zijn behandeld 
N. De proefpersoon beantwoordt nog enkele vragen die de proefleider stelt over 

demografische kenmerken 
O. De proefpersoon ontvangt namens de Isala klinieken een VVV-bon ter waarde van €12,50 als 

dank voor deelname aan het onderzoek 

De volledige instructies voor de gebruikstest zijn te vinden in bijlage B. Ze zijn deels gebaseerd op de 
instructies in een eerdere studie over bijsluiters bij medicijnen (Pander Maat & Lentz, 2010), waar ik 
mijn bachelorscriptie over schreef. 
 
De proefpersonen mochten de documenten gedurende twee minuten scannend lezen, zodat ze niet 
geheel blanco tegenover het document stonden, maar enigszins wisten wat er in te vinden was 
voordat ze begonnen aan het zoeken van informatie. Dit is gedaan omdat het documenten met een 
verschillend design betrof en het meer dan tien documenten waren. Zonder scannend lezen vooraf 
zou de proefpersoon wellicht in paniek raken van al deze teksten. Begrip van de taken in de 
gebruikstest vereisten al genoeg cognitieve energie. 
 
De algemene instructie die bij elk deel van het scenario op het instructieblad stond, was de 
volgende: 
De antwoorden op deze vragen zoekt u op in de documenten. U wijst het document aan waar u 
het antwoord verwacht te vinden. Daarna wijst u de plek aan waar u het antwoord verwacht. 
Tot slot geeft u mondeling antwoord op de vraag. 
 
Tijdens de gebruikstest werd de tijd opgenomen; de tijd die de proefpersoon erover deed om de 
gehele vraag te beantwoorden (antwoordtijd) en de tijd die de proefpersoon nodig had om het 
antwoord op te zoeken na het uitspreken van zijn verwachtingen (zoektijd). Ook de begin- en 
eindtijd van de gebruikstest werd genoteerd. Alle tijden zijn genoteerd in seconden. 
 
Daarnaast werd gedurende de gebruikstest op een antwoordformulier (bijlage C) genoteerd: 
 

- Waar de proefpersoon het antwoord verwacht: in welk document en onder welk kopje; 
- Het antwoord op de vraag; 
- De antwoordtijd (gehele tijdsduur van de vraag); 
- De zoektijd (de duur van het daadwerkelijke zoeken). 

 

Om zeker te zijn dat proefpersonen het scenario en de gebruikstest begrepen, is een pretest 
uitgevoerd. Bij het zorgpad galblaas ging het om één proefpersoon, waarna nog enkele kleine 
aanpassingen zijn gedaan. De vraag  “Wanneer wordt u precies verdoofd?”  bleek niet eenduidig 

Pretest 
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vindbaar in het materiaal en is daarom geschrapt. Bij het zorgpad ICD ging de pretest  zo goed, dat 
geen wijzigingen meer zijn aangebracht. De persoon die de pretest deed, is derhalve meegenomen 
in de definitieve resultaten. 
 

Om de resultaten te analyseren, zijn gegevens ingevoerd in het dataprogramma SPSS. Daarna zijn 
gemiddelden, standaarddeviaties, frequenties en mogelijke verbanden met demografische 
kenmerken zoals opleiding of leeftijd geanalyseerd.  

Analyse van de resultaten 
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5. Informatie binnen zorgpaden 
 
In dit hoofdstuk onderzoek ik wat er in de praktijk aanwezig is en in hoeverre structurering binnen 
documenten van belang is. 
 

5.1 Wat is er in de praktijk aanwezig? 
Binnen de Isala klinieken is nog geen algemene werkwijze voor patiëntencommunicatie bij de 
screening van een zorgpad. 
 
In de praktijk is het veelal zo dat patiëntencommunicatie binnen zorgpaden achteraf wordt 
beoordeeld. Daarvoor wordt een standaardlijst gebruikt, waarin ingevuld kan worden welke 
zorgverlener wanneer wat aan de patiënt meegeeft (zie bijlage D) . Daarin worden discrepanties en 
dubbelingen van het materiaal gezet. Daarna worden deze besproken met de zorgverleners en 
zonodig aangepast.  
 
Binnen de Isala klinieken zijn meer dan 700 folders voor patiënten beschikbaar. Deze folders worden 
opgesteld aan de hand van de handleiding voor het maken van een folder, de folderwijzer (bijlage E) 
In de folderwijzer staan richtlijnen ten aanzien van de onderwerpen die de folder moet behandelen, 
taalgebruik en opmaak. 
 
Onderwerpen die aan bod dienen te komen in een folder zijn de volgende (Folderwijzer, 2010): 

1. Beschrijving van het ziektebeeld 
2. Aard en doel behandeling en alternatieve behandelingen 
3. Wat kan een patiënt verwachten aan voorbereidingen? 
4. Welke zorgverleners zijn betrokken bij de behandeling? 
5. Wat is de normale gang van zaken? Waar, wat, wanneer en hoe 
6. Beschrijving van belevingsaspecten als pijn, ongemak en herstel 
7. Wie deelt de uitslag mee en wanneer? 
8. Welke klachten zijn normaal, wanneer contact opnemen bij klachten? 
9. Complicaties en te verwachten bijwerkingen 
10. Informatie over wat er gebeurt na ontslag (controle, hechtingen, hersteltijd, leefregels, 

werkhervatting en dergelijke) 
11. Meer informatie bij… (telefoonnummers) 
12. Namen en adressen van patiëntenorganisaties 
13. Verantwoording tekst: deze tekst is samengesteld door de afdeling [naam] in samenwerking 

met de stafdienst Concerncommunicatie van de Isala klinieken (Folderwijzer, 2010). 
 
Naast de productie van folders, hebben de Isala klinieken ook zogenaamde Patiënten Informatie 
Dossiers (PID’s) ontwikkeld. Een PID is een informatiemap voor de patiënt waarin telkens nieuw 
informatiemateriaal wordt gestopt. Er bestaan inmiddels meer dan tien PID’s, onder andere het PID 
Een hartoperatie, het PID Astma en het PID Longkanker. 
 
Er bestaat ook een nieuw communicatiemiddel binnen de Isala klinieken: de zorgkaart (bijlage F). 
Dit is een kaart waar met afbeeldingen en korte instructieve en informerende zinnen het proces 
wordt toegelicht. Het doel van de zorgkaart is de patiënt informeren over het zorgproces en de 
patiënt meer regie over het proces te geven. De zorgkaart is een aanvulling op mondelinge 
informatie en folders. 
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Een ander opvallend middel om de communicatie te analyseren en evalueren betreft 
informatieprotocollen. Zo heeft het zorgpad ICD een informatieprotocol waarin wordt aangegeven 
wat welke zorgverlener vertelt aan de patiënt en welke informatie een zorgverlener aan de patiënt 
geeft en op welk moment. Zorgverleners moeten een extra administratieve handeling uitvoeren om 
aan te kruisen wat ze hebben gedaan. Dit informatieprotocol is ingekort toen bleek dat 
zorgverleners verzuimden het protocol in te vullen. Nu bestaat het informatieprotocol uit een 
dubbelzijdig A4-blad. 
 
Kortom; er bestaat binnen de Isala klinieken nog geen geteste werkwijze waarop 
patiëntencommunicatie in zorgpaden gescreend wordt.  

 

5.2 Patiëntencommunicatie in zorgpaden 
 
In een gesprek met Daniëlle van der Peet, stafadviseur patiëntencommunicatie van het VU Medisch 
Centrum in Amsterdam ben ik te weten gekomen hoe het VUmc patiëntencommunicatie in 
zorgpaden integreert. 
 
Om patiëntencommunicatie in zorgpaden te borgen is een plan van aanpak geschreven voor 
mensen in de zorg. Het behandelt de volgende punten (Plan van aanpak, 2010): 

1. beschrijving van de doelgroep 
nodig om de communicatie goed aan te laten sluiten bij de doelgroep 

2. stel binnen een werkgroep een lijst met communicatiemomenten op als onderliggend 
protocol bij het zorgpad 
wie reikt wat wanneer uit aan de patiënt? wie vertelt wat wanneer aan de patiënt? 

3. analyseer de huidige en gewenste communicatie 
Nagaan of patiënten van meerdere personen deels dezelfde informatie ontvangen, nagaan 
of er tegenstrijdigheden in de informatie zitten, nagaan of patiënten meerdere keren 
dezelfde vraag wordt gesteld (zo ja: is dat wenselijk?), nagaan of patiënten cruciale 
informatie missen als ze bijvoorbeeld niet aanwezig zijn bij een voorlichtingsbijeenkomst, 
nagaan of het moment van voorlichting goed gekozen is. 

4. maak indien wenselijk een communicatiechecklist 
een checklist is een formulier waarop wordt afgevinkt wat welke zorgverlener aan 
communicatie met de patiënt heeft behandeld. Een checklist is vooral handig bij complexe 
ingrepen. Indien gebruik wordt gemaakt van een checklist, dient iedereen in het zorgproces 
zich te committeren aan de checklist. 

5. stel vast welke communicatiemethoden en –materialen gebruikt (gaan) worden en 
ontwikkel deze 
als het doel van de communicatie duidelijk is, kan de methode gekozen worden en aan de 
hand daarvan de communicatiemiddelen. 

 
Ook de Sint Maartenskliniek in Nijmegen heeft een richtlijn geschreven over de inbedding van 
patiëntencommunicatie in zorgpaden. Dit betreft een intern document, dus ik kan hier helaas niet 
verder op ingaan. 
 
Ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede werkt samen met een zorgverzekeraar en een 
patiëntenvereniging bij drie zorgpaden: borstkanker, prostaatkanker en stomazorg. Aan de hand 
van spiegelgesprekken met tien patiënten, twee begeleiders en ongeveer tien zorgverleners worden 
verbeterpunten vastgesteld.  
 
Tot slot zijn enkele voorbeelden van zorgpaden gevonden via zoekmachine Google.  
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Zo is op de website van  het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC) informatie voor het 
zorgpad Hartfalen te vinden (AMC, 2010). De tekst is bijgevoegd in bijlage G. 
 
Opvallend in dit zorgpad is dat het AMC het zorgpad beschrijft vanuit de verschillende fasen: 
opnamefase, behandelfase en ontslagfase. Daarnaast geeft het AMC een uitgebreide beschrijving 
van de taken van de verpleegkundige die betrokken is bij het zorgpad. 
 
De tekst bestaat uit de volgende kopjes: 

- Inleiding 
- Zorgpad Hartfalen 
- De opnamefase 
- De behandelfase 
- Andere disciplines 
- Risico’s en complicaties 
- Vochtbalans 
- Telemetrie 
- De ontslagfase 
- De hartfalenverpleegkundige 
- Meer informatie? 
- Belangrijke telefoonnummers  (AMC, 2010) 

 
We hebben nu een idee hoe een document in een zorgpad eruit kan zien, maar we hebben nog geen 
idee hoe alle verschillende informatie in een zorgpad  zo kan worden opgesteld dat de lezer er goed 
mee overweg kan: optimale zorgpadinformatie. Daarvoor gebruiken we in dit onderzoek andere 
methoden. 
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5.3 Structureren binnen documenten 
De structuur binnen documenten is ook van belang voor de gebruiksvriendelijkheid van teksten. Ook 
het design speelt daarbij een rol. 
 
Marieke Kools benadrukt het belang van het design van informatie voor patiënten in de Editorial van 
Patient Education and Counseling (Kools, 2007): 
‘Readers of written materials want to find answers to their questions quickly and in practice, most 
readers do not read a brochure from start to finish. Knowing this puts an entirely new challenge to 
designers of written health education materials: how to ensure that readers find important 
information.’ (Kools, 2007). 
 
In een onderzoek van Kools et al. (2007) brengt de onderzoeker bovenstaande bewering in de 
praktijk. Een brochure over een dieet werd getest ten opzichte van drie nieuwe stapsgewijs 
verbeterde versies. De nieuwe versies waren versies met toevoegingen:  

- Een versie met tabbladen 
- Een versie waarin naast de toevoeging van tabbladen pijlen in de brochure werden 

vervangen door pijlen met een conventionelere vormgeving 
- Een versie waarin kleurcodes werden toegevoegd aan de tabbladen en pijlen 

Kools en anderen onderzochten het effect van deze designmaatregelen op het gebruiksgemak van 
de brochure: honderd proefpersonen deden mee aan een onderzoek waarbij ze informatie in de 
brochure moesten opzoeken. De conclusie van het onderzoek is dat elke verbeterde versie leidde tot 
betere resultaten dan de originele brochure. 
 
Het design van informatie begint steeds vaker een rol te spelen bij de ontwikkeling van informatie.  
Desondanks is er meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over leesbaarheid of 
begrijpelijkheid van teksten. Ook is meer onderzoek verricht naar het effect van losse 
structuurelementen zoals inhoudsopgaven: wat is het effect van het toevoegen van een 
inhoudsopgave of index aan een tekst? (Dreher & Brown, 1993).  
 
Pander Maat &Lentz (1993) hebben onderzoek gedaan naar voorlichtingsteksten over 
subsidieregelingen. Zij stellen dat lezers zich moeten kunnen oriënteren in de tekst (Pander Maat & 
Lentz, 1993): 
 
‘ Wanneer de doelgroep de folder of brochure eenmaal onder ogen heeft, is het van belang dat de 
tekst zo is opgebouwd dat de lezer zich snel een eerste indruk kan vormen’.  
 
Deze functie heeft als doel optimaal gebruik van de tekst door de lezer. Deze oriëntatie van de lezer 
stelt volgens Pander Maat & Lentz eisen aan teksten.  
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De eisen van Pander Maat en Lentz zijn geschreven in de context van subsidieregelingen, daarom 
heb ik ze aangepast zodat ze toepasbaar zijn op patiëntenvoorlichting. Daarbij is tevens gebruik 
gemaakt van onderzoek naar bijsluiters bij medicijnen door Pander Maat & Lentz (2010): 
 
1. Geef de tekst een informatieve titel 
Er moet duidelijk zijn waar de brochure of folder over gaat en er moet duidelijk zijn dat het gaat om een 
informatieve tekst 
 
2. Voeg een inhoudsopgave toe 
Bij brochures of folders van meer dan vijf pagina’s is een inhoudsopgave een middel om de oriëntatie 
van de lezer te vergemakkelijken 
 
3. Voeg indien nodig leesinstructies toe 
Leesinstructies kunnen handig zijn bij langere teksten, om het gebruiksgemak van de lezer te 
bevorderen. Leesinstructies kunnen antwoord geven waar een lezer het antwoord kan vinden op 
veelgestelde vragen, of de lezer een duidelijke richting bieden bij het lezen van een document. 
 
4. Voeg informatieve kopjes toe aan de tekst 
Ook binnen de tekst zijn middelen nodig om de lezer te helpen zich te oriënteren: waar gaat dit deel van 
de tekst over? Kopjes helpen de lezer informatie te vinden. 
 
5. Het hoofdidee van een paragraaf moet in de eerste zin staan 
Als de lezer scannend een tekst doorleest op zoek naar bepaald e informatie, is het van belang dat het 
hoofdidee van de paragraaf in de eerste zin staat; anders leest de lezer eroverheen. 
 
6. Gebruik alleen expliciete lijstjes 
 Het is daarbij van belang geen volzinnen te gebruiken, maar puntsgewijze opsommingen. In expliciete 
lijstjes is de hoofdgedachte makkelijker terug te vinden voor de lezer. In de lopende tekst kan eventueel 
een toelichting gegeven worden. (Pander Maat & Lentz, 1993; Pander Maat & Lentz, 2010). 
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6. Zorgpad Galblaas 

 
6.1 Leeswijzer bij de resultaten- bladzijde 37 

6.2 Uitleg zorgpad – bladzijde 38 tot 39 
6.3 Resultaten vragenlijsten – bladzijde 40 tot 52 

6.4 Resultaten functionele analyse – bladzijde 53 tot 66 
6.5 Resultaten gebruikstest – bladzijde 67 tot 86 
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6.1 Leeswijzer bij de resultaten 
 
In de volgende paragrafen rapporteer ik de resultaten van de verschillende onderzoeksmethoden – 
de resultaten van de vragenlijsten, de resultaten van de functionele analyses en de resultaten van de 
gebruikstest voor het zorgpad Galblaas. 
 
De resultaten van de vragenlijsten worden per fase in elk zorgpad gerapporteerd. Daarna volgen de 
resultaten van de functionele analyses, waarbij specifiek wordt ingegaan op één folder als voorbeeld 
voor de overige analyses. Tot slot volgt de rapportage van de gebruikstest, deze test wordt per 
vraag gerapporteerd.
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6.2 korte uitleg zorgpad Galblaas 
 
Patiënten van de Isala klinieken komen terecht in het zorgpad Galblaas wanneer zij galstenen 
hebben, en geopereerd dienen te worden vanwege klachten. Om de klachten weg te nemen, wordt 
meestal besloten de galblaas te verwijderen. De galblaas is een peervormig orgaan rechts onder de 
lever. De medische term voor een galblaasverwijdering is cholecystectomie. Tegenwoordig kan de 
galblaas verwijderd worden door middel van een kijkoperatie, waarbij één sneetje in de buik wordt 
gemaakt. Een kijkoperatie kwam vroeger neer op ‘kijken of een operatie uitgevoerd zou kunnen 
worden’, tegenwoordig is een kijkoperatie het kijken en opereren tegelijkertijd.  
 
Een kijkoperatie is niet altijd mogelijk, soms moet de galblaas verwijderd worden op de 
conventionele manier, dat betekent dat er een grotere snee in de buik gemaakt wordt. Vrouwen 
tussen de 35 en 55 jaar lopen het meeste risico op galstenen. 
 
Het zorgpad galblaas bestaat uit een reeks bezoeken aan het ziekenhuis en uiteindelijk de 
daadwerkelijke operatie, waarbij de galblaas verwijderd wordt. In tabel 3 op de volgende pagina is 
een schema van dit proces toegevoegd. 
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Tabel 3, overzicht zorgpad Galblaas 

Patiënt wordt via de huisarts 
naar het ziekenhuis verwezen 

Patiënt krijgt een brief 
thuisgestuurd: de 

afspraakbevestiging voor het bezoek 
   

Patiënt komt naar de polikliniek. 
De diagnose wordt gesteld 

Patiënt moet een echo laten 
maken bij de afdeling Radiologie 

Patiënt krijgt een afsprakenkaartje 
mee, met alle afspraken 

Patiënt krijgt informatie van de 
afdeling Radiologie mee 

Patiënt komt weer naar het 
ziekenhuis voor de echo 

Patiënt komt naar het ziekenhuis voor 
het opnamegesprek en krijgt een 

afspraak mee voor het preoperatieve 
bureau. In de wachtkamer vult de 
patiënt het anamneseformulier in Patiënt krijgt informatie van het preoperatieve 

bureau mee: 
- Patiëntenmemo afdeling 

verpleegkundig preoperatief bureau 
- Folder Pijnbestrijding en pijnregistratie 
- Folder Ontharen voor de operatie 
- Folder Ruggenprik of folder Algehele 

anesthesie 

Patiënt komt weer naar het 
ziekenhuis voor de afspraak bij het 

preoperatieve bureau 

Patiënt krijgt 
Opnamebrochure en Een 

galblaasoperatie mee 

Patiënt wordt 1 week vóór 
de operatie gebeld. 

Patiënt krijgt een brief thuisgestuurd: de 
afspraakbevestiging van de datum van de 
operatie 

Patiënt wordt opgenomen 

Patiënt wordt behandeld en 
gaat met ontslag 

Patiënt krijgt de folder van verpleegafdeling B3 

Patiënt krijgt het A4 met Ontslaginformatie 
mee en het kaartje Uw mening telt en een 

belafspraak: datum en tijd waarop hij gebeld 
wordt over de uitslag 
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6.3 Methode 1: Resultaten Vragenlijsten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten gerapporteerd van de vragenlijsten in het zorgpad 
Galblaas. 
 
 

Diagnosefase 
Aan de vragenlijst in de diagnosefase (bijlage I) hebben 7 respondenten deelgenomen, 6 vrouwen en 
1 man. De respons is daarmee 35%, want er zijn circa 20 vragenlijsten uitgedeeld. Leeftijden van de 
respondenten: 30, 44, 56, 70, 55, 50 en 33 jaar oud. De gemiddelde leeftijd komt uit op 48,29 
(standaarddeviatie 13,94). 
 
In deze paragraaf volgen de resultaten van de vragen. Er wordt gerapporteerd hoeveel 
proefpersonen een bepaald antwoord geven, plus gemiddelden en standaarddeviaties. 
 

De schaalverdeling van de vragenlijst was als volgt: 
Legenda Vragenlijst 

 
1 zeer mee eens 
2 mee eens 
3  neutraal 
4  mee oneens 
5  zeer mee oneens 
6  geen informatie ontvangen 
7  niet gelezen 
Tabel 4, schaalverdeling vragenlijst diagnosefase 
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Onderwerp Gemiddelde (standaarddeviatie) 
Voorbereiding operatie voldoende  
6 mee eens, 1 zeer mee eens 1,86 (0,38) 
Voorbereiding operatie duidelijk  
5 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 neutraal 2,00 (0,58) 
Operatie zelf voldoende  
6 mee eens, 1 geen antwoord 2,00 (0,00) 
Operatie zelf duidelijk  
5 mee eens, 2 zeer mee eens 1,71 (0,49) 
Complicaties voldoende  
3 mee eens, 2 neutraal, 1 niet mee eens 2,67 (0,82) 
Complicaties duidelijk  
 3 mee eens, 1 zeer mee eens, 2 neutraal, 1 niet mee 
eens 

2,43 (0,98) 

Opnameduur voldoende  
4 mee eens, 1 niet mee eens, 1 zeer mee eens, 1 geen 
antwoord 

2,17 (0,98) 

Opnameduur duidelijk  
4 mee eens, 2 zeer mee eens, 1 niet mee eens 2,00 (1,00) 
Polikliniek voldoende  
2 mee eens, 1 zeer mee eens, 3 geen informatie 
ontvangen, 1 geen antwoord 

1,67 (0,58) 

Polikliniek duidelijk  
2 zeer mee eens, 2 mee eens, 3 geen informatie 
ontvangen 

1,50 (0,58) 

Bereikbaarheid voldoende  
2 mee eens, 2 geen informatie ontvangen, 1 zeer mee 
eens, 1 neutraal, 1 geen antwoord 

2,00 (0,82) 

Bereikbaarheid duidelijk  
2 zeer mee eens, 2 neutraal,  2 geen informatie 
ontvangen, 1 mee eens 

2,00 (1,00) 

Rechten en plichten voldoende  
3 mee eens, 1 neutraal, 1 niet mee eens, 1 geen 
informatie ontvangen 

2,60 (0,98) 

Rechten en plichten duidelijk  
3 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 neutraal, 1 niet mee 
eens, 1 geen informatie ontvangen  

2,33 (1,03) 

 
Tabel 5, resultaten vragenlijsten diagnosefase 

 
Uit de resultaten in tabel 5 valt af te leiden dat de informatie in deze fase over het algemeen als 
voldoende wordt beoordeeld. De informatie die relatief minder goed scoort, is de informatie over 
complicaties. Deze informatie scoort relatief matig qua hoeveelheid (voldoende) en qua 
duidelijkheid. Tot slot werd de informatie over de rechten en plichten van de patiënt relatief gezien 
matig beoordeeld. Informatie die goed scoort is de informatie over de polikliniek en de informatie 
over de voorbereiding op de operatie. 
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Om te zien wat de gemiddelde score is bij elke vraag, zijn de respondenten die als score 6 (geen 
informatie ontvangen) of 7 (niet gelezen) hadden, uit de dataset gefilterd bij de analyse van 
gemiddelden en standaarddeviaties. 
 
Daarna is het nut van de informatie bevraagd, aan de hand van vijf stellingen waarbij proefpersonen 
hun mening gaven: 
1 De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om mijn ziekte te begrijpen 
2 Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment gekregen 
3 De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om het ziekenhuisbezoek voor te bereiden 
4 De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om de juiste behandeling te kiezen 
5 Door de schriftelijke informatie te lezen maakte ik mij minder zorgen over mijn gezondheid 
 
Nut van de 
informatie 

Frequenties Gemiddelde (SD) 

Ziekte begrip 3 zeer mee eens, 3 mee eens, 1 neutraal 1,83 (0,75) 
Juiste moment 3 zeer mee eens, 2 mee eens, 2 neutraal 2,00 (0,89) 
Voorbereiden 
ziekenhuisbezoek 

3 mee eens, 2 zeer mee eens, 2 neutraal 2,17 (0,75) 

Juiste behandeling 
kiezen 

3 neutraal, 2 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 niet mee 
eens 

2,67 (1,03) 

Minder zorgen 
maken over 
gezondheid 

3 mee eens, 3 neutraal, 1 niet mee eens 2,83 (0,75) 

Tabel 6, resultaten vragen over nut van de informatie 

 
De schriftelijke informatie was  voor de respondenten vooral nuttig om de ziekte te begrijpen, 
daarnaast kwam de informatie op het juiste moment en was de informatie handig als voorbereiding 
op het ziekenhuisbezoek. De informatie was minder nuttig voor het kiezen van de juiste 
behandeling of om zich minder zorgen maken over de ziekte. 
 
Aan de hand van een vraag over het zoeken naar extra informatie, is bekeken welke andere bronnen 
patiënten gebruiken om informatie over hun ziekte/behandeling te verkrijgen. 
 
De meeste respondenten hebben extra informatie gezocht via internet ( 5 respondenten ) ze hebben 
geen extra informatie gezocht (3 respondenten),of via gesprekken informatie verkregen (2 
respondenten). 
 
Respondenten dienden tot slot een rapportcijfer voor de informatie te geven en dit cijfer op het 
enquêteformulier te omcirkelen. 
 

 
Rapportcijfer 

Gemiddelde Standaarddeviatie Minimum Maximum 
Rapportcijfer 8,00 1,16 7 10 
 
Tabel 7, rapportcijfer diagnosefase 
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Respondenten konden bij het rapportcijfer een positief en een negatief punt vermelden. 
 
Positief punt 
Vier respondenten noemden een positief punt bij het rapportcijfer. 
Dit waren: 

- “De folder over de galblaasoperatie is duidelijk, ook met de tekening en foto’s erbij” 
- “Duidelijk” 
- “Duidelijke informatie” 
- “Dat er geen wachtlijst is” 

 
Negatief punt 
Vier respondenten noemden een negatief punt bij het rapportcijfer. Dit waren: 

- “Geen tijdsduur van de operatie vermeld” 
- “Is er niet” 
- “Over de schriftelijke voorlichting kan ik niets negatiefs bedenken, behalve dat ik niet alles 

heb gekregen” 
- “Weinig informatie over pijn bij thuiskomst” 

 

Conclusie vragenlijst diagnosefase galblaas 
Over het algemeen wordt de informatie als goed beoordeeld, dit blijkt tevens uit het rapportcijfer. 
Als we kijken naar informatie die relatief minder goed scoort, dan is dat vooral de informatie over 
complicaties. Deze informatie was relatief matig qua hoeveelheid (voldoende) en qua duidelijkheid. 
Hier kan aandacht aan worden besteed in de gebruikstest. Tot slot werd de informatie over de 
rechten en plichten van de patiënt relatief gezien matig beoordeeld. 
Ook werd bij de negatieve punten de tijdsduur van de operatie en informatie over pijn bij thuiskomst 
genoemd als punten die niet behandeld werden in de schriftelijke informatie. 
De informatie was voor respondenten vooral nuttig om hun ziekte te begrijpen. De informatie kwam 
op het juiste moment en was handig als voorbereiding op het ziekenhuisbezoek. 
 
 

Verpleegfase 
Aan de vragenlijst in de verpleegfase (bijlage II) hebben 6 respondenten deelgenomen, 3 vrouwen en 
3 mannen. De respons is 40%, want er zijn uiteindelijk 15 vragenlijsten meegegeven aan patiënten. 
Leeftijden van de respondenten: 67, 30, 36, 60, 67 en 47 jaar oud. De gemiddelde leeftijd komt uit op 
51,17 (standaarddeviatie 15,97). Vijf respondenten zijn eerder behandeld in de Isala klinieken, één 
niet.  
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Onderwerp Gemiddelde (standaarddeviatie) 
Voorbereiding operatie voldoende  
4 mee eens, 2 zeer mee eens 1,67 (0,52) 
Voorbereiding operatie duidelijk  
4 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 1,80 (0,45) 
Operatie zelf voldoende  
4 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 1,80 (0,45) 
Operatie zelf duidelijk  
4 mee eens, 2 zeer mee eens 1,67 (0,52) 
Gang van zaken voldoende  
3 mee eens, 2 zeer mee eens, 1 niet gelezen 1,60 (0,55) 
Gang van zaken duidelijk  
 3 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 niet gelezen, 1 geen 
antwoord 

1,75 (0,50) 

Opnameduur voldoende  
4 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 1,67 (0,45) 
Opnameduur duidelijk  
4 mee eens, 2 zeer mee eens 1,67 (0,52) 
Verdoving voldoende  
3 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 geen informatie 
ontvangen, 1 geen antwoord 

1,75 (0,50) 

Verdoving duidelijk  
3 mee eens, 2 zeer mee eens, 1 geen informatie 
ontvangen 

1,60 (0,55) 

Bereikbaarheid voldoende  
4 mee eens, 2 zeer mee eens 1,67 (0,52) 
Bereikbaarheid duidelijk  
4 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 1,80 (0,45) 
Pijnbestrijding voldoende  
3 mee eens, 2 zeer mee eens, 1 geen informatie 
ontvangen 

1,60 (0,55) 

Pijnbestrijding duidelijk  
3 mee eens, 1 zeer mee eens, 1 geen informatie 
ontvangen, 1 geen antwoord 

1,75 (0,50) 

 
Tabel 8, frequenties en gemiddelden antwoorden vragenlijstverpleegfase 

 
Uit tabel 7 blijkt dat de respondenten de informatie over het algemeen prima tot goed vinden. De 
onderwerpen met de laagste scores zijn de duidelijkheid van de informatie over de bereikbaarheid 
van het ziekenhuis bij vragen en de duidelijkheid van de informatie over de voorbereiding op de 
operatie.  
 
Goed scoorden de duidelijkheid van de informatie over de verdoving en de hoeveelheid informatie 
over pijnbestrijding. 
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Nut van de 
informatie 

Frequenties Gemiddelde 

Ziekte begrip 3 mee eens, 2 neutraal, 1 zeer mee eens 2,00 (0,75) 
Juiste moment 2 zeer mee eens, 2 mee eens, 2 neutraal 2,00 (0,89) 
Voorbereiden 
ziekenhuisbezoek 

2 zeer mee eens, 2 mee eens, 2 neutraal 2,00 (0,89) 

Juiste behandeling 
kiezen 

1 zeer mee eens, 1 mee eens, 3 neutraal, 1 geen 
antwoord 

2,40 (0,89) 

Minder zorgen 
maken over 
gezondheid 

1 zeer mee eens, 1 mee eens, 3 neutraal, 1 geen 
antwoord 

2,40 (0,89) 

Tabel 9, resultaten vragen over nut van de informatie 

 
Wat betreft het nut van de informatie scoort de informatie het beste als ondersteuning om de ziekte 
te begrijpen, het ziekenhuisbezoek voor te bereiden en kwam de informatie voor de respondenten 
op het juiste moment. De informatie was minder nuttig bij het kiezen van de juiste behandeling of 
het minder zorgen maken over de eigen gezondheid. 
 
Vier respondenten hebben op internet extra informatie gezocht, één respondent heeft geen extra 
informatie gezocht, één respondent heeft via gesprekken informatie gezocht. Eén respondent heeft 
naast op internet te zoeken, ook informatie verkregen via gesprekken. 
 
Respondenten dienden tot slot een rapportcijfer voor de informatie te geven en dit cijfer op het 
enquêteformulier te omcirkelen. 
 

 
Rapportcijfer 

Gemiddelde Standaarddeviatie Minimum Maximum 
Rapportcijfer 7,83 0,75 7 9 
Tabel 10, rapportcijfer verpleegfase 
 

Het rapportcijfer is iets lager dan bij de diagnosefase, maar nog steeds ruim voldoende. 
Ook in deze fase noemden respondenten een positief en negatief punt bij het rapportcijfer. 
 
Positief punt 
Drie respondenten noemden een positief punt bij het rapportcijfer. 
Dit waren: 

- “Alles was positief” 
- “Ik vond vooral de A4-tjes over de galblaasoperatie erg informatief, omdat ze het hele 

proces van begin tot eind doorlopen” 
- “Losse A4-tjes galblaasoperatie bevatten de meeste informatie” 

 
Negatief punt 
Twee respondenten noemden een negatief punt bij het rapportcijfer. 
Dit waren: 

- “Er zijn zoveel boekjes. Is het niet beter 1 boekje per ingreep te geven met alle relevante 
informatie?” 

- “Over de verpleegafdeling heb ik verder geen informatie gehad. Maar dit heb ik ook niet erg 
gemist. Waarschijnlijk heb ik dit niet gekregen omdat ik op maandag hoorde dat ik op 
vrijdag geopereerd zou worden!” 
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Conclusie vragenlijsten verpleegfase zorgpad Galblaas 
De informatie wordt als goed beoordeeld, het item met de laagste score is de duidelijkheid van de 
informatie over de bereikbaarheid van het ziekenhuis bij vragen en de duidelijkheid van de 
informatie over de voorbereiding op de operatie.  
Daarnaast werd bij de negatieve punten bij het rapportcijfer een opvallend item genoemd: de 
hoeveelheid boekjes. 

Fase na de operatie 
Aan de vragenlijst in de fase na de operatie (bijlage III) hebben 18 respondenten deelgenomen, 4 
mannen en 14 vrouwen. De respons is 60%, want er zijn dertig vragenlijsten per post verstuurd.  
 
In deze fase is één respondent verwijderd bij de analyse van de vragen; deze proefpersoon had 
teveel vragen niet ingevuld. Daardoor was zijn vragenlijstniet meer betrouwbaar. Uiteindelijk bleven 
17 respondenten over: 4 mannen en 13 vrouwen. 
 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten komt uit op 47,71 (standaarddeviatie 14,37). Twaalf 
respondenten zijn eerder behandeld in de Isala klinieken, vijf respondenten niet.  

 
De schaalverdeling van de vragenlijst is anders dan bij de vorige fasen.  
De schaalverdeling was als volgt: 
1 zeer mee oneens 
2 mee oneens 
3  neutraal 
4  mee eens 
5  zeer mee eens 
6  geen informatie ontvangen 
7  niet gelezen 
Tabel 11, schaalverdeling vragenlijst fase na de operatie 
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Onderwerp Gemiddelde (standaarddeviatie) 
Voorbereiding operatie voldoende 4,06 (0,68) 
9 mee eens, 4 zeer mee eens, 3 neutraal, 1 geen 
antwoord gegeven 

 

Voorbereiding operatie duidelijk 4,12 (0,78) 
10 mee eens, 5 zeer mee eens, 1 mee oneens, 1 
neutraal 

 

Operatie zelf voldoende 4,00 (1,00) 
9 mee eens, 4 zeer mee eens, 2 geen antwoord 
gegeven, 1 zeer mee oneens, 1 neutraal 

 

Operatie zelf duidelijk 3,88 (1,22) 
9 mee eens, 5 zeer mee eens, 1 neutraal, 2 zeer mee 
oneens  

 

Complicaties voldoende 3,62 (1,15) 
8 mee eens, 3 zeer mee eens, 2 mee oneens, 2 
neutraal, 1 zeer mee oneens, 1 geen antwoord 
gegeven 

 

Complicaties duidelijk 3,81 (1,11) 
8 mee eens, 4 zeer mee eens, 2 neutraal, 1 zeer mee 
oneens, 1 mee oneens, 1 geen antwoord gegeven 

 

Opnameduur voldoende 4,00 (0,93) 
11 mee eens, 3 zeer mee eens, 1 zeer mee oneens, 2 
geen antwoord gegeven 

 

Opnameduur duidelijk 3,88 (1,17) 
11 mee eens, 4 zeer mee eens, 2 zeer mee oneens  
Verdoving voldoende 3,71 (1,27) 
6 mee eens, 3 neutraal, 2 zeer mee eens, 3 geen 
antwoord gegeven, 1 zeer mee oneens, 1 mee 
oneens, 1 geen informatie ontvangen 

 

Verdoving duidelijk 3,69 (1,35) 
9 mee eens, 2 zeer mee oneens, 2 zeer mee eens, 1 
mee oneens, 1 neutraal, 1 geen informatie ontvangen 

 

Bereikbaarheid voldoende 3,81 (1,11) 
8 mee eens, 4 zeer mee eens, 2 neutraal, 1 zeer mee 
oneens, 1 mee oneens, 1 geen antwoord gegeven 

 

Bereikbaarheid duidelijk 3,93 (1,07) 
7 mee eens, 4 zeer mee eens, 2 neutraal, 3 geen 
antwoord gegeven, 1 zeer mee oneens 

 

Herstelperiode voldoende 3,46 (0,88) 
6 mee eens, 4 neutraal, 4 geen antwoord gegeven, 2 
mee oneens, 1 zeer mee eens 

 

Herstelperiode duidelijk 3,33 (1,18) 
6 mee eens, 3 mee oneens, 3 neutraal, 2 zeer mee 
eens, 2 geen antwoord gegeven, 1 zeer mee oneens 

 

Tabel 12, frequenties en gemiddelden vragenlijsten na de operatie 
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In tabel 10 zien we welke informatie goed scoort en welke informatie relatief minder goed scoort. 
We zien dat de informatie over de voorbereiding op de operatie voldoende en duidelijk wordt 
gevonden. Dit geldt ook voor de informatie over operatie zelf: deze informatie wordt als voldoende 
beschouwd. 
Minder goed scoort de informatie over de herstelperiode: de duidelijkheid en de hoeveelheid van 
informatie. Ook de informatie over complicaties scoort relatief minder goed op het item voldoende. 
 
 
Nut van de 
informatie 

Frequenties Gemiddelde 

Ziekte begrip 9 zeer mee eens, 3 neutraal, 1 mee eens, 1 mee 
oneens, 1 zeer mee oneens, 3 geen antwoord 
gegeven 

1,71 (1,07) 

Juiste moment 8 zeer mee eens, 3 neutraal, 2 mee eens, 4 geen 
antwoord gegeven 

1,62 (0,87) 

Voorbereiden 
ziekenhuisbezoek 

8 zeer mee eens, 3 mee eens, 1 zeer mee 
oneens, 1 neutraal, 1 niet mee eens, 3 geen 
antwoord gegeven 

1,86 (1,29) 

Juiste behandeling 
kiezen 

3 zeer mee eens, 3 mee eens, 3 neutraal, 1 zeer 
mee oneens, 1 niet mee eens, 6 geen antwoord 
gegeven 

2,45 (1,29) 

Minder zorgen 
maken over 
gezondheid 

5 zeer mee eens, 5 neutraal, 4 mee eens, 3 geen 
antwoord gegeven 

2,00 (0,88) 

Tabel 13, nut van de informatie in de fase na de operatie 

 
De schaal is bij deze vraag omgekeerd ten opzichte van vorige bladzijde. Dat is helaas een fout in het 
materiaal. De antwoorden zijn echter veelal gelijk aan de antwoorden in de andere fasen; de schaal 
lijkt de antwoorden niet beïnvloed te hebben.  
 
De informatie was het nuttigste om de ziekte te begrijpen en het ziekenhuisbezoek voor te 
bereiden. Ook ontvingen de respondenten de informatie op het juiste moment. Minder goed 
scoorden de items ‘ het kiezen van de juiste behandeling’  en ‘ minder zorgen maken over uw 
gezondheid’. 
 
Twee respondenten zochten informatie via de huisarts, acht via internet, vijf via gesprekken, 1 
anders, 4 respondenten zochten geen extra informatie en één respondent heeft de vraag niet 
beantwoord. 
 
De respondenten hebben ook in deze fase een rapportcijfer aan de informatie toegekend. 
 

 
Rapportcijfer 

Gemiddelde Standaarddeviatie Minimum Maximum 
Rapportcijfer 7,94 1,18 6 10 
Tabel 14, rapportcijfer fase na de operatie 
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Daarnaast hebben de respondenten een positief en negatief punt aangegeven bij het rapportcijfer: 
Positief punt 
Dertien respondenten noemden een positief punt. Dit waren onder andere: 

- “Dat alles goed in de folders stond en begrijpelijk was” 
- “Dat de informatie zeer duidelijk was” 
- “Dat de operatie goed was uitgelegd en de voorbereiding op de opname” 
- “Dat er genoeg informatie was” 
- “Dat het personeel erg vriendelijk was” 
- “Dat er genoeg folders met bruikbare informatie zijn; je moet ze alleen wel allemaal lezen” 
- “Dat het uitgebreid was” 
- “Dat je vooraf thuis en in het ziekenhuis wist wat je te wachten stond, waarbij ook 

mondeling toegelicht werd” 
- “Prima! Duidelijk in gewoon Nederlands, zonder moeilijke woorden” 

 
Negatief punt 
Dertien respondenten noemden tevens een negatief punt. Dit betrof onder andere: 

- “Dat de informatie in het boekje soms anders was dan gezegd werd. Bijvoorbeeld in het 
boekje stond dat ik zelf moest bellen met een belafspraak. Dit was niet zo; ik werd door de 
assistente gebeld.” 

- “Geen folder over algehele anesthesie ontvangen” 
- “Je hebt het gevoel dat je na ontslag een beetje aan je lot overgelaten wordt, ondanks de 

mededeling dat je bij vragen altijd kunt bellen” 
- “Niets over hechtingen (wanneer oplosbaar, wanneer niet) of hoe snel je herstelt” 
- “Wat er in de informatie stond werd niet nagekomen. Ik heb bijvoorbeeld geen arts gezien ’s 

ochtends” 
 

Conclusie vragenlijsten fase na de operatie 
Bijna alle informatie krijgt een voldoende van de respondenten. De informatie over de 
herstelperiode werd het minst goed beoordeeld door de respondenten- de volledigheid en de 
duidelijkheid.  Ook de informatie over complicaties werd relatief minder goed beoordeeld. 
 
De informatie had het meeste nut om de ziekte te begrijpen. Daarnaast geven de respondenten aan 
dat de informatie op het juiste moment gegeven werd. De informatie was minder nuttig bij het 
kiezen van de juiste behandeling en het minder zorgen maken over de gezondheid. Blijkbaar zijn 
deze functies minder goed vertegenwoordigd in het schriftelijk voorlichtingsmateriaal. 
 
Daarnaast noemden de respondenten bij het negatieve punt bij het rapportcijfer ook punten die 
verbeterd kunnen worden: onder andere dat wat er in de informatie stond niet klopte met de 
werkelijkheid. Dit is een belangrijke opmerking; het is niet goed voor het imago van het ziekenhuis 
als de schriftelijke informatie niet overeen komt met de werkelijkheid. 
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Hebben de respondenten alle informatie ontvangen? 
In alle fasen is in de vragenlijst ook een vraag opgenomen of respondenten bepaalde folders en 
brieven ontvangen hebben. De respondenten kruisen bij deze vraag aan welke folders, brieven en 
dergelijke zij hebben ontvangen. In deze paragraaf bespreek ik kort de antwoorden op deze vraag. 
 

• Oranje afsprakenkaart: 4 keer ontvangen, 3 keer niet ontvangen 
Diagnosefase 

• Opnamebrochure: allen ontvangen (7) 
• Folder een galblaasoperatie: allen ontvangen (7) 
• Folder Praktische informatie van de polikliniek en maatschap Chirurgie; 5 keer ontvangen, 1 

keer niet ontvangen, 1 keer weet niet 
De oranje afsprakenkaart is in de diagnosefase  niet in alle gevallen ontvangen. Het is onduidelijk 
waarom zij deze afsprakenkaart niet hebben ontvangen. 
 

• Wit memo preoperatief bureau: 4 niet ontvangen, 1 ontvangen, 1 weet niet. 
Verpleegfase 

• Oranje afsprakenkaart: 6 ontvangen 
• Opnamebrochure: 5 ontvangen, 1 niet ontvangen 
• Folder Een galblaasoperatie: 5 ontvangen, 1 niet ontvangen 
• Folder afdeling B3: 4 niet ontvangen, 2 ontvangen 
• Folder ruggenprik: 5 niet ontvangen, 1 geen antwoord  
• Folder algehele anesthesie: 4 ontvangen, 1 niet ontvangen, 1 weet niet 
• Folder pijnbestrijding en pijnregistratie: 4 niet ontvangen, 1 weet ik niet, 1 geen antwoord 
• Folder ontharen voor de operatie: 3 niet ontvangen, 1 ontvangen, 1 weet niet, 1 geen 

antwoord 
 
In de verpleegfase is opvallend dat de meeste respondenten de folder over afdeling B3 niet hebben 
ontvangen. Het is niet duidelijk waarom; lagen de patiënten wellicht op een andere afdeling? 
Wat betreft de folders Ruggenprik en algehele anesthesie dient te worden opgemerkt dat patiënten 
altijd één van beide folders dienen te ontvangen. In dit geval zijn er 2 respondenten waarvan we niet 
zeker weten of zij één van beide folders hebben ontvangen. De folder over pijnbestrijding en pijn 
registratie is ook door geen enkele respondent ontvangen. Tot slot de folder ontharen voor de 
operatie: hier dient te worden aangemerkt dat deze folder gedurende de looptijd van de enquête uit 
roulatie werd gehaald vanwege nieuwe regelgeving op dit gebied (de ontharing van patiënten vindt 
vanaf nu altijd plaats in het ziekenhuis). 
 

• Wit memo preoperatief bureau: 11 niet ontvangen, 5 ontvangen, 1 weet niet 
Fase na de operatie 

• Oranje afsprakenkaart: 9 ontvangen, 6 niet ontvangen, 2 weet niet 
• Opnamebrochure: 15 ontvangen, 2 niet ontvangen 
• Een galblaasoperatie: 15 ontvangen, 2 niet ontvangen 
• Folder Afdeling B3: 9 niet ontvangen, 6 ontvangen, 2 weet niet 
• Folder ruggenprik: 13 niet ontvangen, 3 ontvangen, 1 weet niet 
• Folder anesthesie: 10 ontvangen, 6 niet ontvangen, 1 weet niet 
• Folder Pijnbestrijding en pijnregistratie: 11 niet ontvangen, 4 ontvangen, 1 weet niet, 1 

geen antwoord 
• Folder ontharen voor de operatie: 11 niet ontvangen, 4 ontvangen, 1 weet niet, 1 geen 

antwoord 
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In de fase na de operatie is opvallend dat de meeste respondenten aangeven het witte memo van 
het preoperatief bureau niet ontvangen te hebben. 
Ook de oranje afsprakenkaart is door 6 van de 17 respondenten niet ontvangen. 
De folder Pijnbestrijding en pijnregistratie wordt wellicht niet uitgedeeld; 11 respondenten geven 
aan de folder niet ontvangen te hebben. 

Behoefte aan informatie 
Diagnosefase 
71,4% (5 respondenten) van de respondenten geeft aan zoveel mogelijk informatie over ziekte en 
behandeling te willen, 28,6% (2 respondenten) heeft daar geen behoefte aan; zij geven aan 
voldoende te hebben aan de informatie die artsen verstrekken. 
Verpleegfase 
Vier respondenten hebben behoefte aan meer informatie dan de arts geeft, één respondent niet en 
één respondent heeft geen antwoord gegeven. 
Fase na de operatie 
Zeven respondenten hebben behoefte aan meer informatie dan de arts geeft, negen respondenten 
niet en één respondent heeft geen antwoord gegeven.  
 
Het is opvallend dat negen respondenten in de fase na de operatie zeggen geen behoefte aan extra 
informatie te hebben. Dit komt overeen met onderzoek van Miller (1987) waarin zij stelt dat 
patiënten twee verschillende ‘petten’ op kunnen hebben: ze kunnen een zogenaamde monitor zijn, 
een patiënt die zoveel mogelijk informatie bij elkaar zoekt, of een zogenaamde blunter , een patiënt 
die juist zo min mogelijk over zijn gezondheid wil weten. 
Als we de resultaten bij elkaar optellen, zien we dat 16 respondenten behoefte hebben aan extra 
informatie(53,33%), 12 respondenten geen behoefte hebben aan extra informatie (40%) en 2 
respondenten geen antwoord hebben gegeven (6,67%). 

Algemene conclusie vragenlijsten 
De resultaten uit de vragenlijsten leidden niet tot verontrusting. De informatie wordt doorgaans 
goed beoordeeld.  
 
De informatie waar de respondenten het minst tevreden over blijken te zijn: 
Diagnosefase 

- complicaties 
- rechten en plichten 

Verpleegfase 
- duidelijkheid van de informatie over de bereikbaarheid van het ziekenhuis bij vragen 
- duidelijkheid van de informatie over de voorbereiding op de operatie 

Fase na de operatie 
- duidelijkheid en hoeveelheid van de informatie over de herstelperiode 
- hoeveelheid informatie over complicaties 

Over het algemeen 
De informatie klopt niet met de werkelijkheid 
 
Deze punten scoren het laagst; hier kan eventueel aandacht aan worden besteed in de gebruikstest. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de resultaten uit de vragenlijsten enkel indicatief worden 
gebruikt; de respons (of in sommige gevallen de steekproef ) is te klein om betrouwbaar te zijn. 
 
De belangrijkste conclusie is wellicht dat de schriftelijke informatie overeen dient te komen met de 
werkelijkheid. Dit is van belang voor het imago van het ziekenhuis. Als patiënten opmerken dat de 
Isala klinieken hun beloftes niet waarmaken, is dat niet goed voor het imago van het ziekenhuis. Een 
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eis aan alle schriftelijke informatie zou kunnen zijn dat degenen die in het zorgpad werken  zeker zijn 
dat de informatie overeenkomt met de werkelijkheid. Hoewel bij deze vragenlijsten enkel twee 
patiënten de lacune met de werkelijkheid benoemen, is het een problematisch item.  
 
De informatie waar de respondenten het meest tevreden over blijken te zijn: 
Diagnosefase 

- de informatie over de polikliniek 
- de informatie over de voorbereiding op de operatie 

Verpleegfase 
- de duidelijkheid van de informatie over de verdoving 
- de hoeveelheid informatie over pijnbestrijding 

Fase na de operatie 
- de hoeveelheid en duidelijkheid van de informatie over de voorbereiding op de operatie 
- de informatie over de operatie zelf 

 
Opvallend is dat de respondenten de informatie over de voorbereiding op de operatie in de 
diagnosefase en de fase na de operatie als goed beoordelen, terwijl in de verpleegfase deze 
informatie juist relatief slecht scoort. 
 
Qua ontvangst van de documenten is opvallend dat de folder over afdeling B3 niet altijd ontvangen 
wordt, ook de folder Pijnbestrijding en pijnregistratie is lang niet altijd ontvangen. Het is onduidelijk 
waarom deze folders niet ontvangen zijn. 
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6.3 Methode 2: Resultaten Functionele analyse 
 
Functionele analyse 
 
Om meer te kunnen zeggen over de kwaliteit van de teksten zoals deze nu aan patiënten worden 
meegegeven in de zorgpaden, is een functionele analyse uitgevoerd. 
Bij een functionele analyse staan doelen en doelgroepen centraal. Functionele analyse is een vorm 
van tekstanalyse. Aan de hand van de functionele analyse kan worden bepaald wat goed en slecht is 
aan een tekst (Lentz & Pander Maat, 1993). 
 
In het zorgpad Galblaas gaat het om veertien schriftelijke documenten. 
 

Manier van werken bij de analyses 
 
De twee folders die over de operatie zelf gaan, bekijk ik in detail, omdat dit de folders zijn die het 
meest specifiek zijn voor deze zorgpaden. De overige folders en brieven bekijk ik op een hoger 
niveau, namelijk per paragraaf/hoofdstuk om redenen van beknoptheid. Daarnaast kijk ik bij de 
overige folders en brieven vooral naar de hoofdfuncties; het gaat immers om een functionele 
analyse die op pakketniveau beschrijft hoe het in elke fase in het zorgpad gesteld is met de 
informatie. 
 
Bij de hoofdfolders is daarbij tevens gespecificeerd om welke delen in de tekst het gaat. Bij de 
overige folders is dat achterwege gelaten. In plaats daarvan is voor elke fase in het zorgpad gekeken 
aan de hand van een normatieve functionele analyse of de informatie voldoet en aansluit bij de 
doelen. 
 
De normatieve analyse is opgesteld aan de hand van literatuur (Breemhaar, 1993 & Moult, B., 
Franck, L., & Brady, H., 2004) en opgedane kennis over het zorgpad. Daarnaast zijn 15 
patiëntenfolders van ziekenhuizen bekeken om ideeën op te doen over mogelijke onderwerpen die 
in folders horen voor te komen. 
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Onderstaande tabel geeft aan welke functies in de schriftelijke informatie zijn gevonden. De 
schriftelijke informatie is overwegend informatief en instructief. Daarnaast geeft de tabel aan welk 
nummer elk document in het zorgpad heeft.  
 

 
Zorgpad Galblaas: functies van de schriftelijke informatie 

 
Welk document? Instructief Informatief Persuasief Motiverend 

 
Affectief 

1. Brief 
afspraakbevestiging 
bezoek polikliniek 

3 3 0 0 0 

2. Folder praktische 
informatie polikliniek 
en maatschap 
Chirurgie 

0 5 0 0 0 

3. Brief afdeling 
radiologie 

1 0 0 0 0 

4. Gele afsprakenkaart 1 1 0 0 0 
5. Folder Een 
galblaasoperatie 

3 4 1 0 1 

6A. Oranje 
afsprakenkaart 

1 1 0 0 0 

6B. Folder Opname in 
de Isala klinieken 

1 7 0 0 0 

7. Brief 
afspraakbevestiging 
operatie 

0 1 0 0 0 

8. Anamneseformulier 
volwassenen 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

9. Folder algehele 
anesthesie 

4 6 0 0 0 

10. Folder pijn 1 1 0 0 0 
11. Patiëntenmemo 
preoperatief bureau 

1 2 0 0 0 

12. Folder Afdeling B3 0 1 1 0 0 
13. Formulier 
ontslaginformatie 

2 1 0 0 0 

14. Kaartje Uw 
mening telt 

1 0 1 0 0 

 

 

Facultatieve 
documenten 

     

15. Folder Ruggenprik 3 5 0 0 0 
16. Folder Ontharen 1 1 0 0 0 
 
Totaal 23 39 3 0 1 
 
Tabel 15, functies schriftelijke informatie in zorgpad Galblaas 
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Beschrijving van de typen functies in de folder ‘Een galblaasoperatie’ 
In deze paragraaf wordt de tekst in de folder ‘Een galblaasoperatie’ verbonden aan typen functies.  
 
Naast een beschrijving van de tekst en de functies, wordt bij de belangrijkste functies ook een 
functieomschrijving weergegeven zoals deze gebruikelijk is bij functionele analyses. 
 
Een gehele functie wordt bij functionele analyses doorgaans als volgt weergegeven: 
 

Beoogd communicatief effect 
Potentiële patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt globaal op de hoogte brengen van de 
procedure van de verwijdering van de galblaas – de potentiële patiënten weten wat hen te wachten 
staat. 

Informatieve functie 

Onderwerp 
Het uitvoeren van een galblaasoperatie 
Doelgroep 
Patiënten die mogelijk een galblaasoperatie ondergaan 
Beleidsdoel 
Patiënten op de hoogte brengen van het proces van de uitvoering van een galblaasoperatie door 
hen schriftelijk voor te lichten (naast mondelinge voorlichting). Hiermee voldoen de Isala klinieken 
tevens aan de wettelijke vereisten, zoals vastgesteld in de WGBO. 
Functieomschrijving 
De folder Galblaasoperatie  moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt (doelgroep), laten 
weten wat er gebeurt tijdens een operatie waarbij de galblaas verwijderd wordt (onderwerp), om te 
voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht en patiënten te informeren over het proces 
(beleidsdoel).  
 
De wijze waarop deze functionele analyse is weergegeven, is gebaseerd op de functionele analyses 
van Van der Peet (2008). 
 
Hierna beperk ik mij tot de functieomschrijving; dit is immers een samenvatting van de gehele 
functie en biedt voldoende zicht op de functies van de delen van de tekst. 
De functieomschrijvingen van de overige documenten zijn te vinden in bijlage IV. 
 

 
Beschrijving van de functies in de tekst 

De eerste alinea van het A4 Een galblaasoperatieblaas is duidelijk persuasief. Dat blijkt ook uit de 
teksthandelingen. Er wordt benadrukt dat de Isala klinieken het grootste niet-academische 
ziekenhuis van Nederland zijn, daarnaast is de laatste zin als teksthandeling aanprijzen te 
karakteriseren: “Daarbij staan we voor kwaliteit, aandacht en een persoonlijke band met de 
patiënt!” Dit geldt tevens voor de tweede alinea, waarin wordt beargumenteerd waarom de 
chirurgen van de Isala klinieken experts zijn en waarom ze een ‘state-of-the-art’ behandeling kunnen 
bieden. 
 
Functieomschrijving persuasieve functie 
De folder een galblaasoperatie moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt(doelgroep), 
ervan overtuigen dat ze in goede handen zijn bij de Isala klinieken (communicatief effect) voor een 
operatie door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen (onderwerp), zodat het imago van de 
Isala klinieken versterkt wordt en patiënten voor de Isala klinieken kiezen als voorkeursziekenhuis bij 
een behandeling (beleidsdoel). 
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In de tekst onder het kopje Galblaas  zijn overwegend informatieve teksthandelingen terug te 
vinden. Er wordt uitgelegd wat het orgaan galblaas precies is, en wat het effect van de operatie is, 
waarbij de galblaas wordt verwijderd. De teksthandeling betreft dus informatie verstrekken. 
In de tekst onder het kopje Behandelingstechniek zijn overwegend informatieve teksthandelingen 
terug te vinden. Er wordt uitgelegd wat een conventionele galblaasverwijdering technisch gezien 
inhoudt en hoe een galblaasverwijdering door middel van een kijkoperatie verloopt.  
 
Functieomschrijving informatieve functie 
De folder Galblaasoperatie  moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt (doelgroep), laten 
weten wat het effect is van verwijdering van de galblaas (onderwerp), om patiënten volledig en 
duidelijk te informeren over dit onderwerp (beleidsdoel).  
 
 
De tekst onder het kopje Consult en onderzoek is informatief. Er wordt voor de patiënt uiteengezet 
hoe de diagnose wordt gesteld en welke onderzoeken daarbij nodig zijn.  
 
Functieomschrijving informatieve functie 
De folder Galblaasoperatie  moet patiënten die galblaasklachten hebben (doelgroep), laten weten 
hoe de diagnose galblaaslijden gesteld wordt (onderwerp), om patiënten volledig en duidelijk te 
informeren over dit onderwerp . Zodoende stellen patiënten geen onnodige vragen en blijft er meer 
tijd over voor behandeling van andere patiënten (beleidsdoel).  
 
De tekst onder het kopje Voorbereiding is instructief. De patiënt krijgt instructies ten aanzien van 
nuchterheid, tijd van aanwezigheid in het ziekenhuis, welke kleding aan te trekken, roken en 
dergelijke. 
 
Functieomschrijving instructieve functie 
De folder Een galblaasoperatie  moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt (doelgroep), 
laten weten hoe (communicatief effect) zij zich moeten voorbereiden op de operatie (onderwerp), 
zodat artsen zoveel mogelijk patiënten op één dag kunnen opereren. Als de patiënt de regels niet 
opvolgt, kan de operatie namelijk geen doorgang vinden en dit leidt tot vertraging (beleidsdoel). 
 
In de tekst onder het kopje Opname zijn overwegend informatieve teksthandelingen terug te 
vinden. De patiënt krijgt uitleg over de gang van zaken bij de opname. 
 
De tekst onder het kopje de Operatie is informatief. De patiënt krijgt uitleg over de operatie zelf. Zo 
wordt uitgelegd dat er een plastic buisje in de keel wordt aangebracht door de anesthesioloog, maar 
dat de patiënt hier niks van merkt.  
 
Functieomschrijving informatieve functie 
De folder Galblaasoperatie  moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt (doelgroep), laten 
weten wat er gebeurt tijdens een operatie waarbij de galblaas verwijderd wordt (onderwerp), om te 
voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht en patiënten volledig en duidelijk te 
informeren over het proces (beleidsdoel).  
 
De tekst onder het kopje Na de operatie is tevens overwegend informatief. De patiënt krijgt uitleg 
over de gebeurtenissen na de operatie.  
 
De tekst onder het kopje Naar huis na één overnachting is informatief. De patiënt krijgt uitleg over de 
ontslagprocedure en leest dat hij nadere instructies met betrekking tot herstel en medicatie krijgt. 
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Naast de informatieve functie is ook de affectieve functie duidelijk bij de drie kopjes Opname, de 
Operatie en Na de operatie. De patiënt wordt door de tekst gerustgesteld, doordat hij informatie 
krijgt over de procedure bij de operatie. Dit is het meest duidelijk bij de tekst onder het kopje de 
Operatie. Hier staat bijvoorbeeld de volgende zin in: “Tijdens de operatie is de anesthesioloog of 
diens assistent, de anesthesiemedewerker, voortdurend bij u. De anesthesioloog neemt tijdens de 
operatie de regie van uw lichaam over, zodat de chirurg rustig kan werken en u de operatie goed 
doorstaat.”  Deze tekst is duidelijk gericht op de emoties van de patiënt, vooral het laatste deel “ en 
u de operatie goed doorstaat”  spreekt de lezer direct aan. 
 
Functieomschrijving affectieve functie 
De folder een galblaasoperatie moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt (doelgroep), een 
gerustgesteld gevoel geven (communicatief effect) over de procedure van de operatie (onderwerp), 
zodat de patiënt niet onnodig angstig is (beleidsdoel). 
 
De tekst onder het kopje Leefregels, medicatie, nacontrole en hechtingen is instructief. De patiënt 
ontvangt instructies over een eventueel dieet, over de verzorging van de wondjes, de belafspraak 
met de chirurg en het hervatten van dagelijkse bezigheden. 
 
Functieomschrijving instructieve functie 
De folder Een galblaasoperatie  moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt (doelgroep), 
laten weten hoe (communicatief effect) zij zich moeten gedragen na de operatie (onderwerp), zodat 
het herstel spoedig verloopt en zij niet opnieuw in het ziekenhuis terecht komen door complicaties 
(beleidsdoel). 
 
De tekst onder het kopje Complicaties is overwegend informatief en instructief. De patiënt wordt 
geïnformeerd over mogelijke complicaties en leest bij welke complicaties hij contact dient op te 
nemen met de huisarts of het ziekenhuis; hij krijgt instructies.  
De tekst onder het kopje Ongerust is instructief: er staat dat je als patiënt contact op kunt nemen 
met de huisarts of polikliniek bij vragen of problemen voor of na de operatie. 
 
Functieomschrijving informatieve functie 
De folder Galblaasoperatie  moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt (doelgroep), laten 
weten welke complicaties er mogelijk optreden tijdens een operatie waarbij de galblaas verwijderd 
wordt (onderwerp), om hen volledig en duidelijk te informeren en te voldoen aan de wettelijk 
vastgestelde informatieplicht (beleidsdoel).  
 
Functieomschrijving instructieve functie 
De folder Een galblaasoperatie  moet patiënten bij wie de galblaas verwijderd wordt (doelgroep), 
laten weten hoe (communicatief effect) zij moeten handelen bij gevaarlijke complicaties na de 
operatie (onderwerp), zodat het herstel spoedig verloopt en zij niet opnieuw in het ziekenhuis 
terecht komen door complicaties (beleidsdoel). 
 
De tekst onder het kopje Chirurgen is informatief. Er staat welke chirurgen patiënten kunnen 
behandelen, inclusief een foto van de chirurgen. 
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Evaluatie van de functies van de folder Een galblaasoperatie 
De belangrijkste vraag bij deze folder is of de informatieve functies en instructieve functies naast 
elkaar kunnen bestaan in één document. Er zijn immers een behoorlijk aantal informatieve en 
instructieve functies in dit document te vinden. 
 
Na het uitvoeren van de functionele analyse is gebleken dat er geen duidelijke problemen ontstaan 
door deze instructies te combineren met informatie. De vormgeving van instructies in deze folder is 
verschillend van de vormgeving van de informatie. Instructies zijn veelal gevat in korte puntsgewijze 
zinnen met bolletjes ervoor. Dat is in lijn met de literatuur waarin staat dat instructies kort, duidelijk 
en makkelijk toe te passen moeten zijn. Daarnaast is de schrijfstijl van de instructies verschillend van 
de informatieve informatie. De schrijver gebruikt kortere zinnen en meer activerende werkwoorden. 
Opvallend is dat in deze folder veel aandacht is besteed aan het gehele proces dat een patiënt 
binnen het ziekenhuis volgt. Dit is goed geoperationaliseerd door de schrijver. 
 
Het is goed dat deze tekst veel aandacht besteed aan de persuasieve functie. De verwijzing naar het 
feit dat de chirurgen werken volgens de laatste inzichten (evidence based) en richtlijnen van 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: dit biedt wellicht vertrouwen. Ook is duidelijk hoe lang het 
herstel ongeveer duurt; hier ontbreekt het nog wel eens aan in andere informatieve teksten. 
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Normatieve en feitelijke functionele analyse in de diagnosefase 
 
Zoals eerder gezegd ontvangt de patiënt in de diagnosefase de volgende documenten: 
 
 Brief afspraakbevestiging bezoek aan de polikliniek (document 1) 
 brochure Praktische informatie polikliniek Chirurgie en maatschap Chirurgie (document 2) 
 Patiënteninformatie afdeling Radiologie (document 3) 
 Gele afsprakenkaart (document 4) 
 A4 Een galblaasoperatie (document 5) 
 Mapje met oranje afsprakenkaart (document 6A) en brochure Opname in de Isala klinieken 

(document 6B) 
 
 
Korte samenvatting van discrepanties in de informatie 
 
In eerste instantie vallen de volgende discrepanties in de informatie op: 
 

o Dubbele informatie: een gele afsprakenkaart voor de polikliniek en een oranje voor het 
operatiedeel.  
Commentaar: Is het nodig twee afsprakenkaarten mee te geven? Zo niet, dan één van de 
twee schrappen. 

 
o De folder Opname in de Isala klinieken bevat veel functies. 

Commentaar:  welke dingen de patiënt mee moet nemen naar het ziekenhuis kan beter in 
een brief gezet worden, bijvoorbeeld de brief voor de afspraakbevestiging operatie. Er 
bestaat ook een probleem met de bereikbaarheidsparagraaf: waarom staat deze niet onder 
de paragraaf naar het ziekenhuis maar bij praktische informatie?  

 
o De oranje afsprakenkaart is niet duidelijk . 

Commentaar: De tekst wat te doen bij verhindering moet verhelderd worden. Deze tekst 
staat nu in telegramstijl op de afsprakenkaart en met een term die gebruikers wellicht niet 
begrijpen (chirurgische planningsfunctionarissen). 

 



 

Thema Normatieve functionele analyse Feitelijke functionele analyse 

Het stellen van de 
diagnose 

De patiënt informeren over wat er aan de hand is De patiënt informeren over wat er aan de hand is 

Behandelmethoden 
 

- De patiënt informeren over mogelijke behandelmethoden 
- De patiënt informeren over mogelijke complicaties bij de 
behandelmethoden 

- De patiënt informeren over mogelijke behandelmethoden 
- De patiënt informeren over mogelijke complicaties bij de 
behandelmethoden 

Preoperatief traject 
 

- De patiënt informeren over het preoperatieve traject: welke 
onderzoeken zijn nodig? 

- De patiënt informeren over het preoperatieve traject: welke 
onderzoeken zijn nodig? 

Voorbereidingen 
 

- De patiënt instrueren over te treffen voorbereidingen voor het 
ziekenhuisbezoek 
- De patiënt instrueren wat hij mee moet nemen op de dag van 
de operatie 

- De patiënt instrueren over te treffen voorbereidingen voor het 
ziekenhuisbezoek 
- De patiënt instrueren wat hij mee moet nemen op de dag van de 
operatie 

Afspraken - De patiënt informeren over praktische zaken, zoals datum en 
tijd van bezoek aan de polikliniek 

- De patiënt informeren over praktische zaken, zoals datum en tijd van 
bezoek aan de polikliniek 

De operatie 
 

- De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag 
van de operatie 
- De patiënt informeren over het proces van de operatie 
- De patiënt informeren over het effect van de operatie 
- De patiënt informeren over de wachtlijst en termijn van de 
operatie 
- De patiënt informeren over de opnameduur bij de operatie 

- De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag van de 
operatie 
- De patiënt informeren over het proces van de operatie 
- De patiënt informeren over het effect van de operatie 
- De patiënt informeren over de wachtlijst en termijn van de operatie 
- De patiënt informeren over de opnameduur bij de operatie 

De gang van zaken in het 
ziekenhuis 
 

- De patiënt informeren over de gang van zaken in het 
ziekenhuis 
- De patiënt informeren over de betrokken medewerkers van 
het ziekenhuis 

- De patiënt informeren over de gang van zaken in het ziekenhuis 
- De patiënt informeren over de betrokken medewerkers van het 
ziekenhuis 
- De patiënt en zijn naasten informeren over voorzieningen in het 
ziekenhuis 

De polikliniek  - De patiënt en zijn naasten informeren over de polikliniek Chirurgie en de 
maatschap Chirurgie en haar medewerkers  

Na de operatie   - De patiënt instrueren: wat moet hij doen na de operatie om het herstel 
te bevorderen? 

Het ziekenhuis  - De patiënt overtuigen van de goede reputatie van de Isala klinieken 
- De patiënt en zijn naasten informeren over de bereikbaarheid van het 
ziekenhuis per auto en openbaar vervoer 

Tabel 16, functies per thema functionele analyse in de diagnosefase



 
61 

Om te zien in hoeverre de functies in de diagnosefase goed gekozen zijn, is allereerst een 
normatieve functionele analyse opgesteld. Dat is gedaan aan de hand van literatuur  (Breemhaar, 
1993 & Moult et al., 2004) en opgedane kennis over het zorgpad. Ook zijn vijftien patiëntenfolders 
gescand om naar mogelijke onderwerpen te zoeken. Dit betrof folders van de Isala klinieken, maar 
ook folders van andere ziekenhuizen die online te vinden zijn. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat mijn verwachting niet is dat de normatieve functionele analyse 
volledig is; het is een middel om niet volledig blanco te staan tegenover de functies die gevonden 
worden tijdens de feitelijke functionele analyse. 
 
Daarna is een feitelijke doelenboom opgesteld, oftewel een beschrijving en ordening van de functies 
van het schriftelijk materiaal in het zorgpad. 
 
Als we de normatieve en feitelijke analyses met elkaar vergelijken, vallen de volgende punten op. 
 
In de feitelijke doelenboom zijn meer functies vertegenwoordigd: 

- In de feitelijke doelenboom is de functie de patiënt overtuigen van de goede reputatie van de 
Isala klinieken vertegenwoordigd. 
Dit is opvallend; niet in al het voorlichtingsmateriaal is deze functie zo duidelijk 
geoperationaliseerd als bij dit zorgpad. Het is goed dat deze functie op deze plaats in de 
doelenboom staat; het is belangrijk dat de patiënt weet dat hij in goede handen is bij de Isala 
klinieken. 

- In de feitelijke doelenboom is de functie de patiënt informeren over het proces van de operatie 
vertegenwoordigd. 
Deze functie is al vroeg vertegenwoordigd, maar wellicht vinden patiënten dit handig. Hier 
zou vervolgonderzoek naar gedaan kunnen worden. 

- In de feitelijke doelenboom zit de functie de patiënt instrueren wat moet hij doen om na de 
operatie het herstel te bevorderen 
Deze functie is ook vroeg vertegenwoordigd, maar wellicht vinden patiënten dit ook goed. 
Dat wordt niet duidelijk door dit onderzoek. 

- In de feitelijke doelenboom zit de functie de patiënt en zijn naasten informeren over 
voorzieningen in het ziekenhuis 
Deze functie is handig en ontbrak bij de normatieve functionele analyse. 

- In de feitelijke doelenboom zit de functie de patiënt en zijn naasten informeren over de 
bereikbaarheid van het ziekenhuis 
Deze functie is handig en miste in de normatieve functionele analyse. Echter, de functie is 
niet geheel handig geoperationaliseerd; in brieven staat weinig uitgebreide informatie, 
terwijl de Opnamebrochure zo dik is dat je wellicht de informatie niet in deze brochure 
verwacht. Nader onderzoek is nodig. 

- In de feitelijke doelenboom zit de functie de patiënt en zijn naasten informeren over de 
polikliniek Chirurgie en de maatschap Chirurgie 
Deze functie is uitgewerkt in de folder over de polikliniek en maatschap Chirurgie. De vraag 
is of patiënten deze informatie missen als ze het niet ontvangen. Ik denk het niet, want het is 
behoorlijk gedetailleerde informatie. 

 
Over het algemeen is het zo dat de functies die in de normatieve functionele analyse naar voren 
kwamen, aanwezig zijn in de feitelijke functionele analyse. Dit betekent dat de patiënt de meest 
essentiële informatie heeft ontvangen in deze fase van het zorgpad. Ook is gebleken dat er nog een 
aantal extra functies in deze fase van het zorgpad zijn vertegenwoordigd; soms zijn deze nuttig, 
soms iets minder nuttig.  

 
Kortom; de patiënt krijgt eerder te veel dan te weinig informatie in dit zorgpad. 
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De schriftelijke informatie in de behandelfase 
 
Zoals eerder gezegd ontvangt de patiënt in de behandelfase de volgende documenten: 
 Brief afspraakbevestiging operatie (document 7) 
 Formulier preoperatief anamnese volwassenen (document 8) 
 Folder algehele anesthesie (document 9) 
 Folder pijnbestrijding en pijnregistratie (document 10) 
 Patiëntenmemo Preoperatief bureau (document 11) 
 Folder Afdeling B3 (document 12) 

 
In eerste instantie valt daarbij vooral op dat de informatie over het verblijf op de afdeling in de 
Opnamebrochure en in de folder over Afdeling B3 elkaar gedeeltelijk overlappen.
 
 



 

Thema Normatieve functionele analyse Feitelijke functionele analyse 

Het verloop van de 
operatie 

De patiënt informeren over het verloop van de operatie De patiënt informeren over het verloop van de operatie 

De verdoving 
 

De patiënt informeren over de verdoving - De patiënt informeren over de verdoving 
- De patiënt informeren over bijwerkingen van de verdoving 
- De patiënt informeren over mogelijke complicaties bij de 
verdoving 

De operatie 
 

- De patiënt informeren over de tijdsduur van de operatie 
- De patiënt informeren of hij met iemand kan praten tijdens de 
operatie 

- De patiënt informeren over de tijdsduur van de operatie 
- De patiënt informeren of hij met iemand kan praten tijdens de 
operatie 

Vóór de operatie 
 

- De patiënt informeren over de gang van zaken vóór de operatie 
- De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag van de 
operatie 

- De patiënt informeren over de gang van zaken vóór de operatie 
- De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag van de 
operatie 
- De patiënt informeren over dingen die hij moet regelen vóór de 
operatie, zoals krukken of thuiszorg 
- De patiënt instrueren niet te roken in de uren vóór de operatie 
- De patiënt instrueren over het innemen van medicijnen vóór de 
operatie 

Na de operatie - De patiënt informeren over de gang van zaken na de operatie - De patiënt informeren over de gang van zaken na de operatie 

Pijnbestrijding 
 

- De patiënt informeren over pijnbestrijding na de operatie - De patiënt informeren over pijnbestrijding na de operatie 

Afspraken 
 

- De patiënt informeren over de datum en tijd van de operatie - De patiënt informeren over de datum en tijd van de operatie 

Uitslag van de operatie - De patiënt informeren wanneer en hoe hij de uitslag van de 
operatie te horen krijgt 

- De patiënt informeren wanneer en hoe hij de uitslag van de 
operatie te horen krijgt 

De verpleegafdeling  - De patiënt informeren over de gang van zaken op verpleegafdeling 
B3 

Naar huis  - De patiënt instrueren dat hij bij ontslag niet zelf naar huis mag 
rijden met de auto 

Vragen  - De patiënt informeren waar hij terecht kan met vragen 
Tabel 17,  functies per thema  functionele analyse in de verpleegfase
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Ook in deze fase van het zorgpad zijn een normatieve en een feitelijke analyse gedaan. 
Wanneer we de normatieve en feitelijke doelen met elkaar vergelijken, vallen de volgende punten 
op: 
 
In de feitelijke functionele analyse staat niet hoe lang de operatie duurt. 
 
In de feitelijke functionele analyse zijn de volgende functies extra ten opzichte van de normatieve 
functionele analyse: 

• Patiënt infomeren over bijwerkingen en complicaties van de verdoving 
• Patiënt instrueren dat hij niet zelf naar huis mag rijden met de auto 
• Patiënt informeren over dingen die hij moet regelen vóór de operatie 
• Patiënt instrueren over roken in de uren voor de operatie 
• Patiënt instrueren over medicijninname voor de operatie 
• Patiënt informeren over de gang van zaken op verpleegafdeling B3 
• Patiënt informeren waar hij terecht kan met vragen 

 
Dit zijn nuttige toevoegingen; de normatieve doelenboom was dus wat summier. Overall is de 
informatie in de behandelfase goed afgestemd op de patiënt. 

 

De functies van de schriftelijke informatie in de fase na de behandeling 
 
In de fase na de behandeling ontvangt de patiënt de volgende documenten: 
 

o Formulier met ontslaginformatie (document 13) 
o Kaartje ‘ Uw mening telt’  (document 14) 

 
In eerste instantie valt daarbij het volgende op: 
Het formulier met ontslaginformatie kent enkele problemen. Ten eerste probeert dit formulier twee 
functies met elkaar te verenigen die in dit geval niet verenigbaar zijn: een informatieve functie, 
waarbij de patiënt geïnformeerd wordt wanneer hij terug moet komen voor een controleafspraak bij 
de polikliniek. Daarnaast heeft het formulier een instructieve functie: de patiënt kijkt hierop om te 
weten hoe hij zijn herstel kan bevorderen wanneer hij eenmaal thuis is. Tot slot is er een instructieve 
functie in dit formulier te vinden, met betrekking tot de informatie die aangeeft wat je moet doen bij 
complicaties/problemen. Het probleem van het verenigen van deze functies bestaat er uit dat de 
patiënt dit formulier wellicht alleen zal zien als afspraakbevestiging voor de controles. Hij kan 
daardoor de informatie over leefregels over het hoofd zien. 
 
Het kaartje Uw mening telt is extra in deze fase en heeft geen nadelige gevolgen voor de 
informatiestroom in deze fase van het zorgpad. Ook is dit kaartje qua vormgeving en functie prima.



 

Thema Normatieve functionele analyse Feitelijke functionele analyse 

Herstel thuis De patiënt instrueren welke leefregels hij kan toepassen wanneer hij 
thuis is om het herstel te bevorderen 

De patiënt instrueren wat hij moet doen wanneer hij thuis is om het 
herstel te bevorderen 

Complicaties/problemen 
 

De patiënt instrueren wat hij moet doen bij complicaties of 
problemen wanneer hij thuis is 

De patiënt instrueren wat hij moet doen bij complicaties of 
problemen wanneer hij thuis is 

Medicatie 
 

De patiënt instrueren over het gebruik van medicatie wanneer hij 
thuis is 

De patiënt instrueren over het gebruik van medicatie wanneer hij 
thuis is 

Nazorg 
 

De patiënt instrueren over eventueel te regelen nazorg wanneer hij 
thuis is  

De patiënt instrueren over eventueel te regelen nazorg wanneer hij 
thuis is  

Tijdsduur van het herstel De patiënt informeren over de mogelijke tijdsduur van het herstel 
wanneer hij thuis is 
 

De patiënt informeren over de mogelijke tijdsduur van het herstel 
wanneer hij thuis is 

Controle  De patiënt informeren wanneer hij terug moet komen naar het 
ziekenhuis voor controle 
 

Enquête  - De patiënt informeren over het bestaan van een vragenlijst over 
zijn ervaringen bij de Isala klinieken 
- De patiënt overtuigen van het nut van het invullen van de enquête 
over zijn ervaringen bij de Isala klinieken 
 

 
Tabel 18, functies per thema in de functionele analyse in de fase na de operatie
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Als we de normatieve en feitelijke functionele analyse met elkaar vergelijken, dan is het opvallend 
dat er geen informatie gegeven wordt over de mogelijke tijdsduur van het herstel thuis. Daarnaast is 
in deze fase geen informatie te vinden over de nazorg thuis.  
Ook van belang is dat in deze fase naast de informatie over regels thuis om het herstel te 
bevorderen, volgens de feitelijke functionele analyse de informatie over de controleafspraak even 
belangrijk is. Dit klopt niet met de realiteit: het document Ontslaginformatie heeft dan ook een 
probleem met de twee doelen die elkaar overlappen. De functies zitten elkaar in de weg: in het 
document lees je eerst de informatie over de controleafspraak op de eerste alinea, pas daarna lees je 
meer over leefregels om zo goed mogelijk thuis te herstellen. Wellicht ziet de patiënt de leefregels 
over het hoofd als hij ziet dat het document over de controleafspraak gaat. Het is niet geheel logisch 
deze twee doelen samen te voegen in één document. Ik zou adviseren de controleafspraak op een 
afsprakenkaartje of in een brief te melden en de leefregels op een apart A4 of in brochurevorm uit te 
delen. 
 
Een toevoeging aan deze fase betreft de informatie over de enquête, die de patiënt krijgt aan de 
hand van het kaartje Uw mening telt. 
 

Conclusie functionele analyses 
In het zorgpad Galblaas komen de normatieve functies grotendeels overeen met de feitelijke functies 
in de teksten. Er bestaan meer feitelijke functies dan normatieve functies, dat komt tevens doordat 
de normatieve analyse indicatief is. In elk zorgpad is de schriftelijke informatie verschillend en dat 
betekent dat de normatieve analyse nooit volledig kan zijn. 
 
Belangrijke problemen in de schriftelijke informatie: 
Diagnosefase 
Dubbel: de patiënt ontvangt twee afsprakenkaarten. De tekst over verhindering op de oranje 
afsprakenkaart kan duidelijker. 
Verpleegfase 
Veel extra feitelijke functies. Goede informatie. 
Fase na de operatie 
Het formulier met ontslaginformatie bevat twee functies: informeren en instrueren. Maar dit werkt 
niet goed; wellicht lezen patiënten de leefregels niet meer, omdat ze enkel de afspraak voor de 
controle bovenin zien. Mijn advies is deze twee functies in aparte documenten te zetten.
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6.4 Methode 3: Resultaten Gebruikstest 
 
Deelvraag: hoe gebruiksvriendelijk is het pakket met zorgpadinformatie? 
 
Deze vraag heb ik onderzocht door twee pakketten te testen onder mogelijke patiënten van de Isala 
klinieken. In deze paragraaf vindt u de resultaten van het onderzoek in het zorgpad Galblaas. 
 
 

Respondenten zorgpad galblaas 
 
Aantal proefpersonen 
Aan het onderzoek deden in totaal twintig proefpersonen mee, 18 vrouwen en 2 mannen. Deze 
proefpersonen zijn gevonden via collega’s (4), via vrienden (3), zij meldden zich aan via een bericht 
op de website van de Isala klinieken (1), zij waren patiënt op de afdeling Dermatologie (2), zij 
meldden zich aan na een flyer te hebben gevonden bij een fysiotherapeut of gezondheidshuis (2) of 
ze kwamen uit het eigen netwerk van de proefleider (8). 
Leeftijd 
De proefpersonen die deelnamen waren tussen de 38 en 68 jaar oud, met een gemiddelde van 55,5 
jaar (sd 7,98).  
Opleiding 
Het opleidingsniveau van de proefpersonen varieerde van Mavo tot Hbo. Drie respondenten hadden 
enige voorkennis over galblaasverwijdering, echter zij hadden zelf geen ervaring met de ziekte of de 
operatie. Bij één respondent was bij de partner kortgeleden de galblaas verwijderd. 
 

Indeling per scenario: vraag A t/m E 
Zoals in het hoofdstuk over de methode is toegelicht, is getracht het scenario zoveel mogelijk te laten 
lijken op dat van een daadwerkelijke patiënt binnen de Isala klinieken. 
Het scenario is verdeeld in delen: vraag A1 t/m A3 behoren bij het 1e scenario. Vraag B1 t/m B6 
behoren bij het 2e scenario. Vraag C1 t/m C3 gaan over het 3e scenario, vraag D1 behoort bij het 4e 
scenario en vraag E1 t/m E3 over het 5e

 

 en laatste scenario. De scenario’s zijn te vinden op bladzijde 
185 (zorgpad Galblaas) en bladzijde 207 (zorgpad ICD). 

De proefpersoon legt de documenten voor zich op de tafel, bij elk nieuw scenario komen er 
documenten bij – het aantal documenten wordt dus steeds groter tot het einde van de gebruikstest. 
Uiteindelijk heeft de proefpersoon veertien documenten voor zich op de tafel liggen. 
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Bij de A-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
1. Brief afspraakbevestiging bezoek aan de polikliniek 
2. Brochure Praktische informatie over de polikliniek en maatschap Chirurgie 
3. Informatieblad Afdeling radiologie 
4. Gele afsprakenkaart 
 
Bij de B-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
5. A4-tjes Een galblaasoperatie 
6. Mapje met oranje afsprakenkaart (6A)en brochure Opname in de Isala klinieken (6B) 
 
Bij de C-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
7. Brief Afspraakbevestiging operatie 
8. Formulier pre-operatief anamnese volwassenen 
9. Folder Algehele anesthesie 
10. Folder Pijnbestrijding en pijnregistratie 
11. Patiëntenmemo Verpleegkundig preoperatief bureau 
 
Bij de D-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
12. Folder afdeling B3 
 
Bij de E-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
13. Formulier Ontslaginformatie  
14. Kaartje Uw mening telt 
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Resultaten in detail 
 
 Vraag A1 Hoe lang duurt de echografie? 

Eerstgekozen document en kopje 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 3. 

o 7 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (35%) 
o 6 proefpersonen kozen het juiste document en een plausibel kopje (30%), bijvoorbeeld de 

alinea over de echo van de bovenbuik in de brief van de afdeling radiologie (document 3) 
o 3 proefpersonen kozen het correcte document, maar hebben geen kopje aangegeven (15%) 
o 4 proefpersonen kozen het verkeerde document en een irrelevant kopje (20%) 

Zoeken in documenten 
o 12 proefpersonen hebben alleen in document 3 gezocht (60%) 
o 4 proefpersonen pakten onder andere ook document 2 erbij (20%) 
o 4 proefpersonen pakten onder andere document 1 erbij (20%) 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 15 proefpersonen gaven het juiste antwoord (75%) 
o 5 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (25%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 12 proefpersonen.  
De gemiddelde antwoordtijd is 68,67 seconden (sd 41,08). 
Snelvindscore 
7 proefpersonen gaven het juiste document en kopje aan en gaven ook het juiste antwoord (35%) 
 

Bij deze vraag werden relatief veel goede antwoorden gegeven. Het is duidelijk dat het juiste kopje 
lastiger te vinden is; 35% van de proefpersonen kiest het juiste kopje.  

Conclusie Vraag A1 

Relatief gezien is dit een vraag waarbij men veel documenten doorzoekt. Wellicht is dit te wijten aan 
het feit dat dit de eerste vraag is: men moet misschien nog enigszins wennen aan het onderzoek. Als 
de proefpersoon het juiste document eenmaal voor zich heeft, is het antwoord gemakkelijk te 
vinden, blijkt uit het aantal juiste antwoorden. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 4. 
Vraag A2 Waar moet u zich melden op 7 mei om de uitslag te bespreken?  

Eerstgekozen document en kopje 
o 10 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (50%) 
o 2 proefpersonen kozen het correcte document, maar gaven geen kopje aan (10%) 
o De overige proefpersonen kozen andere documenten , veelal document 1 (6 proefpersonen, 

30%), 1 proefpersoon koos document 3. 
Zoeken in documenten 

o 11 proefpersonen hebben alleen in document 4 gezocht (55%) 
o 5 proefpersonen hebben alleen in document 1 gezocht (25%) 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 14 proefpersonen gaven het juiste antwoord (70%) 
o 3 proefpersonen gaven een antwoord dat bijna juist is ( 15%)  
o 3 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (15%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 15 proefpersonen, bij 5 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 76,73 seconden (sd 49,06). 
Snelvindscore 
9 proefpersonen hebben document en kopje juist en ook het antwoord (45%) 
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Conclusie Vraag A2 
Over het algemeen is bij deze vraag sprake van snelle antwoordtijd en veel goede antwoorden. De 
helft van de proefpersonen verwacht het antwoord precies daar waar het te vinden is. De 
snelvindscore is redelijk. Eén proefpersoon die het antwoord wel op de goede plek verwachtte, heeft 
uiteindelijk toch een foutief antwoord gegeven. Dat kwam doordat deze proefpersoon het antwoord 
uit het hoofd gaf (“bij de polikliniek Chirurgie”) en geen nummer van de polikliniek gaf. Ondanks 
aandringen van de proefleider zocht de proefpersoon het antwoord niet op in de tekst. Dit is te 
wijten aan de testsituatie, wellicht had deze proefpersoon de vraag wel juist kunnen beantwoorden. 
Bij deze vraag is het opvallend dat drie proefpersonen het antwoord bijna juist hebben. In een 
realistische situatie denk ik dat deze proefpersonen uiteindelijk de juiste Polikliniek wel kunnen 
vinden, omdat ze bijvoorbeeld wel de juiste chirurg en afdeling noemen. Eenmaal in het ziekenhuis, 
kunnen ze dan wegbewijzering naar deze afdelingen volgen en wellicht kijken ze tegen die tijd wél 
op het afsprakenkaartje om te zien bij welk poliklinieknummer ze moeten zijn. Daarnaast is in de 
vraagstelling niet expliciet vermeld dat het poliklinieknummer gemeld moet worden. Als we deze eis 
aan het antwoord weglaten, heeft 85% van de proefpersonen het antwoord goed. Dat betekent dat 
deze vraag weinig problemen oplevert. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 2 of document 4. 
Vraag A3 Wat is het telefoonnummer van het secretariaat van de Polikliniek Chirurgie?  

Eerstgekozen document en kopje 
o 11 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (55%) 
o 5 proefpersonen kozen het verkeerde document, en een plausibel kopje (25%). Een plausibel 

kopje is bijvoorbeeld de laatste alinea in de afspraakbevestiging van de polikliniek 
(document 1) (bij verhindering…).  

Zoeken in documenten 
o 2 proefpersonen hebben alleen in document 1 gezocht (10%) 
o 5 proefpersonen hebben alleen in document 2 gezocht (25%)  
o 7 proefpersonen hebben alleen in document 4 gezocht (35%) 
o 2 proefpersonen keken eerst in document 1, daarna in document 2 (10%) 
o 2 proefpersonen keken eerst in document 1, daarna in document 4 (10%) 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 16 proefpersonen gaven het juiste antwoord (80%).  
o 3 proefpersonen gaven een antwoord dat bijna juist is ( 15%)  
o 1 proefpersoon gaf een onjuist antwoord (5%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 12 proefpersonen, bij 8 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 49,75 seconden (sd 24,85). 
Snelvindscore zoeken & antwoorden 
9 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (45%) 
 

Het is duidelijk dat de drie telefoonnummers die in de Praktische informatiebrochure staan 
onduidelijkheden veroorzaken. Twee proefpersonen kiezen daardoor het verkeerde 
telefoonnummer, de rest kiest wel het juiste nummer uit die folder, maar tijdens het zoeken werd 
duidelijk dat de termen die bij de telefoonnummers staan niet duidelijk zijn. Zo zei een 
proefpersoon: “Gastro-enterologie, hmm, dat is toch iets met kanker? Nee dan is het dat niet”.  De 
snelvindscore is desondanks nog redelijk te noemen. Degenen die het antwoord op de juiste plek 
verwachtten, geven uiteindelijk allemaal ook het juiste antwoord (11 proefpersonen, 55%). Het 
aantal proefpersonen dat het juiste antwoord geeft is ook vrij hoog (80%). Kortom; deze vraag levert 
weinig problemen op, maar de termen gastro-enterelogie, oncologie etcetera in de praktische 
informatiebrochure kunnen beter vervangen worden om het document optimaal te maken. 

Conclusie Vraag A3 
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Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 6A. 

Vraag B1 Hoe laat heeft u een afspraak bij het verpleegkundig preoperatief bureau van de Isala 
klinieken? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 12 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (60%) 
o 1 proefpersoon koos het correcte document, maar heeft geen kopje aangegeven (5%) 
o 1 proefpersoon koos een plausibel kopje in het correcte document (notities op het 

afsprakenkaartje) (5%) 
o Bij 3 proefpersonen is geen eerstegekozen document en kopje genoteerd, omdat ze 

bijvoorbeeld al  meteen bij het antwoord terecht kwamen (15%) 
o De overige proefpersonen kozen verkeerde documenten en kopjes (20%). 

Zoeken in documenten 
o Dertien proefpersonen hebben alleen in document 6A gezocht (65%) 
o De overige proefpersonen gebruikten allen een andere route 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 18 proefpersonen gaven het juiste antwoord (90%) 
o 2 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (10%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 13 proefpersonen, bij 7 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 68,38 seconden (sd 69,20). 
Snelvindscore 
11 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (55%) 
 

Relatief redelijke snelvindscore (boven 50%). Veel proefpersonen geven het juiste antwoord,  alle 
proefpersonen die het antwoord op de juiste plek verwachtten, geven uiteindelijk ook een juist 
antwoord. De meeste proefpersonen vinden het antwoord na kijken in één document (80%). Weinig 
problemen bij deze vraag en deze informatie te benoemen.  

Conclusie Vraag B1 

Bij de proefpersonen die moeite hebben het juiste document te vinden, is document 5 opvallend 
vaak het document waar ze in zoeken (bij drie proefpersonen). Ook document 1 wordt door twee 
proefpersonen gebruikt. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 5. 

Vraag B2 Welke complicaties kunnen er ontstaan bij de operatie? Noem twee mogelijke 
complicaties 

Eerstgekozen document en kopje 
o 16 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (80%).  
o 2 proefpersonen kozen het juiste document en een plausibel kopje (10%) (kopje de operatie 

of kopje onverwachte omstandigheden in A4 Een galblaasoperatie) 
o 2 proefpersonen kozen het juiste document, maar een irrelevant kopje (10%) 

Zoeken in documenten 
o 19 proefpersonen hebben alleen in document 5 gezocht (95%). 
o 1 proefpersoon zocht in document 5 en daarna in document 6b (5%) 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 17 proefpersonen gaven het juiste antwoord (85%) 
o 3 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (15%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 13 proefpersonen, bij 7 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 56,92 seconden (sd 28,14). 
Snelvindscore 
14 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (70%) 
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Makkelijk vindbaar, 95% zoekt ook maar daadwerkelijk in 1 document (document 5). De 
verwachtingen wijken iets af van echte zoekgedrag. Goede snelvindscore. Twee proefpersonen 
verwachtten het antwoord op de juiste plek, maar geven uiteindelijk een foutief antwoord. De ene 
proefpersoon noemt als antwoord ‘koorts en pijn’, echter dit is pas na de operatie, niet bij de 
operatie zoals in de vraag vermeld. De andere proefpersoon geeft als antwoord “temperatuur boven 
de 38 graden en huiduitslag”, dit zijn echter geen complicaties die ontstaan bij de operatie zelf. 
Vandaar dat deze twee antwoorden fout zijn gerekend. 

Conclusie Vraag B2 

De kopjes in het A4 Een galblaasoperatie geven een duidelijke structuur voor de proefpersonen, mijn 
observatie tijdens dit onderzoek is dat de proefpersonen door de kopjes gemakkelijk informatie 
terug konden vinden. De kopjes in dit document zijn helder en fungeren als een soort hyperlinks. 
 

 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 5. 

Vraag B3 Een kennis vertelt dat u na een kijkoperatie sneller op de been bent dan na een gewone 
operatie. Klopt dit? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 
o 

9 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (45%) 

o 

10 proefpersonen kozen het juiste document en een plausibel kopje (50%) (kopje 
Behandelingstechniek of kopje Laparoscopische cholecystectomie) 

Zoeken in documenten 
Van 1 proefpersoon is geen verwachting genoteerd (5%) 

o 19 proefpersonen hebben alleen in document 5 gezocht (95%) 
o 1 proefpersoon zocht in document 5 en daarna in document 2, daarna in document 4, daarna 

in document 7, daarna in document 5 (5%) 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
20 proefpersonen gaven het juiste antwoord (100%) 
Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 11 proefpersonen, bij 9 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 80,55 seconden (sd 46,82). 
Snelvindscore 
9 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (45%) 
 

Het daadwerkelijke zoeken gebeurt in 95% van de gevallen maar in 1 document. Iedereen geeft het 
juiste antwoord. Negen proefpersonen weten het eerstgekozen document en kopje, en het 
antwoord goed te vermelden. Dit is een matige snelvindscore, als je ziet dat uiteindelijk iedereen het 
antwoord vindt. 

Conclusie Vraag B3 

De verwachtingen over de plek van het antwoord zijn dus lastig te benoemen.  
De enige kopjes die niet geheel overeenkomen zijn 5.4 en 5.6. 5.4 is het kopje behandelingstechniek: 
dit is een overkoepelend kopje5.6 is het kopje Laparoscopische cholecystectomie, dit is een 
plausibel kopje. Deze snelvindscore is dus met een korreltje zout te nemen. Als de proefpersonen die 
5.4 aangaven, correct gerekend worden omdat het een overkoepelend kopje betreft, komen er 
zeven proefpersonen bij de snelvindscore. Dan is de snelvindscore 16 proefpersonen (80%). De 
kopjes behandelingstechniek en kopje Laparoscopische cholecystectomie zijn sterke afleiders. Het 
document heeft een zwakke visuele structuur: de kopjes moeten goed gecheckt worden. 
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Vraag B4 U heeft een andere belangrijke afspraak op de dag van de operatie en wilt de operatie 
het liefste verplaatsen. Welk telefoonnummer belt u? 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 6A. 
Eerstgekozen document en kopje 

o 6 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (30%).  
o 2 proefpersonen kozen het correcte document, maar hebben geen kopje aangegeven (10%) 
o 2 proefpersonen kozen het correcte documenten en een irrelevant kopje (10%) 
o 6 proefpersonen kozen het verkeerde document, en een plausibel kopje (30%). Bijvoorbeeld 

alinea Isala klinieken in brochure praktische informatie of kopje verhindering in de 
Opnamebrochure. 

o 1 proefpersoon koos het verkeerde document en een irrelevant kopje (5%) 
o 1 proefpersoon koos het verkeerde document en gaf daarbij geen kopje aan (5%)  
o Van 3 proefpersonen is geen verwachting genoteerd (15%) 

Zoeken in documenten 
o 10 proefpersonen hebben alleen in document 6A gezocht (50%) 
o 2 proefpersonen zochten in document 6B en daarna in document 6A (10%) 
o De overige proefpersonen zochten in verschillende documenten 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 14 proefpersonen gaven het juiste antwoord (70%) 
o 5 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (25%) 
o  1 proefpersoon gaf geen antwoord (5%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 16 proefpersonen, bij 4 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 56,31 seconden (sd 31,54). 
Snelvindscore 
6 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (30%) 
 

Deze vraag heeft een matige snelvindscore. Er is vooral een probleem met de plaats waar 
proefpersonen dit antwoord verwachten: hier zit teveel variatie in. Tien proefpersonen verwachten 
het antwoord in document 6A (50%). Vier proefpersonen verwachten het antwoord in document 6B 
(20%). Sommige proefpersonen noemen plausibele plekken, bijvoorbeeld de tekst onder het kopje 
Isala klinieken in de brochure met praktische informatie (document 2), of het kopje Verhindering in 
de Opnamebrochure. 

Conclusie Vraag B4 

70% van de proefpersonen geeft uiteindelijk het goede antwoord; dit is een goede score. Vier 
proefpersonen willen telefoonnummer 038-424 6070 bellen, dit is het telefoonnummer van het 
Secretariaat van de Polikliniek. Eén proefpersoon merkt op het telefoonnummer klein en onduidelijk 
te vinden op het afsprakenkaartje. Deze proefpersoon merkt daarnaast op dat de informatie in de 
Opnamebrochure op bladzijde 6 niet overeenkomt met de tekst op het oranje afsprakenkaartje. 
Het is handiger de informatie over verhindering op één plek in het gehele pakket te vermelden, met 
een telefoonnummer dat je kunt bellen. Ik denk dat de plek op het oranje afsprakenkaartje een 
prima plek is, mits er een duidelijker kopje boven geplaatst wordt en de tekst aangepast wordt. De 
tekst is nu te staccato. Tevens moet de tekst in de Opnamebrochure overeenkomen met het oranje 
afsprakenkaartje. 
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Vraag B5 Welke bus kunt u het beste nemen vanaf station Zwolle? 
 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 6B. 
Eerstgekozen document en kopje 

o 5 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (25%) 
o 3 proefpersonen kozen het correcte document, maar hebben geen kopje aangegeven (15%) 
o 5 proefpersonen kozen het correcte document en wezen een plausibel kopje aan (25%). Zij 

wezen allemaal het kopje Naar het ziekenhuis in de Opnamebrochure aan. 
o 4 proefpersonen kozen het correcte documenten en een irrelevant kopje (10%) 
o 3 proefpersonen kozen het verkeerde document, en een plausibel kopje (15%). Bijvoorbeeld 

de alinea Wij raden u aan om.. in de afspraakbevestiging voor het bezoek aan de polikliniek. 
Zoeken in documenten 

o 13 proefpersonen hebben alleen in document 6B gezocht (65%) 
o De overige proefpersonen zochten onder andere in document 6B, document 1 en 2

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 13 proefpersonen gaven het juiste antwoord (65%) 
o 7 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (35%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 17 proefpersonen, bij 3 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 137,71 seconden (sd 112,81). 
Snelvindscore 
5 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (25%) 
 
Conclusie Vraag B5

Vrij matige snelvindscore. Degenen die het antwoord op de goede plek verwachtten, geven ook 
daadwerkelijk het juiste antwoord. Degenen die het juiste antwoord weten te vinden, kijken relatief 
vaak ook in de paragraaf naar het ziekenhuis.  

 
Opvallend dat net zoveel proefpersonen het goede kopje aanwijzen, als een plausibel kopje Een 
voorbeeld van een plausibel kopje is het kopje 6B.9 (naar het ziekenhuis) in de Opnamebrochure.  Dit 
kopje wordt vijf keer genoemd (25%). Daarnaast worden kopjes als Opname in het ziekenhuis in de 
Opnamebrochure genoemd of het antwoord wordt achterin de Opnamebrochure genoemd.  

Een ander probleem bij deze vraag is de afbeelding bij de paragraaf naar het ziekenhuis in de 
Opnamebrochure. Twee proefpersonen geven het verkeerde antwoord, omdat ze op het verkeerde 
been zijn gezet door de buslijnen die op de afbeelding te zien zijn. 
Advies: de informatie over openbaar vervoer verplaatsen naar de paragraaf naar het ziekenhuis.  
Verder moet er een andere afbeelding komen bij de informatie over buslijnen. 
 
Vraag B6 Kunt u internet gebruiken in het ziekenhuis? 

Eerstgekozen document en kopje 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 6B. 

o 15 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (75%) 
o 4 proefpersonen kozen het correcte document en wezen een plausibel kopje aan (20%) 

(bijvoorbeeld kennismaking met de afdeling of ergens tussen activiteitenbegeleiding en 
winkel).  

o 1 proefpersoon koos het correcte document en een irrelevant kopje (5%) 
Zoeken in documenten 
20 proefpersonen hebben alleen in document 6B gezocht (100%). 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 19 proefpersonen gaven het juiste antwoord (95%) 
o 1 proefpersoon gaf een onjuist antwoord (5%) 
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Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 17 proefpersonen, bij 3 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 57,29 seconden (sd 49,21). 
Snelvindscore 
15 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (75%) 
 

Veel goede antwoorden (95%). Goede snelvindscore (75%). Vrij makkelijk te vinden, degenen die 
geen juist kopje aanwezen zaten meestal wel in de buurt. 

Conclusie Vraag B6 

Iedereen zoekt maar in één document (ondanks soms andere aangegeven verwachting), dat 
betekent dat de informatie op de goede plek staat. 
Geen enkel probleem bij deze vraag.  
Opvallend is dat meerdere proefpersonen de inhoudsopgave gebruiken bij het zoeken naar het 
antwoord op deze vraag. De ene proefpersoon die het antwoord onjuist heeft, heeft moeite met de 
interpretatie van het antwoord. Ze leest de juiste paragraaf en zegt dan: “ Ik weet niet of dit 
betekent of je nu kan e-mailen ja of nee.”  
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 5, document 6A of document 7. 
Vraag C1 Hoe laat moet u zich melden bij het ziekenhuis? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 9 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (45%).  
o 3 proefpersonen kozen het correcte document, maar hebben geen kopje aangegeven (15%) 
o 1 proefpersoon koos het correcte document en wees een plausibel kopje aan (5%) 
o 2 proefpersonen kozen het verkeerde document en wezen een irrelevant kopje aan (10%) 
o 1 proefpersoon koos het verkeerde document, en wees een plausibel kopje aan (5%) 

(voorbereiding thuis tot contactpersoon in Opnamebrochure, hierbij hoort ook het kopje 
naar het ziekenhuis) 

o 1 proefpersoon koos het verkeerde document en gaf daarbij geen kopje aan (5%) 
o Bij 3 proefpersonen is geen eerstgekozen document en kopje genoteerd, omdat zij meteen 

het juiste antwoord vonden (ze hadden het antwoord al eerder gezien bij het doorbladeren 
van de folders) (15%). 

Zoeken in documenten 
o 12 proefpersonen hebben alleen in document 7 gezocht (60%) 
o De overige proefpersonen zochten in document 1, 4, 7, 6A, 6B, 9. 
o Van 1 proefpersoon is de route niet genoteerd

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
20 proefpersonen gaven het juiste antwoord (100%).  
Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 13 proefpersonen, bij 7 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 80,31 seconden (sd 67,50). 
Snelvindscore 
9 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (45%) 
 

Redelijke snelvindscore. Iedereen gaf het goede antwoord. Deze vraag is lastiger te vinden dan te 
beantwoorden. Het antwoord werd geen enkele keer gezocht in document 5, terwijl het hier wel te 
vinden is. Geen duidelijk aan te wijzen problemen. Dat de snelvindscore redelijk is, is gedeeltelijk te 
verklaren doordat drie proefpersonen geen kopje aangaven bij hun verwachting. Twee 
proefpersonen verwachtten het antwoord in 1.1-1.3, dit is het begin van de afspraakbevestiging van 
het bezoek aan de polikliniek. Daaruit blijkt wellicht dat ze niet geheel door hebben hoe het scenario 
in elkaar steekt: het bezoek aan de polikliniek is in het scenario al voorbij. Een andere mogelijke 
verklaring is dat ze het woord polikliniek wellicht niet begrijpen.  

Conclusie Vraag C1 
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Tot slot is het mogelijk dat ze een tijd waarop ze verwacht worden altijd in een brief verwachten, 
maar niet weten welke brief voor welke afspraak is. 
In elk geval is ook duidelijk dat de meeste proefpersonen het antwoord op deze vraag in een brief 
verwachten en niet in een folder of op een afsprakenkaartje (dertien proefpersonen noemen een 
brief, dat is 65%). 
 

 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 5 of document 9. 

Vraag C2 Is het mogelijk dat u na de operatie misselijk bent door de verdoving? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 15 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (75%) 
o 1 proefpersoon koos het correcte document, maar heeft geen kopje aangegeven (5%) 
o 3 proefpersonen kozen het correcte document en wezen een plausibel kopje aan (15%) 
o 1 proefpersoon koos het correcte document en wees een irrelevant kopje aan (5%) 

 
Zoeken in documenten 

o 17 proefpersonen hebben alleen in document 9 gezocht (85%). 
o 1 proefpersoon zocht in document 5 (5%). 
o 1 proefpersoon zocht in document 10, daarna in document 9 (5%). 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
20 proefpersonen gaven het juiste antwoord (100%).  
 
Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 12 proefpersonen, bij 8 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 49,42 seconden (sd 16,45) 
Snelvindscore 
Vijftien proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord 
(75%) 
 

Iedereen zit heel dichtbij het goede antwoord bij de verwachtingen, ook de mensen die uiteindelijk 
een foutieve verwachting schetsen. Goede snelvindscore ook uiteindelijk. De daadwerkelijke 
antwoorden zijn allemaal goed. Drie proefpersonen noemen kopje 9.4 (na de operatie). Dit is een 
plausibel kopje. Twee proefpersonen verwachtten het antwoord in 5.15 (dat is niet veel, als je 
bedenkt dat het antwoord hier wél staat). 

Conclusie Vraag C2 

Advies: geen wijzigingen nodig. 
 
Vraag C3 Wat kunnen de verpleegkundigen voor u doen als u pijn heeft na de operatie?

Eerstgekozen document en kopje 

 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 5 of document 10. 

o 15 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (75%) 
o 3 proefpersonen kozen het correcte document, maar hebben geen kopje aangegeven (15%) 
o 2 proefpersonen kozen het correcte document en wezen een plausibel kopje aan (10%) 

(bijvoorbeeld Pijnbestrijding en pijnregistratie of Pijn) 
Zoeken in documenten 

o 17 proefpersonen hebben alleen in document 10 gezocht (85%) 
o 1 proefpersoon zocht in document 5 (5%) 
o 2 proefpersonen zochten in document 9, daarna in document 10 (10%) 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 16 proefpersonen gaven het juiste antwoord (80%) 
o 3 proefpersonen gaven bijna het juiste antwoord (15%) 
o 1 proefpersoon gaf een onjuist antwoord (5%) 
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Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 13 proefpersonen, bij 7 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 88,54 seconden (sd 42,86) 
Snelvindscore 
11 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (55%). 
 

Drie proefpersonen hebben bijna een snelvindscore gehaald, maar gaven een antwoord waarin het 
woord medicatie niet voorkwam. Bijvoorbeeld: “ Pijnbestrijding afstemmen op uw behoefte”  of “ je 
geeft je pijn een cijfer” . Deze antwoorden zijn fout gerekend. Het gaat immers niet alleen om het 
registreren van pijn, maar ook het bestrijden van pijn. Daarnaast is het antwoord ‘ pijnbestrijding 
afstemmen op uw behoefte’  net iets te vaag, gezien de concrete vraag.  

Conclusie Vraag C3 

Veel goede antwoorden (80%).  
De afwezigheid van duidelijke kopjes leidt soms wel tot kleine problemen. Eén proefpersoon zegt 
bijvoorbeeld: “ ik vind het lastig een passage aan te wijzen, omdat deze hele folder over pijn gaat.”  
Advies: betere kopjes in pijnbrochure, zodat document nog makkelijker te scannen is.  
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 5 of document 9. 
Vraag D1 Mag u ’s ochtends om 06:45 uur nog een beschuitje eten? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 11 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (55%) 
o 1 proefpersoon koos het correcte document en wees een plausibel kopje aan (5%)  
o 3 proefpersonen kozen het verkeerde document en een plausibel kopje (15%) Bijvoorbeeld 

Voorbereiding op dagopname in Opnamebrochure 
o 1 proefpersoon koos het verkeerde document en een irrelevant kopje (5%) (einde brief 

afspraakbevestiging operatie) 
o 1 proefpersoon koos het verkeerde document en gaf geen kopje aan (5%) 
o Van 3 proefpersonen is geen verwachting genoteerd (15%) 

Zoeken in documenten 
o 4 proefpersonen hebben alleen in document 5 gezocht (20%). 
o 4 proefpersonen hebben alleen in document 9 gezocht (20%). 
o 2 proefpersonen zochten eerst in document 7, daarna in document 9 (10%) 
o De overige proefpersonen zochten in andere documenten. 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 11 proefpersonen gaven het juiste antwoord (55%) 
o 9 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (45%). 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 13 proefpersonen, bij 7 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 111,31 seconden (sd 37,01) 
Snelvindscore 
7 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (35%) 
 

Zoeken is duidelijk wat lastig bij deze vraag. Sommige proefpersonen halen er veel documenten bij. 
De antwoordtijd is ook opvallend lang.  

Conclusie Vraag D1 

Ook opvallend is dat van de proefpersonen die een juiste verwachting hadden (11), uiteindelijk niet 
allen (7) het juiste antwoord geven. De interpretatie is lastig. De proefpersonen geven als antwoord 
bijvoorbeeld: “ nee, vanaf 6 uur mag het niet meer”  of “ Nee, dan mag het niet meer. Om 6 uur mag 
het nog wel” . In dit geval hebben de proefpersonen de tekst geïnterpreteerd als 0600 uur, in plaats 
van als ‘ 6 uur voor de operatie’.  Wellicht moet deze zin worden aangepast, zodat de tekst niet voor 
meerderlei uitleg vatbaar is. 
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Sommige proefpersonen hebben het antwoord eerder al een keer gezien tijdens de taken, maar 
hebben moeite om het antwoord terug te vinden. Zij lijken zich op het terugvinden te concentreren 
in plaats van het vinden. Desondanks geven zij toch meestal juiste antwoorden.  
 

 
Vraag E1 Mag u zelf met de auto terug naar huis rijden? 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 9. 
Eerstgekozen document en kopje 

o 5 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (25%) 
o 10 proefpersonen kozen het verkeerde document en een plausibel kopje (50%). Bijvoorbeeld 

naar huis na één overnachting in A4 Een galblaasoperatie of vervoer naar huis in de 
Opnamebrochure. 

Zoeken in documenten 
o 6 proefpersonen hebben alleen in document 9 gezocht (30%) 
o 2 proefpersonen zochten in document 5, daarna in document 9 (10%) 
o 2 proefpersonen zochten in document 13, daarna in document 6B (10%) 
o De overige proefpersonen zochten in andere documenten. 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 13 proefpersonen gaven het juiste antwoord (65%) 
o  7 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (35%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 17 proefpersonen, bij 3 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 133,65 seconden (sd 61,74) 
Snelvindscore 
5 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (25%) 
 
Conclusie Vraag E1

Veel documenten waar in gezocht wordt. Moeilijk vindbaar onderwerp. Blijkt ook uit verwachtingen, 
veel variatie in de plek waar het antwoord verwacht wordt. Relatief vaak wordt 5.18 genoemd (naar 
huis na één overnachting). Dit is een plausibele plek. 

 
Langste antwoordtijd, Lage snelvindscore, Redelijke antwoordscore 

Een aantal proefpersonen denkt het antwoord te vinden in de ontslaginformatie. Dit is ook een 
plausibele plek voor zulke informatie. Eén proefpersoon blijft maar zoeken naar een kopje over 
autorijden in de brief met ontslaginformatie. 
Advies: zin in brief ontslaginformatie toevoegen en ook bij de paragraaf naar huis na één 
overnachting benadrukken met een extra zin dat de patiënt niet zelf naar huis mag rijden. Dit is 
belangrijke informatie, dit mag op meerdere plekken staan. Een proefpersoon zegt hierover ook: “ ik 
hoop eigenlijk dat ik deze informatie iets eerder krijg in het proces, omdat ik iemand moet regelen 
als ik zelf niet mag rijden”.  
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 5 of document 13. 
Vraag E2 Mag u na de operatie weer alles eten en drinken? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 7 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (30%) 
o 3 proefpersonen kozen het correcte document en wezen een plausibel kopje aan (15%). 

Bijvoorbeeld Leefregels, medicatie, nacontrole en hechtingen in A4 Een galblaasoperatie. 
o 9 proefpersonen kozen het juiste document, maar wezen geen kopje aan (45%) 
o 2 proefpersonen kozen het verkeerde document en een irrelevant kopje (10%) 

Zoeken in documenten 
o 12 proefpersonen hebben alleen in document 13 gezocht (60%). 
o 3 proefpersonen zochten in document 5 (15%) 
o 2 proefpersonen zochten in document 5 en document 13 (15%) 
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o De overige proefpersonen zochten in andere documenten 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
20 proefpersonen gaven het juiste antwoord (100%).  
Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 18 proefpersonen, bij 2 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 60,11 seconden (sd 62,78) 
Snelvindscore 
6 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (30%) 
 

Iedereen geeft het juiste antwoord. 
Conclusie Vraag E2 

Veel proefpersonen weten geen kopje aan te wijzen: een reden hiervoor kan ik niet terugvinden. 
Misschien ligt het aan de lay-0ut van de ontslaginformatiebrief, waardoor de kopjes in deze brief 
niet duidelijk naar voren komen? 
Advies: checken lay-out brief ontslaginformatie- onderzoeken of de lay-out optimaal is. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 5. 
Vraag E3 Moet u het ziekenhuis bellen bij huiduitslag over uw gehele lichaam? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 7 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (35%) 
o 2 proefpersonen kozen het juiste document, maar wezen geen kopje aan (10%) 
o 10 proefpersonen kozen het verkeerde document en een plausibel kopje (50%). Bijvoorbeeld 

Ontslaginformatieformulier, kopje wanneer dient u contact op te nemen met of kopje 
complicaties/problemen of de folder Algehele anesthesie, kopje complicaties. 

o 1 proefpersoon koos het verkeerde document en gaf geen kopje aan (5%) 
Zoeken in documenten 

o 8 proefpersonen hebben alleen in document 5 gezocht (40%) 
o 2 proefpersonen hebben alleen in document 13 gezocht (10%) 
o 2 proefpersonen hebben alleen in document 9 gezocht (10%) 
o De overige proefpersonen zochten in andere documenten. 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 14 proefpersonen gaven het juiste antwoord (70%) 
o 2 proefpersonen gaven bijna het juiste antwoord (10%) 
o 4 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (20%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 18 proefpersonen, bij 2 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 96,50 seconden (sd 60,21) 
Snelvindscore 
7 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (35%) 
 
Conclusie Vraag E3

Eén proefpersoon vertelt dat ze een kopje zoekt met de titel complicaties na de operatie. Deze 
bestaat echter niet. Het antwoord is overduidelijk te lastig te vinden.  

 
Veel verschil in verwachtingen. Wel veel plausibele verwachtingen, bijvoorbeeld het kopje 
complicaties in de folder Algehele anesthesie of het kopje vragen of klachten in diezelfde folder. Ook 
wordt het antwoord verwacht in de brief met ontslaginformatie, en dan voornamelijk onder kopje 
wanneer dient u contact op te nemen en complicaties/problemen.  

Advies: voeg de informatie die in de A4-folder Een galblaasoperatie staat toe aan de brief met 
ontslaginformatie. Het is tenslotte ook ontslaginformatie. 
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6.5 Algemene conclusies gebruikstest 

 
Conclusie problemen eerstgekozen document  
Problemen ontstonden vooral bij vraag E1 (mag u zelf naar huis rijden?). Hoewel deze informatie 
mondeling ook gegeven wordt, lijkt het mij van belang deze informatie makkelijker vindbaar te 
maken. Het is tenslotte erg belangrijke informatie. Dat kan bijvoorbeeld door de informatie op 
verschillende plekken te herhalen, en ervoor te zorgen dat in het begin van het proces al duidelijk is 
dat iemand de patiënt moet ophalen (i.v.m. het regelen van vervoer). 
Ook vraag E3 (moet u bij huiduitslag over uw gehele lichaam contact opnemen met het ziekenhuis?) 
leverde zoekproblemen op. De zoektijd is lang bij deze vraag. Een mogelijke verklaring is dat de 
informatie over complicaties in veel verschillende documenten kan staan. Zo is er het formulier 
Ontslaginformatie, waar verschillende proefpersonen het antwoord verwachtten. Aan de andere 
kant is er ook het kopje Complicaties in het a4 Een galblaasoperatie. Deze documenten hebben allen 
ook een andere vormgeving. 
Dit zijn beide thema’s die horen bij de ontslagfase. De vragen die de proefpersonen moesten 
beantwoorden zijn typische stel dat-vragen: stel dat er het volgende gebeurt, wat moet u dan doen? 
Wellicht is het lastig voor proefpersonen om zich in te leven in de situatie. De scores  op de feitelijke 
vragen is beter. Het is interessant om vraag B2 (welke complicaties kunnen er ontstaan bij de 
operatie?) te vergelijken met vraag E3 (huiduitslag). Bij vraag B2 is er een overeenkomst tussen de 
term complicaties in de vraagstelling en het kopje complicaties in de tekst. Bij vraag E3 is dit niet het 
geval, daar moet de proefpersoon zelf interpreteren dat het een complicatie betreft,. 
Bij vraag B2 is de snelvindscore 70% en gaf 85% van de proefpersonen een juist antwoord. Bij vraag 
E3 is de snelvindscore 35% en gaf 70% het juiste antwoord. 
Het is de proefpersonen in 85% van de gevallen wel duidelijk dat het om een complicatie gaat; zij 
kiezen het juiste document en kopje of kiezen een plausibel kopje in een ander document. Het lijkt 
er op dat de proefpersonen in dit geval niet enkel aangewezen zijn op text-based cues bij het 
verwerken van tekst, maar deze kennis ook daadwerkelijk integreren met wereldkennis of 
voorkennis. 
 
Praktische vragen naar een telefoonnummer of tijd of plaats worden in bijna alle gevallen door meer 
dan de helft van de proefpersonen in een brief of op een afsprakenkaartje verwacht. Alleen het 
telefoonnummer van de Polikliniek Chirurgie wordt naast op een afsprakenkaartje, ook in de 
brochure Praktische informatie polikliniek Chirurgie verwacht. De tijd van een afspraak (hier gaan 
twee vragen over) wordt door ten minste 60% van de proefpersonen in een brief of afsprakenkaart 
verwacht – dit is een indicatie van een genreverwachting.  De proefpersonen verwachten blijkbaar 
praktische informatie in een brief of op een afsprakenkaartje. 
 
Documenten die vaak over het hoofd gezien worden zijn document 9 (Algehele anesthesie) en 
document 2 (Praktische informatie polikliniek chirurgie). Document 1 (Brief afspraakbevestiging 
bezoek aan de polikliniek) wordt relatief vaak ten onrechte genoemd. 
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Conclusie problemen eerstgekozen kopje  
Bij het aanwijzen van het juiste kopje, ontstonden vooral problemen bij vraag E1 (mag u zelf naar 
huis rijden?), vraag E2 (mag u eten en drinken zoals u thuis gewend was?), vraag B4 (u wilt de 
operatie verplaatsen, welk telefoonnummer belt u?) en vraag B5 (welke bus kunt u nemen vanaf 
station Zwolle?) 
 
Vormgeving blijkt een rol te spelen bij het kiezen van een kopje. In het document van de afdeling 
Radiologie (een soort formulier) is het moeilijk een kopje te kiezen. In het document A4 Een 
galblaasoperatie zijn de kopjes handig bij het vinden van informatie: bij vraag B2 heb ik als 
proefleider bijvoorbeeld genoteerd bij meerdere proefpersonen dat ze kopjes scannen in het 
document totdat ze de juiste term tegenkomen (complicaties). Ook kiezen bij vraag B5 (welke bus 
kunt u het beste nemen vanaf station Zwolle?) verschillende proefpersonen een verkeerd, maar 
plausibel kopje (naar het ziekenhuis in plaats van bereikbaarheid per openbaar vervoer). Dit kopje is 
een sterke afleider. Bij de brochure Pijnbestrijding en pijnregistratie noemt een proefpersoon: ‘ ik vind 
het moeilijk een passage aan te geven, omdat de hele brochure over pijn gaat.’ Deze brochure bevat 
weinig relevante kopjes. 
 
De slechtst scorende vraag is de vraag of de patiënt zelf naar huis mag rijden na ontslag uit het 
ziekenhuis. 25% van de proefpersonen kiest hierbij het juiste document en het juiste kopje. Ik kan 
me voorstellen dat de proefpersonen de informatie niet op deze plek verwachtten. Hoewel het naar 
huis rijden verband houdt met de anesthesie, is dit iets wat je van tevoren moet weten om het 
antwoord in deze folder op te zoeken. Daarom is het logisch dat meer proefpersonen een kopje in 
document 5 aangeven als antwoordlocatie. 
 
Het is opvallend dat de proefpersonen het beste scoren op vragen waarbij in de vraagstelling 
expliciet het woord wordt genoemd dat in de tekst terugkomt als kopje. Dat is zo bij de vraag over 
complicaties, de vraag over de kijkoperatie en de vraag over pijnbestrijding en de vraag over 
internet. Deze vragen scoren allemaal hoog qua aantal proefpersonen dat het juiste antwoord geeft 
(85 tot 100%). Ook wordt hier relatief vaker het juiste kopje aangewezen dan bij vragen waar de 
kopjes niet expliciet terug te vinden zijn in de teksten.  

Conclusie begripsproblemen galblaaspakket 
Het lastigste om te interpreteren bleek de informatie over nuchterheid te zijn (Vraag D1). Van de elf 
proefpersonen die de juiste plaats kozen, wisten maar zeven proefpersonen het juiste antwoord te 
geven. De tekst is op meerdere manieren op te vatten. Wellicht moet deze informatie op maat aan 
de patiënt aangeboden worden, in plaats van als algemene tekst waarin staat: 6 uur van tevoren. 
Dat kan bijvoorbeeld door in de brief afspraakbevestiging operatie een duidelijke tijdsaanduiding te 
gebruiken. 
Als we kijken naar het aantal juiste antwoorden, dan blijken vooral de vragen B5 (welke bus neemt u 
vanaf station Zwolle?), vraag D1 (nuchter) en vraag E1 (mag u met de auto terug naar huis?) 
problematisch. Bij deze vragen worden de minste juiste antwoorden gegeven.  Dit zijn vragen waar 
zoals eerder gezegd sprake is van duidelijke afleiders als kopjes. De informatie over het nuchterheid 
staat niet onder een erg expliciet kopje en is daardoor wellicht moeilijk te vinden, maar door deze 
structuur ook moeilijk te interpreteren. 
De lastigste vragen wat betreft begrip zijn praktische vragen, geen vragen waar een duidelijke 
interpretatie voor nodig is. Dat betekent dat deze praktische informatie hoogstwaarschijnlijk teveel 
verstopt is in het informatiepakket. 



 
82 

 

Algemene conclusie gebruikstest 
De gemiddelde snelvindscore in dit pakket komt niet boven de 50% uit: het gemiddelde is 45,31%. 
Voornamelijk vraag B4, vraag B5, vraag E1 en E2 zijn hier debet aan. Bij deze vragen is sprake van de 
laagste snelvindscores. 
B4= Je wilt de operatie verplaatsen, welk telefoonnummer bel je? 
B5= Welke bus kun je het beste nemen vanaf station Zwolle? 
E1  = Mag u zelf met de auto terug naar huis rijden als u ontslagen bent uit het ziekenhuis? 
E2 = Mag u de dag na de operatie weer alles eten en drinken zoals u thuis gewend was? 
 
Opvallend is dat dit voornamelijk feitelijke vragen betreft. Het zijn vragen die je zo uit de informatie 
zou moeten kunnen halen. Wat gaat er dan fout? 
 
Kopjes zijn over het algemeen een probleem: bij het kiezen van het juiste document zitten de scores 
nog boven de 50%, maar als het gaat om kopjes gaan de scores ineens steil naar beneden. De 
documentstructuur is veelal ongeschikt om informatie te zoeken. Inhoudsopgaven en leeswijzers 
ontbreken in de meeste gevallen, daarnaast overlappen de kopjes elkaar of zijn de kopjes 
onduidelijk voor leken. 
Bij meerdere telefoonnummers moet het voor een leek duidelijk zijn voor welke klachten je het ene 
telefoonnummer belt, en voor welke klachten het andere. Dat is nu niet het geval bij de brochure 
Praktische informatie. Hier staan telefoonnummers met ingewikkelde medische termen erboven. 
Design: de A4-tjes een galblaasoperatie heeft een makkelijk te doorzoeken design ten opzichte van 
de folders. Dat komt voornamelijk door de heldere kopjes. 
 
De tekst over verhindering moet duidelijker op het oranje afsprakenkaartje komen te staan. 
In de Opnamebrochure moet het kopje naar het ziekenhuis eruit, of hier moet informatie over 
openbaar vervoer bijkomen. Afbeeldingen moeten bij de tekst passen en niet een geheel ander 
beeld scheppen. 
 
Afspraaktijden moeten in een brief of op een afsprakenkaartje vermeld worden: de meeste 
proefpersonen verwachten het antwoord daar. 
 
In elke brief moet een telefoonnummer staan dat je kunt bellen bij vragen. De brief 
afspraakbevestiging operatie bevat bijvoorbeeld geen telefoonnummer en dat is niet handig; wat 
moet je doen als je niet kunt komen op de voorgestelde datum? 
 
Verder lijken de resultaten erop te wijzen dat de proefpersonen vooral op text-based niveau teksten 
verwerken: de vragen waarbij duidelijk is dat het situatiemodel bevraagd wordt, scoren slecht qua 
begrip. Het gaat om de vragen D1 Mag u om 06:45 uur nog een beschuitje eten?, E1 U bent ontslagen 
uit het ziekenhuis. Mag u zelf met de auto terug naar huis rijden? en vraag E3  Is huiduitslag een 
normale bijwerking, of moet u het ziekenhuis bellen?. 
 
Echter, omdat de vragen niet specifiek zijn ontworpen om het situatiemodel te bevragen, is 
voorzichtigheid nodig bij het trekken van deze conclusie. 
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De mogelijke oorzaken van problemen bij het vinden van informatie in dit zorgpad zijn: 
 

- Informatie is ‘verstopt’  in een brochure 
De tekst over bereikbaarheid per openbaar vervoer zou onder het kopje ‘ Naar het ziekenhuis’  in 
de Opnamebrochure kunnen staan, maar staat alleen onder het kopje ‘ Bereikbaarheid per 
openbaar vervoer’  

- Er staat geen duidelijk kopje boven de tekst 
Dit is het geval bij de vraag over verhindering: het oranje afsprakenkaartje heeft een onduidelijk 
design 
Ook de brochure ‘ Pijnbestrijding en pijnregistratie’ mist heldere kopjes 

- Een inhoudsopgave ontbreekt 
Dit is het geval in het A4 ‘ Een galblaasoperatie’  en in de folder ‘ Algehele anesthesie’ . Wellicht 
was de informatie over naar huis rijden met de auto eerder gevonden als een inhoudsopgave in 
de folder stond. 

- Het is onduidelijk welke informatie in welk soort document te vinden is 
Informatie over eten en drinken wordt niet in het juiste document verwacht (formulier met 
Ontslaginformatie) 
Informatie over naar huis rijden met de auto wordt in veel verschillende documenten gezocht 

- Titels van brochures zijn onduidelijk 
‘ Algehele anesthesie ‘ is bijvoorbeeld een te medische term, ‘verdoving’ is beter te begrijpen 

- Afbeeldingen bij de tekst misleiden de lezer 
De afbeelding met buslijnen misleidt de lezer bij de vraag welke bus hij moet nemen vanaf 
station Zwolle 

- Genreverwachtingen: de lezer verwacht de informatie in een ander tekstgenre 
De informatie over de tijd dat de patiënt zich moet melden wordt in een brief verwacht in plaats 
van op een afsprakenkaartje of in een brochure 

- Voorkennis 
De informatie over naar huis rijden met de auto wordt niet in verband gebracht met anesthesie 
(de verdoving). Hier is voorkennis voor nodig over het feit dat de verdoving invloed op de 
rijvaardigheid kan hebben  

 
De begripsproblemen in dit zorgpad worden mogelijk veroorzaakt door: 
 

- Afbeeldingen bij de tekst die de lezer misleiden 
De afbeelding met buslijnen misleidt de lezer bij de vraag welke bus hij kan nemen vanaf station 
Zwolle 

- Medische termen die het lastig maken de informatie te begrijpen 
Dit is het geval bij de vraag over het verplaatsen van de operatie. De term ‘ chirurgische 
planningsfunctionarissen ‘ is onduidelijk. 

- Er staan veel afleiders in de tekst: alinea’s die het antwoord lijken te geven 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de buslijnen, men verwacht het antwoord bij het kopje ‘ naar het 
ziekenhuis’. 
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Resultaten: zoeken in het pakket met informatie in zorgpad Galblaas 
 

Vraag Kiezers van 
het juiste 
document 

Kiezers van 
het juiste 
kopje binnen 
het juiste 
document 

Gemiddeld aantal 
documenten  
achtereenvolgens 
doorzocht (SD) 

A1 Hoe lang duurt de echografie? 16 (80%) 7 (35%) 2,00 (1,00) 
A2 Waar moet u zich melden op 7 
mei? 

12 (60%) 10 (50%) 1,00 (1,00) 

A3 Wat is het telefoonnummer van 
het secretariaat? 

14 (70%) 10 (50%) 1,45 (0,83) 

B1  Hoe laat heeft u een afspraak 
bij het preoperatieve bureau? 

14 (70%) 11 (55%) 1,55 (1,28) 

B2  Welke complicaties kunnen er 
ontstaan bij de operatie? Noem er 
twee 

20 (100%) 16 (80%) 1,05 (0,22) 

B3 Sneller op de been na 
kijkoperatie. Klopt dit? 

19 (95%) 9 (45%) 1,20 (0,89) 

B4 U wilt de operatie verplaatsen. 
Welk telefoonnummer belt u? 

10 (50%) 6 (30%) 1,39 (0,78) 

B5 Welke bus neemt u vanaf 
station Zwolle? 

17 (85%) 6 (30%) 1,35 (0,75) 

B6 Kunt u internet gebruiken in het 
ziekenhuis? 

20 (100%) 15 (75%) 1,00 (0,00) 

C1 Hoe laat moet u zich melden bij 
het ziekenhuis? 

13 (65%) 9 (45%) 1,21 (0,42) 

C2 Is het mogelijk dat u  na de 
operatie misselijk wordt door de 
verdoving? 

20 (100%) 15 (75%) 1,05 (0,22) 

C3 Wat kunnen verpleegkundigen 
voor u doen als u pijn heeft na de 
operatie? 

20 (100%) 15 (75%) 1,10 (0,31) 

D1 Mag u om 06:45 uur nog een 
beschuitje eten? 

12 (60%) 11 (55%) 1,89 (1,29) 

E1 U bent ontslagen uit het 
ziekenhuis. Mag u zelf met de auto 
terug naar huis rijden? 

8 (40%) 5 (25%) 2,65(1,95) 

E2 Mag u de dag na de operatie 
weer alles eten en drinken zoals u 
thuis gewend was? 

18 (90%) 6 (30%) 1,35 (0,93) 

E3  Is huiduitslag een normale 
bijwerking, of moet u het 
ziekenhuis bellen? 

9 (45%) 6 (30%) 1,75 (1,07) 

Tabel 19, resultaten zoeken informatie in zorgpad Galblaas 
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Resultaten: informatie uit het pakket met informatie interpreteren in zorgpad Galblaas 
 
Vraag Juiste 

antwoord 
Bijna juiste 
antwoord 

Onjuist 
antwoord 

A1 Hoe lang duurt de echografie? 15 (75%) 0 5 (25%) 
A2 Waar moet u zich melden op 7 mei? 14 (70%) 3 (15%) 3 (15%) 
A3 Wat is het telefoonnummer van het 
secretariaat? 

16 (80%) 3 (15%) 1 (5%) 

B1  Hoe laat heeft u een afspraak bij het 
preoperatieve bureau? 

18 (90%) 0 2 (10%) 

B2  Welke complicaties kunnen er ontstaan bij de 
operatie? Noem er twee 

17 (85%) 0 3 (15%) 

B3 Bent u sneller op de been na een 
kijkoperatie? 

20 (100%) 0 0 

B4 U wilt de operatie verplaatsen. Welk 
telefoonnummer belt u? 

14 (70%) 0 6 (30%) 

B5 Welke bus neemt u vanaf station Zwolle? 13 (65%) 0 7 (35%) 
B6 Kunt u internet gebruiken in het ziekenhuis? 19 (95%) 0 1 (5%) 
C1 Hoe laat moet u zich melden bij het 
ziekenhuis? 

20 (100%) 0 0 

C2 Is het mogelijk dat u  na de operatie misselijk 
wordt door de verdoving? 

20 (100%) 0 0 

C3 Wat kunnen verpleegkundigen voor u doen 
als u pijn heeft na de operatie? 

16 (80%) 3 (15%) 1 (5%) 

D1 U wordt om 14:00 uur ’s middags geopereerd. 
’s Ochtends om 06:45 uur wilt u nog een 
beschuitje eten. Mag dat? 

11 (55%) 0 9 (45%) 

E1 U bent ontslagen uit het ziekenhuis. Mag u 
zelf met de auto terug naar huis rijden? 

13 (65%) 0 7 (35%) 

E2 Mag u de dag na de operatie weer alles eten 
en drinken zoals u thuis gewend was? 

20 (100%) 0 0 

E3  Is huiduitslag een normale bijwerking, of 
moet u het ziekenhuis bellen? 

14 (70%) 2 (10%) 4 (20%) 

Totaal 260 (81,25%)   
 
Tabel 20, resultaten antwoorden gebruikstest zorgpad Galblaas 
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Kort overzicht van opvallende zaken 
 
Laagste scores correcte document 
Vraag E1 ontslag zelf terugrijden : 8 proefpersonen(40%) 
Vraag E3: huiduitslag: 9 proefpersonen (45%) 
 
Laagste scores correcte kopje 
Vraag E1 ontslag zelf terugrijden : 8 proefpersonen (40%) 
Vraag E2 eten en drinken zoals gewend: 6 proefpersonen (30%) 
Vraag B4 operatie verplaatsen: telefoonnummer: 6 proefpersonen (30) 
Vraag B5  bus vanaf station Zwolle: 6 proefpersonen (30%) 
 
Langste zoektijd 
Vraag E1 ontslag zelf terugrijden : 87,67 seconden. 
Vraag B5 bus vanaf station Zwolle: 63,60 seconden. 
 
Meeste aantal documenten achtereenvolgens doorzocht 
Vraag E1 ontslag zelf terugrijden gemiddeld 2,65 documenten 
Vraag A1 hoe lang duurt de echografie: gemiddeld 2,00 documenten 
 
Effecten van opleiding 
Effecten van opleiding op de antwoorden zijn niet significant. 
 
Effecten van geslacht. 
Effecten van geslacht op de antwoorden zijn niet significant. 
 
Effecten van leeftijd 
Leeftijd heb ik voor de analyses verdeeld in drie gelijke groepen: 30-50 jaar oud, 50-60 jaar oud en 
60-70 jaar oud. 
Effecten van leeftijd op de antwoorden zijn niet significant. Ook effecten van leeftijd op de totale 
tijdsduur van de gebruikstest zijn niet significant. 



 
87 

7. Zorgpad ICD 
 
7.1 Korte uitleg zorgpad ICD – bladzijde 88 
7.2 Vragenlijsten- bladzijde 89 tot 100 
7.3 Functionele analyse – bladzijde 101 tot 110 
7.4 Gebruikstest – bladzijde 111 tot 130 
7.5 De twee gebruikstesten vergeleken 131 tot 132
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7.1 Korte uitleg over het zorgpad ICD 
 
De wijze van rapporteren van de resultaten is in het zorgpad ICD hetzelfde als in zorgpad Galblaas: 
eerst volgen de resultaten van de vragenlijsten, daarna de resultaten van de functionele analyses en 
tot slot de resultaten van de gebruikstest. 
 
Patiënten van de Isala klinieken komen terecht in het zorgpad ICD wanneer zij een verhoogd risico 
lopen op hartfalen.  ICD is de afkorting van Implanteerbare Cardioverter Defibrillator. Dit is een klein 
apparaatje dat onder het borstbeen geïmplanteerd wordt. Het apparaatje zorgt ervoor dat 
potentieel levensbedreigende ritmestoornissen beëindigd worden. Dat doet de ICD door een 
krachtige stroomschok te geven. 
 
Wie? 
Twee groepen patiënten komen in aanmerking voor de ICD-implantatie:  

- Patiënten die een hoog risico lopen om ernstige hartritmestoornissen te krijgen, om 
profylactische (preventief) redenen; 

- Patiënten die een hartritmestoornis hebben gehad en de ICD krijgen om therapeutische 
redenen.  

 
De tweede groep patiënten is met spoed opgenomen in het ziekenhuis en doorloopt het zorgpad op 
een andere wijze dan de patiënten in de eerste groep. Zij volgen bijvoorbeeld niet de preklinische 
voorlichting. 
 
Het zorgpad ICD bestaat uit een reeks bezoeken aan het ziekenhuis en uiteindelijk de 
daadwerkelijke operatie, waarbij de ICD geïmplanteerd wordt. 
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7.2 Methode 1: Resultaten Vragenlijsten 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gerapporteerd van de  
vragenlijsten in het zorgpad ICD. 

 

Diagnosefase 
Aan de vragenlijst in de diagnosefase (bijlage 1) hebben vijftien respondenten deelgenomen, 12 
mannen en 3 vrouwen. De respons was 78,95%. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 
66,13 jaar (standaarddeviatie 6,92).Drie van de respondenten geven aan niet eerder te zijn 
behandeld in de Isala klinieken. Twaalf respondenten zijn wel eerder behandeld in de Isala klinieken. 
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Onderwerp Gemiddelde (standaarddeviatie) 
Werking ICD voldoende  
10 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 2 geen antwoord 

4,23 (0,44) 

Werking ICD duidelijk  
9 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 3 geen antwoord 

4,25 (0,45) 

Implantatie zelf voldoende  
9 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 3 geen antwoord 

4,25 (0,45) 

Implantatie zelf duidelijk  
10 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 2 geen antwoord 

4,23 (0,44) 

Complicaties voldoende  
11 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 1 proefpersoon niet mee eens, niet mee oneens 

4,13 (0,52) 

Complicaties duidelijk  
 6 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 1 proefpersoon niet mee eens, niet mee oneens, 5 
geen antwoord 

4,20 (0,63) 

Gevolgen voldoende  
10 proefpersonen mee eens, 2 mee eens, 2 niet mee eens, 
niet mee oneens, 1 geen antwoord 

4,00 (0,56) 

Gevolgen duidelijk  
7 proefpersonen mee eens, 2 zeer mee eens, 2 niet mee 
eens, niet mee oneens, 4 geen antwoord 

4,00 (0,63) 

Bereikbaarheid voldoende  
6 niet mee eens, 3 neutraal, 2 zeer mee oneens, 2 geen 
informatie ontvangen, 1 zeer mee eens, 1 mee eens, 1 niet 
gelezen, 2 geen antwoord 

4,00 (1,00) 

Bereikbaarheid duidelijk  
6 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 1 proefpersoon neutraal, 5 proefpersonen geen 
antwoord 

4,20 (0,63) 

Rijbewijs voldoende  
8 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 3 proefpersonen neutraal, 1 geen antwoord 

4,00 (0,68) 

Rijbewijs duidelijk  
5 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
eens, 2 proefpersonen neutraal, 5 geen antwoord 

4,10 (0,74) 

Opnameduur voldoende  
11 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen zeer mee 
eens, 1 neutraal, 1 geen antwoord 

4,07 (0,48) 

Opnameduur duidelijk  
6 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen zeer mee 
eens, 2 proefpersonen neutraal, 5 geen antwoord 

4,00 (0,67) 

 
Tabel 21, frequenties en gemiddelden vragenlijsten diagnosefase ICD 
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Resultaten vragenlijsten diagnosefase 
In tabel 15 zien we dat de informatie over de werking van de ICD duidelijk wordt gevonden en dat de 
informatie over de implantatie zelf als voldoende (qua hoeveelheid) wordt beoordeeld. Dit zijn de 
best scorende items van de schaalvragen over voldoende en duidelijke informatie. 
Het slechtst scoort de informatie over gevolgen (duidelijk en voldoende), bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen (voldoende) en informatie over het rijbewijs (voldoende). Echter, de scores op 
deze items komen uit op 4,00, dit betekent mee eens in de schaalverdeling. Conclusie; weinig echte 
problemen te ontdekken. 
 
Nut van de 
informatie 

Frequenties van de antwoorden Gemiddelde 

Ziekte begrip 6 mee eens, 6 zeer mee eens, 2 neutraal, 1 geen antwoord 4,29 (0,73) 
Juiste moment 7 mee eens, 5 zeer mee eens, 1 neutraal,  

1 mee oneens 
4,14 (0,86) 

Voorbereiden 
ziekenhuisbezoek 

8 mee eens, 4 zeer mee eens, 1 neutraal,  
1 mee oneens, 1 geen antwoord 

4,07 (0,83) 

Juiste behandeling 
kiezen 

5 zeer mee eens, 3 mee eens, 2 neutraal,  
1 mee oneens, 1 zeer mee oneens, 3 geen antwoord 

3,83 (1,34) 

Minder zorgen 
maken over 
gezondheid 

5 neutraal, 5 zeer mee eens, 3 mee eens,  
1 mee oneens, 1 geen antwoord 

3,86 (1,03) 

Waarom ICD nodig 7 mee eens, 4 zeer mee eens, 1, neutraal,  
1 mee oneens, 1 zeer mee oneens, 1 geen antwoord 
 

3,86 (1,17) 

Tabel 22, resultaten vragen over nut van informatie diagnosefase ICD 
 
Conclusie over het nut van de informatie 
Wat betreft het nut van de informatie, is het duidelijk dat het begrip voor de ziekte door de 
informatie is toegenomen (gemiddelde 4,29). Voor de meeste respondenten kwam de informatie op 
het juiste moment (gemiddelde 4,14) en hielp de informatie hen het ziekenhuisbezoek voor te 
bereiden (gemiddelde 4,07). Minder goede scores zien we terug bij het nut van de informatie bij het 
kiezen van de juiste behandeling (gemiddelde 3,83) en het minder zorgen maken (gemiddelde 3,86) 
en waarom de ICD geïmplanteerd wordt (gemiddelde 3,86). 
Standaarddeviatie is ook het grootst bij ‘juiste behandeling’, wellicht omdat er weinig keus is wat 
betreft behandeling. Patiënten kunnen niet echt kiezen voor een ICD of iets anders… 
 
De respondenten kregen een stelling voorgelegd. Het betrof de volgende stelling:  
Ik had nog veel vragen na het lezen van de schriftelijke informatie en ik weet (nog) niet goed wat mij te 
wachten staat. 
Ja  / nee 
Tien respondenten (66,7%) antwoordden nee. Drie respondenten antwoordden ja (20%). Twee 
respondenten hebben de vraag niet beantwoord (13,3%). 
 
De respondenten beantwoordden de vraag of zij extra informatie zochten, naast de al ontvangen 
schriftelijke informatie. De meeste mensen hebben extra informatie gezocht via internet. 
8 respondenten zochten extra informatie via internet, 5 respondenten zochten extra informatie via 
gesprekken, 2 respondenten zochten geen extra informatie, 1 respondent consulteerde de huisarts, 
1 respondent anders . 
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De respondenten kenden vervolgens een rapportcijfer toe aan de schriftelijke informatie. 
 Gemiddelde Standaarddeviatie Minimum Maximum 
Rapportcijfer 8,00 1,11 5 9 
Tabel 23, rapportcijfer diagnosefase zorgpad ICD 
 

De respondenten gaven een positief punt en een negatief punt bij het rapportcijfer. 
Positief punt 
Elf respondenten benoemden een positief punt bij het rapportcijfer. Een selectie uit de positieve 
punten: 

- “Alle gegevens waren zeer duidelijk” 
- “Alles is goed uitgelegd en vooral met beeld erbij” 
- “De schriftelijke informatie is duidelijk (goede en begrijpelijke zinnen)” 
- “Duidelijkheid en veel antwoorden” 

Negatief punt 
Tien respondenten benoemden een negatief punt bij het rapportcijfer. Dit waren onder andere: 

- “Geen uitgebreide uitleg” 
- “Ik had verwacht twee dagen in het ziekenhuis te liggen, maar het waren er drie” 
- “Misschien zou een schets van het lichaamsgedeelte en het hart in doorsnede met daarin de 

ICD en de draadjes het verhaal nog duidelijker maken” 
- “Weinig schriftelijke informatie” 

 
Algemene conclusie over diagnosefase zorgpad ICD 
De informatie in de diagnosefase lijkt goed afgestemd te zijn op de patiënt. Het slechtst scoort de 
informatie over de gevolgen van de implantatie voor het dagelijks leven, de items informatie over 
bereikbaarheid voldoende, rijbewijs voldoende en opnameduur duidelijk. Eén respondent maakt een 
opmerking over het missen van een schets van het lichaamsgedeelte in de informatie. Drie 
respondenten geven aan nog veel vragen te hebben na het lezen van de schriftelijke informatie, het 
is echter onduidelijk welk soort vragen zij hebben. 
 

Verpleegfase 
Aan de vragenlijst in de verpleegfase (bijlage 2) hebben tien respondenten deelgenomen, 6 mannen 
en 2 vrouwen. Er zijn circa zeventien vragenlijsten verspreid, dus de respons is 58,82%. Twee 
respondenten hebben de vraag over hun geslacht niet ingevuld, van hen weten we dus niet of het 
mannen of vrouwen betreft. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 67,50 jaar 
(standaarddeviatie 12,29). 
Vijf van de respondenten geven aan niet eerder te zijn behandeld in de Isala klinieken. Vijf 
proefpersonen zijn wel eerder behandeld in de Isala klinieken. 
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Onderwerp Gemiddelde (standaarddeviatie) 

Implantatie zelf voldoende  
5 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen mee oneens, 
1 proefpersoon neutraal, 1 proefpersoon geen antwoord 

2,89 (1,45) 

Implantatie zelf duidelijk  
5 proefpersonen mee eens, 1 proefpersoon neutraal, 1 
proefpersoon mee oneens, 1 proefpersoon zeer mee 
oneens, 2 proefpersonen geen antwoord 

3,25 (1,17) 

Complicaties voldoende  
6 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen mee oneens, 
1 proefpersoon zeer mee oneens, 1 proefpersoon geen 
informatie ontvangen 

3,22 (1,20) 

Complicaties duidelijk  
3 proefpersonen mee oneens, 3 proefpersonen mee eens, 
1 proefpersoon neutraal, 1 proefpersoon geen informatie 
ontvangen, 1 proefpersoon geen antwoord 

3,00 (1,00) 

Opnameduur voldoende  
5 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen mee oneens, 
1 proefpersoon zeer mee oneens, 1 proefpersoon geen 
informatie ontvangen 

3,12 (1,25) 

Opnameduur duidelijk  
4 proefpersonen mee eens, 1 proefpersoon mee oneens, 1 
proefpersoon zeer mee oneens, 1 proefpersoon geen 
informatie ontvangen, 3 proefpersonen geen antwoord 

3,17 (1,33) 

Verdoving voldoende  
6 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen zeer mee 
oneens, 1 proefpersoon neutraal, 1 proefpersoon geen 
informatie ontvangen 

3,22 (1,30) 

Verdoving duidelijk  
5 proefpersonen mee eens, 1 proefpersoon mee oneens, 1 
proefpersoon geen informatie ontvangen, 3 proefpersonen 
geen antwoord 

3,67 (0,82) 

Bereikbaarheid voldoende  
3 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen neutraal, 2 
proefpersonen mee oneens, 2 proefpersonen geen 
informatie ontvangen, 1 proefpersoon zeer mee oneens 

3,00 (1,00) 

Bereikbaarheid duidelijk  
3 proefpersonen neutraal, 3 proefpersonen geen info 
ontvangen, 1 proefpersoon mee eens, 1 proefpersoon mee 
oneens, 2 proefpersonen geen antwoord 

3,00 (0,71) 

Shock voldoende  
8 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen zeer mee 
oneens 

3,40 (1,27) 

Shock duidelijk  
6 proefpersonen mee eens, 1 proefpersoon mee oneens, 3 
proefpersonen geen antwoord 

3,71 (0,76) 

Leefregels voldoende  
6 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen zeer mee 
oneens, 1 proefpersoon mee oneens, 1 proefpersoon zeer 
mee eens 

3,30 (1,42) 
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Onderwerp Gemiddelde (standaarddeviatie) 

Leefregels duidelijk  
4 proefpersonen mee eens, 2 proefpersonen mee oneens, 
1 proefpersoon zeer mee eens, 3 proefpersonen geen 
antwoord 

3,57 (1,13) 

Rijbewijs voldoende  
6 proefpersonen mee eens, 3 proefpersonen zeer mee 
oneens, 1 proefpersoon zeer mee eens 

3,20 (1,55) 

Rijbewijs duidelijk  
3 proefpersonen mee eens, 1 proefpersoon zeer mee eens, 
1 proefpersoon neutraal, 1 proefpersoon zeer mee oneens, 
4 proefpersonen geen antwoord 

3,50 (1,38) 

Tabel 24, frequenties en gemiddelden vragenlijsten verpleegfase ICD 
 
Uit tabel 17 kunnen we afleiden dat de informatie in de verpleegfase relatief minder goed wordt 
beoordeeld dan in de diagnosefase: in de verpleegfase zien we geen enkel item dat score 4 (mee 
eens) of hoger krijgt.  
De informatie die het beste scoort is de informatie over shock (duidelijk) en de informatie over de 
verdoving (duidelijk). 
Relatief iets slechter scoort de informatie over de implantatie zelf (voldoende) en de informatie over 
complicaties (duidelijk), de informatie over bereikbaarheid van het ziekenhuis bij vragen (voldoende 
en duidelijk). 
Dit zou mogelijk het volgende betekenen: 

- Patiënten willen meer informatie over de implantatie zelf 
- Patiënten willen duidelijkere informatie over complicaties 
- Patiënten willen meer informatie over de bereikbaarheid van het ziekenhuis bij vragen 
- Patiënten willen duidelijkere informatie over de bereikbaarheid van het ziekenhuis bij 

vragen 
Echter, deze uitspraken zijn slechts indicatief: geen enkele score wijst erop dat er daadwerkelijk iets 
mis is met de schriftelijke informatie. 
 
De proefpersonen beantwoordden ook in dit zorgpad weer vragen over het nut van de informatie. 
 
Nut van de 
informatie 

Frequenties van de antwoorden Gemiddelde 

Ziekte begrip 3 neutraal, 3 mee eens, 1 mee oneens, 1 zeer mee oneens, 1 
zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,22 (1,20) 

Juiste moment 4 neutraal, 3 mee eens, 2 zeer mee eens, 1 zeer mee oneens 3,50 (1,18) 
Voorbereiden 
ziekenhuisbezoek 

4 mee eens, 2 neutraal, 2 zeer mee oneens, 1 zeer mee 
eens, 1 geen antwoord 

3,22 (1,39) 

Juiste behandeling 
kiezen 

2 neutraal, 2 zeer mee oneens, 1 mee eens, 1 zeer mee 
eens, 4 geen antwoord 

2,83 (1,60) 

Minder zorgen 
maken over 
gezondheid 

3 neutraal, 2 zeer mee eens, 1 mee oneens, 1 zeer mee 
oneens, 1 mee eens, 2 geen antwoord 

3,25 (1,39) 

Waarom ICD nodig 3 zeer mee eens, 2 mee eens, 2 neutraal, 1 zeer mee 
oneens, 2 geen antwoord 
 

3,75 (1,39) 

Tabel 25, nut van de informatie in de verpleegfase  
 
 



 
95 

Voor de meeste proefpersonen kwam de informatie op het juiste moment (gemiddelde 3,50 ) en 
hielp de informatie hen te begrijpen waarom ze een ICD kregen (gemiddelde 3,75). Minder goede 
scores zien we terug bij het nut van de informatie bij het kiezen van de juiste behandeling 
(gemiddelde 2,83 ) en of de informatie hen hielp het ziekenhuisbezoek voor te bereiden 
(gemiddelde 3,22)en het minder zorgen maken (gemiddelde 3,25) en begrip voor ziekte (3,22). 
 
Ook werd de respondenten gevraagd of zij nog extra informatie zochten. 5 respondenten hebben op 
internet gezocht, 3 respondenten via gesprekken, 3 respondenten hebben geen extra informatie 
gezocht , 3 respondenten anders (kan ook meerdere antwoorden gegeven hebben) 
 
De respondenten kenden een rapportcijfer toe aan de schriftelijke informatie. 
 Gemiddelde Standaarddeviatie Minimum Maximum 
Rapportcijfer 7,50 0,76 7 9 
Tabel 26, rapportcijfer verpleegfase zorgpad ICD 
 

Daarbij noemden de respondenten een positief en een negatief punt. 
 
Positief punt 
Negen respondenten noemden een positief punt bij het rapportcijfer. Onder andere: 

- “Het boekje van de Hartstichting en de Isala klinieken (een icd-implantatie) waren mij goed 
duidelijk” 

- “Prima” 
- “de voorbereiding op de implantatie” 

Negatief punt 
Zeven respondenten noemden een negatief punt. Onder andere: 

- “De dag van de operatie duurt te lang” 
- “De nazorg is niet goed geregeld, de eerste controle is pas na twee maanden” 
- “Voor de opname alleen telefonisch bericht” 
- “Verdoving” 

 
Conclusie resultaten verpleegfase ICD-implantatie 
Concluderend kunnen we stellen dat in de verpleegfase de respondenten de informatie prima 
vinden. De slechtst scorende items waren: 

- implantatie zelf voldoende 
- complicaties duidelijk 
- bereikbaarheid duidelijk 

De informatie over shock, leefregels en verdoving werd gemiddeld als goed bestempeld. 
 

Fase na de behandeling 
Aan de vragenlijstin de fase na de behandeling (bijlage 3) hebben dertien respondenten 
deelgenomen, twaalf mannen en één vrouw. De respons was 43,33%. De gemiddelde leeftijd van de 
respondenten was 63,08 jaar (standaarddeviatie 15,24). Zes van de respondenten geven aan niet 
eerder te zijn behandeld in de Isala klinieken. Acht respondenten zijn wel eerder behandeld in de 
Isala klinieken. 
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Onderwerp Gemiddelde (standaarddeviatie) 

Implantatie zelf voldoende  
10 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 mee 
oneens, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,92 (1,03) 

Implantatie zelf duidelijk  
10 respondenten mee eens, 2 zeer mee eens, 1 zeer mee 
oneens, 1 mee oneens 

3,86 (1,05) 

Complicaties voldoende  
9 respondenten mee eens, 2 mee oneens, 1 zeer mee eens, 
1 geen informatie ontvangen, 1 geen antwoord 

3,75 (0,87) 

Complicaties duidelijk  
9 respondenten mee eens, 2 mee oneens, 1 zeer mee eens, 
1 geen informatie ontvangen, 1 geen antwoord 

3,75 (0,87) 

Opnameduur voldoende  
12 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 zeer 
mee eens 

3,46 (0,86) 

Opnameduur duidelijk  
10 respondenten mee eens, 2 geen antwoord, 1 zeer mee 
oneens, 1 zeer mee eens 

3,71 (0,94) 

Verdoving voldoende  
8 respondenten mee eens, 2 mee oneens, 1 zeer mee 
oneens, 1 neutraal, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,69 (1,13) 

Verdoving duidelijk  
8 respondenten mee eens, 2 mee oneens, 1 zeer mee 
oneens, 1 neutraal, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,77 (1,13) 

Bereikbaarheid voldoende  
11 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 mee 
oneens, 1 zeer mee eens 

3,77 (0,99) 

Bereikbaarheid duidelijk  
10 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 mee 
oneens, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,68 (1,03) 

Shock voldoende  
10 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 neutraal, 
1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,77 (0,93) 

Shock duidelijk  
10 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 neutraal, 
1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,77 (0,93) 

Leefregels voldoende  
9 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 mee 
oneens, 1 neutraal, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,62 (1,04) 

Leefregels duidelijk  
9 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 mee 
oneens, 1 neutraal, 1 zeer mee eens, 1 geen antwoord 

3,62 (1,04) 

Rijbewijs voldoende  
8 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 mee 
oneens, 1 neutraal, 3 zeer mee eens 

3,79 (1,12) 

Rijbewijs duidelijk  
9 respondenten mee eens, 1 zeer mee oneens, 1 mee 
oneens, 1 neutraal, 2 zeer mee eens 

3,71 (1,07) 

Tabel 27, frequentie en gemiddelden vragenlijstfase na de operatie 
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Uit tabel 19 valt op te maken dat de informatie over de implantatie zelf het beste scoort (duidelijk en 
voldoende). Daarnaast is te zien dat de informatie over de opnameduur (voldoende) relatief minder 
goed scoort. Dit geldt ook voor de informatie over leefregels (duidelijk). 
 
Hieruit kunnen we met voorzichtigheid afleiden dat: 

- patiënten meer informatie over de opnameduur wensen 
- patiënten duidelijkere informatie over leefregels wensen. 
 

 
 
Nut van de 
informatie 

Frequenties van de antwoorden Gemiddelde 

Ziekte begrip 6 mee eens, 7 zeer mee eens, 1 zeer mee oneens 4,29 (1,07) 
Juiste moment 7 zeer mee eens, 6 mee eens, 1 zeer mee oneens 4,29 (1,07) 
Voorbereiden 
ziekenhuisbezoek 

6 zeer mee eens, 3 mee eens, 3 neutraal, 2 zeer mee oneens 3,79 (1,42) 

Juiste behandeling 
kiezen 

7 zeer mee eens, 3 mee eens, 2 neutraal, 2 zeer mee oneens 3,93 (1,44) 

Minder zorgen 
maken over 
gezondheid 

7 zeer mee eens, 5 mee eens, 1 neutraal, 1 zeer mee oneens 4,21 (1,12) 

Waarom ICD nodig 8 zeer mee eens, 4 mee eens, 1 mee oneens, 1 zeer mee 
oneens 

4,21 (1,25) 

Tabel 28, nut van de informatie na de operatie 
 
Voor de meeste respondenten kwam de informatie op het juiste moment (gemiddelde 4,29 ) en 
hielp het ziekte te begrijpen (4,29). Ook maakte men zich minder zorgen (4,21), waarom icd (4,21) 
Minder goede scores zien we terug bij het nut van de informatie bij het voorbereiden op het 
ziekenhuisbezoek (3,79) , het kiezen van de juiste behandeling (gemiddelde 3,93 )  
 
De respondenten gaven aan of zij naar extra informatie zochten.  
7 respondenten zochten informatie op internet, twee respondenten zochten extra informatie via de 
huisarts, vijf respondenten zochten geen extra informatie , drie respondenten zochten extra 
informatie via gesprekken, één respondent heeft geen antwoord gegeven, één respondent zocht 
ook in boeken/tijdschriften. Hij gaf aan chirurg in ruste te zijn en in zijn studieboeken te hebben 
gekeken. 
 
De respondenten kenden een rapportcijfer toe aan de schriftelijke informatie. 
Rapportcijfer 
 Gemiddelde Standaarddeviatie Minimum Maximum 
Rapportcijfer 7,57 1,56 3 9 
Tabel 29, rapportcijfer fase na de operatie zorgpad ICD 
 

Daarbij benoemden zij een positief en een negatief punt. 
 
Positief punt 
Elf respondenten noemden een positief punt. Onder andere: 

- “Dat alles zeer begrijpelijk was” 
- “Grote waardering voor de gang van zaken” 
- “Je kunt het allemaal nog eens nalezen, ook de familie” 
-  “Over het algemeen de informatie” 
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Negatief punt 
Acht respondenten noemden een negatief punt. Onder andere: 

- “Geen gesprek gehad met de chirurg” 
- “Informatie ten behoeve van rijbewijs mager” 
- “Mijn thuiszender kwam na 7 weken nog niet voor op het computersysteem van De 

Weezenlanden” 
- “Het rechtsplaatsen van de ICD voor linkshandigen, op het laatst toch links plaatsen (wordt 

aangegeven in de folders)” 
 
Conclusie vragenlijsten na de operatie 
Over het algemeen gesproken wordt de informatie naderhand goed beoordeeld. De slechtst 
scorende items, waren: 

- opnameduur voldoende 
- leefregels voldoende 
- leefregels duidelijk 
- verdoving voldoende 

 
De informatie over de implantatie zelf en het rijbewijs werd goed beoordeeld.  
 

Hebben de respondenten alle informatie ontvangen? 
In alle fasen is in de vragenlijst ook een vraag opgenomen of respondenten bepaalde folders en 
brieven ontvangen hebben. De respondenten kruisen bij deze vraag aan welke folders, brieven en 
dergelijke zij hebben ontvangen. In deze paragraaf bespreek ik kort de antwoorden op deze vraag. 
 
Diagnosefase 

o Iedereen heeft de folder Een ICD-implantatie ontvangen 
o Eén respondent geeft aan de preklinische brief niet te hebben ontvangen en één 

proefpersoon weet het niet.  
o Negen respondenten hebben de CRT-folder gekregen,  drie respondenten weten het niet en 

drie respondenten geven aan dat deze folder niet op hen van toepassing was. 
 
De verspreiding van informatie in de diagnosefase is goed; alle respondenten hebben in elk geval de 
brochure Een ICD-implantatie ontvangen. Enkel één respondent zegt de brief over de preklinische 
periode niet te hebben ontvangen. Dit is echter wel een belangrijk gemis; de patiënt mist dan de 
vooronderzoeken en de preklinische voorlichting. Over de CRT-folder kunnen weinig belangrijke 
conclusies getrokken worden; deze folder is facultatief en respondenten weten daardoor wellicht 
niet welke folder bedoeld wordt. 
 
Behandelfase 

o Iedereen heeft de ICD-folder ontvangen 
o STIN folder 5x wel en 4x niet ontvangen en 1x weet niet 
o Preklinische brief 3x niet ontvangen, 7x wel 
o Folder Hartrevalidatie 5x niet ontvangen, 4x ontvangen en 1x weet niet 
o Zorgkaart 3x niet ontvangen, 4x niet ontvangen en 2x weetniet 
o CRT-folder 2x ontvangen, 1x niet ontvangen en 7x niet van toepassing 
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De folder over de Stichting ICD-dragers Nederland is vier keer niet ontvangen, de preklinische brief 
drie keer niet, de folder over hartrevalidatie vijf keer niet, de zorgkaart drie keer niet. De folder 
Hartrevalidatie is facultatief; hier hoeven daarom geen conclusies aan verbonden te worden. Dat de 
preklinische brief in drie gevallen niet is ontvangen, komt wellicht doordat dit acute patiënten 
waren; de vragenlijsten zijn ook meegegeven aan patiënten die acuut binnenkwamen bij de Isala 
klinieken. De zorgkaart is ook niet altijd ontvangen; het is niet duidelijk wat de reden hiervan is. 

 
Fase na de operatie 

o Iedereen heeft de folder een ICD-implantatie ontvangen 
o STIN folder 12 x ontvangen, 1x niet ontvangen en 1x geen antwoord 
o Preklinische brief 9x ontvangen, 5x niet ontvangen 
o Folder hartrevalidatie 10x ontvangen, 4x niet ontvangen. 
o Zorgkaart 7x ontvangen, 4x niet ontvangen en 3x weetniet 
o CRT-folder 2x ontvangen, 1 x niet ontvangen en bij 10 niet van toepassing, 1x weet ik niet. 

 
In de fase na de operatie valt op dat de preklinische brief vijf keer niet ontvangen is. Dit kan echter 
weer liggen aan het feit dat patiënten acuut binnen zijn gekomen bij de Isala klinieken.  De zorgkaart 
is vier keer niet ontvangen; dit is relatief vaak. Het is niet duidelijk waarom de zorgkaart niet 
ontvangen is. 

Behoefte aan informatie 
Diagnosefase 
60% (9 respondenten) van de respondenten geeft aan zoveel mogelijk informatie over ziekte en 
behandeling te willen, 33,33% (5 respondenten) heeft daar geen behoefte aan; zij geven aan 
voldoende te hebben aan de informatie die artsen verstrekken. Eén respondent (6,7%) heeft geen 
antwoord op deze vraag gegeven. 
Verpleegfase 
60% (6 respondenten) van de respondenten geeft aan zoveel mogelijk informatie over ziekte en 
behandeling te willen, 40% (4 respondenten) heeft daar geen behoefte aan; zij geven aan voldoende 
te hebben aan de informatie die artsen verstrekken. 
Fase na de operatie 
61,54% (8 respondenten) van de respondenten geeft aan zoveel mogelijk informatie over ziekte en 
behandeling te willen, 46,15% (6 respondenten) heeft daar geen behoefte aan; zij geven aan 
voldoende te hebben aan de informatie die artsen verstrekken. 
 
Als we de resultaten bij elkaar optellen, zien we dat 23 respondenten behoefte hebben aan extra 
informatie(52,27%), 20 respondenten geen behoefte hebben aan extra informatie (45,45%) en één 
respondent heeft geen antwoord gegeven (4,4%). 
 
Interessant is dat deze resultaten behoorlijk overeenkomen met de resultaten in het zorgpad 
Galblaas.  
 
Behoefte aan extra 
informatie* 

Ja  Nee 

Zorgpad Galblaas 53,33% 40% 
Zorgpad ICD 52,27% 45,45% 
Tabel 30, behoefte aan extra informatie in beide zorgpaden 
 
* de overige proefpersonen hebben geen antwoord gegeven; daarom cumuleren de percentages 
niet tot 100%.  
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Algemene conclusie vragenlijsten ICD 
 
Over het algemeen wordt de informatie in de verschillende fasen van het zorgpad als goed 
gewaardeerd (rapportcijfer 7,5 of hoger). 
 
 De slechtst scorende items waren de volgende: 
 Diagnosefase 
- de gevolgen van de implantatie voor het dagelijks leven 
- de informatie over bereikbaarheid van het ziekenhuis bij vragen (voldoende) 
- rijbewijs (voldoende) 
- opnameduur (duidelijk) 
 
Verpleegfase: 

- implantatie zelf (voldoende) 
- complicaties (duidelijk) 
- bereikbaarheid van het ziekenhuis bij vragen (duidelijk) 

De informatie over shock, leefregels en verdoving werd gemiddeld als goed bestempeld. 
 
Fase na de operatie 

- opnameduur (voldoende) 
- leefregels (voldoende) 
- leefregels (duidelijk) 
- verdoving (voldoende) 

 
De informatie over de implantatie zelf en het rijbewijs werd goed beoordeeld.  

In de gebruikstest kan wellicht aandacht worden besteed aan de thema’s bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen, rijbewijs, opnameduur, complicaties, en leefregels.
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7.3 Methode 2: Functionele analyse zorgpad ICD 
In deze paragraaf wordt de functionele analyse gerapporteerd. De folder ‘Een ICD-implantatie’ is 
daarbij een voorbeeld van een volledig uitgewerkte analyse, daarna volgen net als bij het zorgpad 
galblaas nog de analyses per fase. In bijlage 4 zijn de overige analyses van de documenten te vinden. 
 

Zorgpad ICD: functies van de schriftelijke informatie 
Wat? Instructief Informatief Persuasief Motiverend  Affectief 
1. Folder Een ICD-
implantatie 

3 6 1 0 1 

2. Folder Cardiale 
Resynchronisatie-
therapie 

0 3 0 0 0 

3. Brief 
afspraakbevestiging 
vooronderzoeken 

2 2 0 0 0 

4. Folder Welkom 
in de Isala klinieken 

0 1 0 0 0 

5. Kaartje 
Bezoektijden 
verpleegafdelingen 

0 1 0 0 0 

6. Kaartje 
Bezoektijden 
afdeling B5 
Cardiologie 

1 2 0 0 0 

7. Folder Afdeling 
B5  

0 1 0 0 0 

8. Zorgkaart 1 1 0 0 0 
9. Folder 
Hartrevalidatie 

1 1 0 0 0 

10. Folder 
Informatie voor 
ICD-dragers en hun 
partners 

1 1 0 0 0 

Totaal 9 19 1 0 1 
Tabel 31, functies van de schriftelijke informatie zorgpad ICD 
 
De folder ‘ een ICD-implantatie’ is de folder die erg belangrijk is in dit zorgpad; het bevat alle 
informatie over de operatie en de periode voor en na de behandeling. Daarom geef ik van deze 
folder een voorbeeld van de uitgevoerde functionele analyse. De eerste functie bij deze folder wordt 
volledig weergegeven, daarna volgen enkel de functieomschrijvingen. 
 
De tekst onder het kopje Inleiding bevat overwegend informatieve doelen; er wordt uitgelegd wat er 
tot nu toe is gebeurd en op welk punt in het proces de patiënt zich bevindt. Daarnaast staan er 
enkele alinea’s in die instructief zijn, bijvoorbeeld ‘wij raden u aan om iemand te vragen om bij u te 
blijven bij de verschillende gesprekken’.  
 
De tekst onder het kopje Opnameperiode bevat informerende doelen: er wordt uitgelegd welke 
groepen in aanmerking komen voor een ICD-implantatie en waarom de brochure geschreven is.  
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Informatieve functie 
Beoogd communicatief effect 
Potentiële ICD-dragers globaal op de hoogte brengen van de procedure van de implantatie van een 
ICD – de potentiële ICD-dragers weten wat hen te wachten staat. 
Onderwerp 
De uitvoering van een ICD-implantatie 
Doelgroep 
Patiënten die een ICD-implantatie ondergaan 
Beleidsdoel 
Patiënten op de hoogte brengen van de procedure door hen schriftelijk voor te lichten (naast 
mondelinge voorlichting). Hiermee voldoen de Isala klinieken aan de wettelijke vereisten, zoals 
vastgesteld in de WGBO. 
Functieomschrijving 
De folder Een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen (doelgroep), laten 
weten wat er gebeurt tijdens een implantatie (onderwerp), om  hen schriftelijk te informeren en te 
voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht (beleidsdoel).  
 
De tekst onder het kopje Cardiologische verpleegafdelingen is informerend: er wordt uitleg gegeven 
over de verpleegafdelingen en degenen die op deze afdeling werken. 
De tekst onder het kopje Praktische informatie omvat instructies, zoals ‘Op de cardiologische 
verpleegafdelingen mag niet worden gerookt’.  
De tekst onder het kopje Gesprek met de cardioloog en physician assistant is informerend.  Er staat 
welk gesprek plaatsvindt, met wie en waarover het gesprek zal gaan. 
De tekst onder het kopje Preklinische traject: onderzoeken en presentatie bevat informatie over het 
preklinische traject. 
Onder het kopje Voorbereidende onderzoeken staat informerende tekst: de patiënt krijgt uitleg over 
mogelijke onderzoeken die hij vóór de operatie moet ondergaan. 
Onder het kopje Gesprek met de verpleegkundige en zaalarts of physician assistant staat 
informerende tekst; uitleg over het gesprek. 
De tekst onder het kopje Vóór de implantatie bevat overwegend informatieve teksten; het gaat over 
de gebeurtenissen voor de implantatie. De zin over nuchter zijn vóór de operatie, is instructief: de 
patiënt wordt geïnstrueerd nuchter te zijn op de dag van de ingreep. 
De tekst in het kader op bladzijde 8 is voornamelijk informerend; uitleg over mogelijke uitstel van 
het tijdstip van de operatie. 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen (doelgroep), laten 
weten hoe (communicatief effect) zij zich moeten voorbereiden op de operatie (onderwerp), zodat 
patiënten volledig en duidelijk geïnformeerd zijn en artsen zoveel mogelijk patiënten op één dag 
kunnen opereren (beleidsdoel). 
 
Onder het kopje Tijdens de implantatie is voornamelijk informatief. Het proces van de patiënt wordt 
geschetst vanaf het moment dat hij op de operatietafel ligt. 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen (doelgroep), laten 
weten wat er gebeurt tijdens de opnameperiode (onderwerp), zodat patiënten volledig en duidelijk 
geïnformeerd zijn en de Isala klinieken voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht 
(beleidsdoel).  
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Onder het kopje Na de implantatie staan voornamelijk informerende teksthandelingen waarin 
uitgelegd wordt wat er op de verpleegafdeling gebeurt na de operatie. Daarnaast bevat de tekst 
enkele instructieve teksthandelingen over eten en drinken en in beweging komen. 
Onder het kopje Voorafgaand aan ontslag zijn veel informatieve teksthandelingen terug te vinden. 
Hier wordt onder andere uitgelegd wanneer de patiënt normaal gesproken het ziekenhuis mag 
verlaten. De kopjes die hieronder vallen Gesprek met de zaalarts en gesprek met de verpleegkundige 
bevatten tevens informatieve teksthandelingen. 
 
De tekst onder het kopje Dag van ontslag is grotendeels informatief; de teksthandeling bestaat uit 
informatie geven over wanneer de patiënt naar huis kan en welke papieren de patiënt meekrijgt. 
De tekst onder het kopje Herstel thuis is informatief en deels instructief. De uitleg over het proces 
van herstel thuis is informatief van aard, de zin over de griepprik is instructief.  
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd hebben gekregen 
(doelgroep), laten weten wat er gebeurt tijdens de herstelperiode (onderwerp), zodat patiënten 
volledig en duidelijk geïnformeerd zijn en de Isala klinieken voldoen aan de wettelijk vastgestelde 
informatieplicht (beleidsdoel). 
Onder het kopje wat moet u doen als… zijn voornamelijk instructieve teksthandelingen terug te 
vinden. Het gaat dan om instructies wat te doen als de ICD een shock afgeeft, of wanneer de ICD 
een piepsignaal afgeeft. Daarnaast zijn enkele informatieve teksthandelingen terug te vinden, 
namelijk de telefoonnummers van de firma’s die ICD’s produceren. 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen (doelgroep), laten 
weten wat (communicatief effect) zij moeten doen wanneer hun ICD een shock afgeeft (onderwerp), 
zodat patiënten volledig en duidelijk geïnformeerd zijn, om zo ernstige hartritmestoornissen te 
voorkomen (beleidsdoel). 
 
De tekst onder de titel Autorijden bevat informatieve, instructieve en persuasieve teksthandelingen. 
De persuasieve teksthandelingen omvatten argumenten voor de instructie dat de patiënt niet mag 
autorijden.  
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD dragen (doelgroep), laten weten wat de 
gevolgen zijn van de implantatie voor het autorijden (onderwerp), zodat patiënten volledig en 
duidelijk geïnformeerd zijn en gevaarlijke situaties op de weg te voorkomen (beleidsdoel).  
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen (doelgroep), laten 
weten hoe (communicatief effect) zij een rijbewijs met een code moeten aanvragen (onderwerp), 
zodat zij volledig en duidelijk geïnformeerd zijn en geen problemen met de verzekering ontstaan 
wanneer zij de weg op gaan en een ongeluk krijgen (beleidsdoel). 
 
De tekst in het hoofdstuk over ICD-controle bevat informatieve en instructieve teksthandelingen. 
Een informatieve teksthandeling is bijvoorbeeld de uitleg over het onderzoek tijdens de controle, 
een instructieve teksthandeling is bijvoorbeeld de instructie waar je je moet melden.  
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Informatieve functie  
Functieomschrijving 
De folder Een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD dragen (doelgroep), laten weten wat er 
gebeurt tijdens de controles (onderwerp), zodat patiënten volledig en duidelijk geïnformeerd zijn en 
de Isala klinieken voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht (beleidsdoel). 
De tekst in het hoofdstuk Aanvullende informatie bevat informatieve teksthandelingen; er staan 
adressen van andere implantatiecentra in Nederland en andere belangrijke adressen/websites. 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD dragen (doelgroep), laten weten welke 
aanvullende informatie van belang is (onderwerp), zodat patiënten volledig en duidelijk 
geïnformeerd zijn en de Isala klinieken voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht 
(beleidsdoel). 
De teksten in de Bijlage 1: autorijden bevatten informatieve en instructieve teksthandelingen. Zo 
wordt er uitleg gegeven over de vraag wanneer autorijden is toegestaan en staan er instructies in dit 
hoofdstuk hoe de patiënt een rijbewijs aanvraagt.  
 
Affectieve functie 
Functieomschrijving 
De folder een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen (doelgroep), een 
gerustgesteld gevoel geven (communicatief effect) over de procedure van de ICD-implantatie 
(onderwerp), zodat patiënten volledig en duidelijk geïnformeerd zijn en artsen zoveel mogelijk 
patiënten op één dag kunnen opereren omdat de patiënt ‘ operatieklaar’  is (beleidsdoel.) 
 
Persuasieve functie 
Functieomschrijving 
De folder een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen (doelgroep), ervan 
overtuigen dat ze in goede handen zijn bij de Isala klinieken (communicatief effect) voor een ICD-
implantatie door gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen (onderwerp), zodat het imago van de 
Isala klinieken versterkt wordt en meer patiënten voor de Isala klinieken kiezen als 
voorkeursziekenhuis (beleidsdoel). 
De persuasieve functie is niet duidelijk geoperationaliseerd; slechts hier en daar zijn in de tekst 
aanwijzingen te vinden die duiden op deze functie. 
 
Reflectie op de functies van de folder een ICD-implantatie 
De folder biedt veel nuttige informatie over verschillende onderwerpen. Het is duidelijk dat een ICD-
implantatie veel gevolgen heeft voor het dagelijks leven en dat er ook veel ziekenhuisbezoek bij 
komt kijken. 
 Problematisch is dat in deze folder geen informatie wordt gegeven over mogelijke complicaties en 
weinig informatie over leefregels. Daarnaast is onduidelijk hoe lang je thuis moet herstellen. Tot slot 
is niet erg duidelijk dat specialisten werken aan de implantatie- wellicht is de lezer niet overtuigd. De 
affectieve functie is dus niet goed uitgewerkt.  
 
De tekst onder het kopje Opnameperiode komt niet overeen met het kopje: de tekst gaat niet alleen 
over de opnameperiode, maar ook over welke patiënten in aanmerking komen voor een ICD-
implantatie. Deze tekst dient verplaatst te worden. 
 
Net als bij het zorgpad galblaas is weer een normatieve en feitelijke functionele analyse opgesteld. 
De tabel op de volgende bladzijde geeft de resultaten weer.



 

Thema Normatieve functionele analyse Feitelijke functionele analyse 

Het stellen van de diagnose De patiënt informeren over wat er aan de hand is De patiënt informeren over wat er aan de hand is 

Behandelmethoden 
 

- De patiënt informeren over mogelijke behandelmethoden 
- De patiënt informeren over mogelijke complicaties bij de 
behandelmethoden 

- De patiënt informeren over de behandeling cardiale resynchronisatietherapie 
(indien van toepassing) 
- De patiënt informeren over de voordelen van cardiale resynchronisatietherapie 
(indien van toepassing) 

Preoperatief traject 
 

- De patiënt informeren over het preoperatieve traject: welke 
onderzoeken zijn nodig? 

- De patiënt informeren over het preoperatieve traject: welke onderzoeken zijn 
nodig? 

Voorbereidingen 
 

- De patiënt instrueren over te treffen voorbereidingen voor het 
ziekenhuisbezoek 
- De patiënt instrueren wat hij mee moet nemen op de dag van de 
operatie 

- De patiënt instrueren over te treffen voorbereidingen voor het ziekenhuisbezoek 
 

Afspraken - De patiënt informeren over praktische zaken, zoals datum en tijd van 
bezoek aan de polikliniek 

 

De operatie 
 

- De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag van de 
operatie 
- De patiënt informeren over het proces van de operatie 
- De patiënt informeren over het effect van de operatie 
- De patiënt informeren over de wachtlijst en termijn van de operatie 
- De patiënt informeren over de opnameduur bij de operatie 

- De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag van de operatie 
- De patiënt informeren over het proces van de operatie 
- De patiënt informeren over het verloop van de operatie bij patiënten die ook 
cardiale resynchronisatieherapie krijgen (indien van toepassing) 
- De patiënt informeren over het effect van de operatie (alleen als CRT-folder ook 
gegeven is) 
- De patiënt informeren over de opnameduur bij de operatie 

De gang van zaken in het 
ziekenhuis 
 

- De patiënt informeren over de algemene gang van zaken in het 
ziekenhuis 
- De patiënt informeren over de betrokken medewerkers van het 
ziekenhuis 

 

Shock/piep/tril - De patiënt instrueren wat te doen bij shock/piep/tril van de ICD - De patiënt instrueren wat te doen bij shock/piep/tril van de ICD 
Na de operatie - De patiënt instrueren wat hij thuis moet doen om herstel te 

bevorderen 
 - De patiënt informeren: er zullen gesprekken plaatsvinden over wat hij moet 
doen na de operatie om het herstel te bevorderen 
- De patiënt informeren over controles in het ziekenhuis: hoe verloopt zo’n 
controle? 

Autorijden - De patiënt instrueren hoe hij een rijbewijs met code aanvraagt 
- De patiënt informeren over autorijden na de implantatie 

- De patiënt instrueren hoe hij een rijbewijs met code aanvraagt 
- De patiënt informeren over autorijden na de implantatie 

Aanvullende informatie  - De patiënt informeren over overige zaken (bijvoorbeeld andere 
implantatiecentra in Nederland) 

Patiëntenverenigingen  - De patiënt informeren over het bestaan van patiëntenverenigingen 
Tabel 32, functionele analyses in de diagnosefase van ICD-implantatie
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Als we de normatieve en de feitelijke analyse in de diagnosefase met elkaar vergelijken valt het 
volgende op: 
 
Veel informatie die in de normatieve functionele analyse staat, wordt niet verstrekt. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om: 

- informatie over mogelijke complicaties 
- informatie over het te verwachten effect van de operatie (als je geen cardiale 

resynchronisatietherapie krijgt, want in de folder van die behandeling staat het wel) 
- informatie over een eventuele wachtlijst en de termijn van de operatie 
- informatie over wat de patiënt mee moet nemen op de dag van de operatie 
- informatie om de patiënt er van te overtuigen dat hij in goede handen is 
- informatie over de algemene gang van zaken in het ziekenhuis 
- instructies wat thuis te doen om herstel te bevorderen (er wordt wél vermeld dat dit in 

gesprekken wordt behandeld) 
 
Daarentegen wordt in de diagnosefase ook informatie verstrekt die volgens de normatieve 
functionele analyse niet hoeft voor te komen, namelijk: 

- Informatie over cardiale resynchronisatie-therapie, de voordelen van deze behandeling en 
het verloop van de behandeling wanneer tevens CRT wordt toegepast (niet altijd van 
toepassing, vandaar niet in de normatieve analyse) 

- Informatie over overige zaken (aanvullende zaken). Hier staat informatie in over andere ICD-
implantatiecentra in Nederland.  

- Informatie over controles (wél van belang, maar de normatieve analyse is te algemeen om 
dit mee te kunnen nemen) 

- Informatie over patiëntenverenigingen (prima om te vermelden, maar niet noodzakelijk 
voor herstel van de patiënt) 

 
Conclusie diagnosefase 
In de diagnosefase mist enkele cruciale informatie, zoals informatie over behandelmethoden (mits 
er meerdere mogelijk zijn), informatie over complicaties en informatie over wat er aan de hand is 
(erg van belang in de diagnosefase). Deze informatie moet worden toegevoegd aan de folder Een 
ICD-implantatie. Daartegenover staat dat er iets weggelaten kan worden, namelijk de informatie 
over andere implantatiecentra. 
 
Behandelfase 
 
In de behandelfase zijn ook een normatieve en feitelijke functionele analyse uitgevoerd. In tabel 33 
staan de functies van de informatie uitgeschreven.



 

 
Thema Normatieve functionele analyse Feitelijke functionele analyse 

Het verloop van de 
operatie 

De patiënt informeren over het verloop van de operatie De patiënt informeren over het verloop van de operatie 

De verdoving 
 

De patiënt informeren over de verdoving  

De operatie 
 

- De patiënt informeren over de tijdsduur van de operatie 
- De patiënt informeren of hij met iemand kan praten tijdens de 
operatie 

 

Vóór de operatie 
 

- De patiënt informeren over de gang van zaken vóór de operatie 
- De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag van de 
operatie 

- De patiënt informeren over de gang van zaken vóór de operatie 
- De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag van de 
operatie 
- De patiënt informeren en instrueren over kleding, medicatie, 
voeding, beweging, ontslagdocumenten en zijn eigen doelen 

Na de operatie - De patiënt informeren over de gang van zaken na de operatie - De patiënt informeren over de gang van zaken na de operatie 
- De patiënt informeren en instrueren over kleding, medicatie, 
voeding, beweging, ontslagdocumenten en zijn eigen doelen 

Pijnbestrijding 
 

- De patiënt informeren over pijnbestrijding na de operatie - De patiënt informeren over pijnbestrijding na de operatie 

Afspraken 
 

- De patiënt informeren over de datum en tijd van de operatie - De patiënt informeren over de datum en tijd van de operatie 

Uitslag van de operatie - De patiënt informeren wanneer en hoe hij de uitslag van de 
operatie te horen krijgt 

 

De verpleegafdeling - De patiënt informeren over bezoektijden van de verpleegafdeling - De patiënt informeren over bezoektijden van de 
verpleegafdelingen 
- De patiënt informeren over de bezoektijden van afdeling B5 
- De patiënt informeren over de gang van zaken en regels van 
verpleegafdeling B5 

Het ziekenhuis  - De patiënt informeren over de regels voor bezoekers en 
voorzieningen in het ziekenhuis 

Naar huis  - De patiënt instrueren dat hij bij ontslag niet zelf naar huis mag 
rijden met de auto 

Hartrevalidatie  - De patiënt informeren over de mogelijkheid deel te nemen aan een 
hartrevalidatieprogramma 

Tabel 33, functionele analyse in de verpleegfase zorgpad ICD
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Wanneer we de normatieve en feitelijke functionele analyse in de behandelfase met elkaar 
vergelijken, zien we relatief veel verschillen. 
 
Welke informatie wordt niet meegegeven: 

- de verdoving 
- kan de patiënt met iemand praten tijdens de operatie? 
- Pijnbestrijding na de operatie 
- De uitslag van de operatie 

 
Welke informatie wordt meegegeven die volgens de normatieve analyse onnodig is: 

- regels voor bezoekers en voorzieningen in het ziekenhuis 
- gang van zaken en regels van verpleegafdeling B5 
- hartrevalidatieprogramma 
- De patiënt informeren en instrueren over kleding, medicatie, voeding, beweging, 

ontslagdocumenten en zijn eigen doelen 
 
De informatie waarin staat dat zelf naar huis rijden met de auto niet mag, staat in de bijlage van de 
folder een icd-implantatie. Dit is echter geen  logische plek; je zou het verwachten onder het kopje 
ontslag of naar huis. 
De zorgkaart biedt extra informatie over de thema’s kleding, medicatie, voeding, beweging, 
ontslagdocumenten en zijn eigen doelen. In principe is dit prima, echter het thema 
ontslagdocumenten is een vreemde eend in de bijt; dit thema heeft sowieso geen vulling in de 
kolomvakjes van de tabel die niet over de periode na de behandeling gaan. Het lijkt mij niet handig 
om deze informatie hier te vermelden. Daarnaast is de informatie in dit vakje ook bij uw doelen 
onder te brengen; hier kan een zin komen te staan, als: “ Zorg ervoor dat u de volgende 
ontslagdocumenten krijgt:….” Op die wijze blijft het wel op de zorgkaart staan, maar niet zo 
uitgebreid als nu. 
 
Conclusie behandelfase 
In de behandelfase wordt al veel goede informatie verstrekt. Informatie die mist, die nog kan 
worden toegevoegd is:  

- informatie over de verdoving 
- informatie over mogelijkheid tot praten tijdens de operatie 
- informatie over pijnbestrijding na de operatie 
- informatie over hoe de uitslag van de operatie aan de patiënt wordt meegedeeld 

 
 
 
Fase na de operatie 
Ook in deze fase zijn een normatieve en feitelijke functionele analyse uitgevoerd. In tabel … staan de 
functies van de informatie uitgeschreven.



 

Thema Normatieve functionele analyse Feitelijke functionele analyse 

Herstel thuis De patiënt instrueren welke leefregels hij kan toepassen wanneer hij 
thuis is om het herstel te bevorderen 

De patiënt informeren over een gesprek over leefregels waarin 
wordt verteld wat hij moet doen wanneer hij thuis is om het herstel 
te bevorderen 

Complicaties/problemen 
 

De patiënt instrueren wat hij moet doen bij complicaties of 
problemen wanneer hij thuis is 

De patiënt instrueren wat hij moet doen bij een shock/piep- of 
trilsignaal van de ICD 

Medicatie 
 

De patiënt instrueren over het gebruik van medicatie wanneer hij 
thuis is 

 

Nazorg 
 

De patiënt instrueren over eventueel te regelen nazorg wanneer hij 
thuis is  

 

Tijdsduur van het herstel De patiënt informeren over de mogelijke tijdsduur van het herstel 
wanneer hij thuis is 
 

De patiënt informeren over de mogelijke tijdsduur van het herstel 
wanneer hij thuis is 
 

Griepprik  De patiënt instrueren over de mogelijkheid een griepprik te krijgen 

Patiëntenvereniging  De patiënt informeren over het bestaan van de stichting ICD-dragers 
Nederland 

Tabel 34, functionele analyse fase na de operatie zorgpad ICD
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Conclusie fase na de operatie 
Over leefregels thuis wordt weinig tot geen informatie meegegeven. Echter in de brochure Een ICD-
implantatie wordt verwezen naar andere informatiefolders die ik niet in mijn bezit heb. Wellicht dat 
de patiënt de informatie dus op andere wijze ontvangt? Er wordt in elk geval ergens gemeld dat 
leefregels in een gesprek behandeld zullen worden, de informatie wordt blijkbaar niet schriftelijk 
meegegeven. 
Over de benodigde nazorg thuis en mogelijke medicatie thuis is ook niets terug te vinden in de 
schriftelijke informatie. 
Ook is er geen informatie beschikbaar over algemene complicaties als de patiënt eenmaal thuis is, 
en wat hij moet doen bij zulke complicaties. Deze instructies missen. Daarnaast is het 
telefoonnummer van de Polikliniek Cardiologie van de Isala klinieken verstopt tussen 
telefoonnummers en adressen van implantatiecentra. Daardoor is het voor de patiënt nog lastiger 
om contact op te nemen indien nodig. 
De informatie over piep/tril/shock is goed uitgewerkt en van belang voor deze groep patiënten. 
De informatie over de patiëntenvereniging is goed om extra te geven, echter de folder van Stichting 
ICD Dragers Nederland heeft een probleem wat betreft de afstemming van de kop met de inhoud. 
De informatie in de folder is niet specifiek algemene informatie voor ICD-dragers en partners, zoals 
de titel doet vermoeden, maar een algemene patiëntenfolder van de stichting voor patiënten. Dit is 
een misleidende kop. In de gebruikstest zal dit wellicht naar voren komen. 
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7.4 Methode 3: gebruikstest 
In deze paragraaf beginnen we met de gebruikstest. De gebruikstest is een methode om 
veelvoorkomende problemen binnen informatie op te sporen.  
Als input voor de vragen zijn de resultaten uit de vragenlijsten en de functionele analyses gebruikt. 
De thema’s die hieruit problematisch naar voren kwamen en geselecteerd zijn voor de gebruikstest 
zijn de volgende: 

- bereikbaarheid van het ziekenhuis bij vragen (uit de vragenlijsten en de functionele analyses 
bleek dit een lastig thema te zijn) 

- complicaties (uit de vragenlijsten bleek dat dit thema relatief slecht scoort en ook bleek uit 
de functionele analyse dat er geen informatie over complicaties wordt gegeven) 

- leefregels (uit de vragenlijsten bleek dat dit thema relatief slecht scoorde) 
- de behandeling Cardiale Resynschronisatietherapie  (uit de functionele analyse bleek dat bij 

dit document de link met de ICD-implantatie niet geheel duidelijk was). 
- bezoektijden (uit de functionele analyse bleek dat men twee kaartjes met bezoektijden 

meekrijgt; dit is wellicht verwarrend). 

Respondenten zorgpad ICD 
 
Aantal proefpersonen 
Aan het onderzoek deden in totaal vierentwintig proefpersonen mee, 18 mannen en 6 vrouwen. 
Deze proefpersonen zijn gevonden via collega’s (12), via een kennis (1), zij meldden zich aan via een 
bericht op de website van de Isala klinieken (3), zij waren patiënt op de afdeling Dermatologie (3), zij 
meldden zich aan na een flyer te hebben gevonden bij een gezondheidshuis (1) of ze kwamen uit het 
eigen netwerk van de proefleider (4). 
Leeftijd 
De proefpersonen die deelnamen waren tussen de 42 en 83 jaar oud, met een gemiddelde van 61,12 
jaar (sd 8,83).  
Opleiding 
Het opleidingsniveau van de proefpersonen varieerde van Mavo tot WO.  
Voorkennis 
Twee respondenten hadden enige voorkennis over de ICD, echter zij hadden zelf geen ervaring met 
de operatie. Bij één respondent (proefpersoon 9) bleek naderhand dat hij hartproblemen had en zelf 
binnenkort een ICD geïmplanteerd zou krijgen, ondanks de vraag over ervaring met ICD vóór de 
afname van het onderzoek. Er is daarom gekeken of deze proefpersoon significant anders scoorde 
dan de andere proefpersonen. Omdat dit niet het geval was, is besloten de proefpersoon niet buiten 
beschouwing te laten. 
  

Indeling per scenario: vraag A t/m E 
Zoals in het hoofdstuk over de methode is toegelicht, is getracht het scenario zoveel mogelijk te laten 
lijken op dat van een daadwerkelijke patiënt binnen de Isala klinieken. 
Het scenario is verdeeld in delen: vraag A1 t/m A4 behoren bij het 1e scenario. Vraag B1 t/m B3 
behoren bij het 2e scenario. Vraag C1 t/m C3 gaan over het 3e scenario, vraag D1 t/m D3 over het 4e 
scenario en vraag E1 t/m E3 over het 5e

 
 en laatste scenario. 

De proefpersoon legt de documenten voor zich op de tafel, bij elk nieuw scenario komen er 
documenten bij – het aantal documenten wordt dus steeds groter tot het einde van de gebruikstest. 
Uiteindelijk heeft de proefpersoon tien documenten voor zich op de tafel liggen. 
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Bij de A-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
1. Brochure Een ICD-implantatie 
2. Brochure cardiale resynchronisatie-therapie 
 
Bij de B-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
3. Brief vooronderzoeken en preklinische voorlichting 
 
Bij de C-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
4.Folder Welkom in de Isala klinieken 
5. Kaartje bezoektijden verpleegafdelingen  
6. Kaartje bezoektijden afdeling B5 
7. Folder afdeling B5 
8.  zorgkaart Uw handleiding voor een snel herstel 
9. Folder hartrevalidatie 
 
Bij de D-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
10. Folder Stichting ICD-dragers Nederland 

Bij de E-vragen ontvangt de proefpersoon de volgende documenten: 
Geen nieuwe documenten.
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Resultaten in detail 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1. 
Eerstgekozen document en kopje 

 Vraag A1 Wat is het telefoonnummer van de polikliniek Cardiologie? 

o 3 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (12,5%).  
o 5 proefpersonen kozen het juiste document en een plausibel kopje (20,8%), bijvoorbeeld het 

kopje Aanvullende informatie in de brochure Een ICD-implantatie.  
o 6 proefpersonen kozen een verkeerd document, maar wel een plausibel kopje (25%), 

namelijk het kopje Isala klinieken in de brochure Cardiale Resynchronisatietherapie. 
Zoeken in documenten 

o De meeste proefpersonen (15) zochten dit antwoord in document 1 (62,5%) 
o proefpersonen zochten het antwoord in document 2 (29,2%) 
o De 2 overige proefpersonen zochten in beide documenten 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 14 proefpersonen gaven het juiste antwoord (58,3%) 
o 10 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (41,7%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 16 proefpersonen, bij 8 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 117,38 seconden (sd 87,91). 
Snelvindscore 
3 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (12,5%) 
 

Het is uit document 1 en document 2 niet geheel duidelijk wat het telefoonnummer van de 
polikliniek Cardiologie is. Iets meer dan de helft van de proefpersonen geeft na het zoekwerk het 
juiste antwoord. De snelvindscore is bij deze vraag relatief laag. Het is lastig voor de proefpersoon 
om het antwoord te lokaliseren in de teksten. Dit betekent dat in de praktijk wellicht het verkeerde 
telefoonnummer wordt gebeld.  

Conclusie Vraag A1 

Dit kan voorkomen worden door in beide brochures het telefoonnummer van de polikliniek 
Cardiologie op te nemen, onder een kopje met de titel: Polikliniek Cardiologie. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1. 
Eerstgekozen document en kopje 

Vraag A2 Welke twee groepen komen in aanmerking voor een ICD-implantatie? 

o 4 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (16,2%).  
o 6 proefpersonen kozen het juiste document en een plausibel kopje (25%), bijvoorbeeld het 

kopje Inleiding in de brochure Een ICD-implantatie of ze kiezen meerdere kopjes wanneer ze 
antwoorden dat ze het antwoord  in het begin van de brochure verwachtten. 

De helft van de proefpersonen kiest een irrelevant kopje in het correcte of verkeerde document. 
Relatief vaak wordt het kopje Wie is geschikt voor CRT? In de brochure Cardiale 
Resynchronisatietherapie genoemd, zes proefpersonen noemen onder andere dit kopje. 
Zoeken in documenten 

o De meeste proefpersonen (12) zochten het antwoord in document 1 (50%).  
6 proefpersonen zochten het antwoord enkel in document 2 (25%). 

o 4 proefpersonen zochten het antwoord eerst in document 1, en daarna in document 2 
(16,7%). 

o De overige proefpersonen zochten in beide documenten. 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 11 proefpersonen gaven het juiste antwoord (45,8%) 
o 13 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (54,2%) 
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Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 13 proefpersonen, bij 11 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 127,46 seconden (sd 55,68). 
Snelvindscore 
3 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (12,5%) 
 

Problematisch bij deze vraag is dat er geen passend kopje te vinden is bij het antwoord. Het 
antwoord staat namelijk vermeld bij het kopje ‘Opnameperiode’ van de brochure Een ICD-
implantatie. De snelvindscore is bij deze vraag relatief laag. Het is lastig voor de proefpersoon om 
het antwoord te lokaliseren in de teksten.  Dit blijkt tevens uit de relatief lange antwoord- en 
zoektijd.  

Conclusie Vraag A2 

Mijn advies is deze tekst te verplaatsen en onder het kopje ‘inleiding’ te zetten, of een apart kopje te 
maken ‘wie is geschikt voor ICD-implantatie’. Op die manier is de tekst makkelijker terug te vinden. 
Immers, wie geschikt is voor de implantatie heeft niets te maken met de opnameperiode. Het 
huidige kopje waar het antwoord onder te vinden is, is niet optimaal. Een proefpersoon zegt dat 
ook: ´Ik vind dit geen logische plek voor deze informatie’ .  
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 2. 
Vraag A3 Noem twee voordelen van de behandeling Cardiale Resynchronisatietherapie (CRT) 

Eerstgekozen document en kopje 
o 15 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (62,5%).  
o 7 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen, of wezen 

een irrelevant kopje aan (29,1%), bijvoorbeeld het kopje Hoe verloopt de implantatie? in de 
brochure CRT. 

Zoeken in documenten 
o De meeste proefpersonen (19) zochten dit antwoord in document 2 (79,2%) 
o 3 proefpersonen zochten eerst in document 1, daarna in document 2 (12,5%) 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 20 proefpersonen gaven het juiste antwoord (83,3%) 
o 2 proefpersonen gaven een antwoord dat bijna juist is (8,3%), bijvoorbeeld omdat ze maar 

één voordeel noemden 
o 2 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (8,3%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 19 proefpersonen, bij 5 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 98,42 seconden (sd 48,8). 
Snelvindscore 
13 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (54,17%). 
 

De snelvindscore is bij deze vraag relatief hoog. Het is vrij gemakkelijk voor de proefpersoon om het 
antwoord te lokaliseren  in de teksten. Eén proefpersoon zegt: “ je verwacht dit antwoord te 
lokaliseren in de inhoudsopgave, maar die is er niet” . Twee proefpersonen verwachtten het 
antwoord op de plek waar het te vinden is, maar weten uiteindelijk niet het juiste antwoord te 
vinden. Daardoor is de snelvindscore lager. 

Conclusie Vraag A3 

Bij deze vraag blijkt dat antwoorden moeilijk te vinden zijn door kopjesproblemen. 
 Mijn advies is dan ook om de kopjes in dit document te optimaliseren. 
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Vraag A4  Noem twee andere zkh die een icd kunnen implanteren  
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1. 
Eerstgekozen document en kopje 

o 14 proefpersonen kiezen het juiste document en het juiste kopje (58,3%) 
o 9 proefpersonen kiezen het juiste document, maar weten geen kopje aan te wijzen, of 

wijzen een plausibel kopje aan (37,5%), bijvoorbeeld het kopje Aanvullende informatie in de 
brochure Een icd-implantatie. 

Zoeken in documenten 
o De meeste proefpersonen (19) zochten dit antwoord in document 1 (79,2%) 
o 3 proefpersonen zochten eerst in document 1, daarna in document 2 en gingen toen weer 

terug naar document 1 (12,5%) 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 23 proefpersonen gaven het juiste antwoord (95,8%) 
o 1 proefpersoon gaf een antwoord dat bijna juist is (4,2%). Deze proefpersoon noemde alleen 

de plaatsnamen van ziekenhuizen, maar geen namen van de ziekenhuizen zelf. 
Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 15 proefpersonen, bij 9 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 52,40 seconden (sd 22,31). 
Snelvindscore 
13 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (54,17%) 
 

De snelvindscore is bij deze vraag redelijk goed. Het is redelijk gemakkelijk voor de proefpersoon om 
het antwoord te lokaliseren. Bijna alle proefpersonen hebben het juiste antwoord gegeven. Circa zes 
proefpersonen kiezen voor het kopje aanvullende informatie of zeggen het antwoord aan het eind 
van de brochure te verwachten, dit is plausibel. 

Conclusie Vraag A4 

De zoektijd voor deze vraag is relatief kort. 
 
Vraag B1 Hoe laat moet u aanwezig zijn voor het echo-onderzoek van uw hart op woensdag 23 
november 2011?

o 16 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (66,7%).  

 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 3. 
Eerstgekozen document en kopje 

o 8 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen, of wezen 
een irrelevant kopje aan (33,3%), bijvoorbeeld de alinea Het bloedonderzoek… in de brief.  6  
van deze 8 proefpersonen wijst geen kopje/alinea aan. 

Zoeken in documenten 
Alle proefpersonen (24) zochten dit antwoord in document 3 (100%).  
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 19 proefpersonen gaven het juiste antwoord (79,2%) 
o 5 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (20,8%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 13 proefpersonen, bij 11 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 71,46 seconden (sd 44,38). 
Snelvindscore  
13 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (54,17%). 
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Conclusie Vraag B1 
De snelvindscore is bij deze vraag relatief redelijk goed. Het is redelijk gemakkelijk voor de 
proefpersoon om het antwoord te vinden. Bij deze vraag vinden proefpersonen het wellicht lastig 
om een kopje/alinea aan te wijzen waar ze het antwoord verwachten, omdat het een brief betreft. 
Sommige proefpersonen verwachtten het antwoord in de gehele brief, ze willen de brief helemaal 
doorlezen. De tijd van 14.00 uur die ook in de brief staat verwart sommige proefpersonen, drie 
proefpersonen geven hierdoor het verkeerde antwoord op de vraag. Een andere proefpersoon zegt 
dat deze afdeling zonder tijd werkt (dat deel gaat over een andere afdeling). Wellicht is het handig 
om een tijdsindicatie van de alle vooronderzoeken te geven; voor de proefpersonen is het 
onduidelijk hoe laat ze nu precies naar het ziekenhuis moeten om alles tijdig af te ronden en om 
14.00 uur bij de voorlichting te zijn. Eén proefpersoon geeft aan dat de praktische informatie 
makkelijk vindbaar is in deze brief, door het gebruik van bolletjes. Dit sluit aan bij onderzoek over 
zulke markeerders. 
 
Vraag B2 Wat moet u meenemen op de dag van de vooronderzoeken (preklinische dag)? 

o 20 proefpersonen kozen het juiste document en de juiste alinea (83,3%).  

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 3. 
Eerstgekozen document en kopje 

o 2 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen alinea aan te wijzen (8,3%) 
Zoeken in documenten 
Alle proefpersonen (24) zochten dit antwoord in document 3 (100%).  
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 23 proefpersonen gaven het juiste antwoord (95,8%) 
o 1 proefpersoon gaf een antwoord dat bijna juist is (4,2%), omdat hij de vraag half goed heeft 

(hij noemt 1 ding uit de brief, en 1 ander ding). 
Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 15 proefpersonen, bij 9 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 38,93 seconden (sd 14,24). 
Snelvindscore 
19 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (79,17%) 
 

De snelvindscore is bij deze vraag relatief goed. Het is vrij gemakkelijk voor de proefpersoon om het 
antwoord te lokaliseren. Opvallend is ook dat alle proefpersonen meteen het juiste document erbij 
pakken wanneer ze de vraag mogen opzoeken. Bij deze vraag geven proefpersonen vaker een 
passage aan waar ze het antwoord verwachten dan bij de vorige vraag: wellicht moesten ze wennen 
aan een brief als documentsoort? Of wellicht hebben ze de tekst achter de bolletjes al gelezen bij 
het scannen van de documenten? Hier zijn geen duidelijke conclusies aan te verbinden. De 
proefpersonen vinden het antwoord gemakkelijk, één proefpersoon geeft aan de structuur van de 
brief duidelijk te vinden. Drie proefpersonen geven aan het vreemd te vinden dat ze een folder die ze 
van de Isala klinieken hebben gekregen mee moeten nemen naar de voorlichting.  Advies: 
heroverwegen of patiënten zelf folder mee moeten nemen. Verder zijn er geen overduidelijke 
problemen aan te wijzen. 
 

Conclusie Vraag B2 

Vraag B3 U bent vrachtwagenchauffeur. Mag u na de operatie weer goederen leveren aan 
bedrijven met uw vrachtwagen? 

Eerstgekozen document en kopje 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1. 

o 17 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (70,8%).  
o 2 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen (8,3%) 
o 4 proefpersonen kozen een irrelevant kopje in een verkeerd document (16,7%). 
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Zoeken in documenten 
o 20 proefpersonen zochten het antwoord in document 1 (83,3%) 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in document 1, 2, 3 of een combinatie van 

deze documenten (16,7%) 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 15 proefpersonen gaven het juiste antwoord (62,5%) 
o 1 proefpersoon gaf een antwoord dat bijna juist is (4,2%) 
o 8 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (33,3%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 12 proefpersonen, bij 12 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 91,17 seconden (sd 52,71). 
Snelvindscore 
10 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (41,67%). 
 

De snelvindscore is bij deze vraag matig te noemen. Het document waar het antwoord in staat, is 
gemakkelijk te vinden, maar de plek van het antwoord niet. Bladzijde 13 van de brochure is een 
hangpunt. Hier staat de concrete informatie over het besturen van een vrachtwagen niet, maar er 
staat wel algemene informatie over autorijden. Daarnaast heeft één proefpersoon moeite om de 
bijlage te vinden, omdat hij deze los van de folder verwacht. Sommige proefpersonen lezen alleen 
de eerste pagina van de bijlage Autorijden en kijken in het geheel niet naar de bladzijde erna, 
waardoor ze het antwoord verkeerd interpreteren uit de tekst. 

Conclusie Vraag B3 

De snelvindscore is een stuk lager dan het aantal mensen waarbij de verwachting klopte (10 
proefpersonen tegenover 17 proefpersonen).  Ik adviseer om de bijlage in deze brochure een ander 
uiterlijk te geven dan de gewone tekst, zodat de bijlage beter te vinden is. Daarnaast kunnen de 
kopjes in de bijlage geoptimaliseerd worden. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1 of document 8. 
Vraag C1 Moet u nuchter zijn op de dag van de operatie? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 7 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (29,2%).  
o 5 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen (20,8%) 
o 6 proefpersonen kozen een plausibel kopje in het juiste document (25%) 
o 3 proefpersonen kozen het verkeerde document en wisten geen kopje aan te wijzen (12,5%) 

Zoeken in documenten 
o 12 proefpersonen zochten het antwoord in document 8 (50%)  
o 2 proefpersonen zochten alleen in document 1 (8,3%) 
o 2 proefpersonen zochten in document 7 en document 8 (8,3%) 
o De overige proefpersonen zochten relatief vaak in document 7, 8, 4 en 1 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 17 proefpersonen gaven het juiste antwoord (70,8%) 
o 7 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (29,2%). 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 18 proefpersonen, bij 6 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 80,28 seconden (sd 65,11). 
Snelvindscore  
7 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (29,17%). 
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Er is veel variatie tussen proefpersonen bij de verwachtingen: dit antwoord is lastig te vinden in het 
pakket. Desondanks zochten de meeste mensen maar in één document. Weinig proefpersonen 
vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist antwoord. De 
snelvindscore is vrij laag. 

Conclusie Vraag C1 

Bij de zorgkaart was het moeilijk  te classificeren waar mensen het antwoord verwachten. Drie 
proefpersonen ware niet specifiek genoeg bij het aangeven van hun verwachtingen; zij kozen de 
kolom voor de behandeling op de zorgkaart, maar gaven daarbij geen onderwerp aan. Ik heb deze 
antwoorden geclassificeerd door voor de behandeling, na de behandeling en ontslag ook een 
documentnummer te geven. De proefpersonen geven relatief veel goede antwoorden. 
Advies: bekijken of de informatie op een optimale plek op de zorgkaart staat en waar het nog meer 
moet staan – dit is immers belangrijke informatie, dus herhaling kan dan goed zijn om de informatie 
makkelijker vindbaar te maken. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 4, document 5 of document 6. 

Vraag C2 Uw partner wil om 17:00 uur op bezoek komen op de eerste dag dat u in het ziekenhuis 
ligt. Mag dat? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 5 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (20,8%).  
o 9 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen (37,5%) 
o 5 proefpersonen kozen een irrelevant kopje in een verkeerd document (20,8%) 

Zoeken in documenten 
o 5 proefpersonen zochten het antwoord in document 6 (20,8%).  
o 4 proefpersonen zochten het antwoord in document 5 (16,7%). 
o 4 proefpersonen zochten het antwoord in document 5 en daarna in document 6 (16,7%) 
o 3 proefpersonen zochten het antwoord in document 8 en document 6 (12,5%) 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in meerdere documenten, waarbij 

document 8, document 7, document 6 en document 4 relatief vaak voorkwamen. 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 15 proefpersonen gaven het juiste antwoord (62,5%) 
o 9 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (37,5%). 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 15 proefpersonen, bij 9 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 101,20 seconden (sd 62,89). 
Snelvindscore  
5 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (20,83%) 
 

Vier proefpersonen geven een onjuist antwoord, omdat ze denken dat de patiënt op de afdeling 
Hartbewaking ligt en ze naar de tijden kijken die hierbij staan. Er gaat dus iets fout bij de  
interpretatie van de informatie. 

Conclusie Vraag C2 

Advies: maar één bezoektijdenkaartje per patiënt meegeven, de meest relevante.Wellicht kan op 
het algemene bezoektijdenkaartje een cirkel gezet worden om de bezoektijden die van toepassing 
zijn op de patiënt, zodat geen onduidelijkheden ontstaan over op welke afdeling de patiënt ligt. 
Sommige proefpersonen (vier in totaal) raken in de war door de tijden waarop de contactpersoon 
mag bellen voor meer informatie. Deze informatie staat ook behoorlijk prominent op het 
bezoektijdenkaartje. Advies: de tijden voor de contactpersoon weghalen of in een aparte tekst 
zetten en meer naar de zijkant van het kaartje verplaatsen. Daarnaast de tijden voor de gewone 
bezoekuren een prominentere plaats geven op het kaartje. 
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Vraag C3 Mag u roken op de cardiologische verpleegafdeling B5? 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 4. 
Eerstgekozen document en kopje 

o 3 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (12,5%) 
o 5 proefpersonen kozen een plausibel kopje in een verkeerd document (20,8%) 
o 4 proefpersonen kozen een irrelevant kopje in een verkeerd document (16,7%) 
o 9 proefpersonen kozen het verkeerde document en wisten geen kopje aan te wijzen (37,5%) 

Zoeken in documenten 
o 8 proefpersonen zochten het antwoord in document 7 en daarna in document 4 (33,3%). 
o 4 proefpersonen zochten het antwoord in document 4 (16,7%). 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in document 4, 5, 6, 7, 8, 9 of een 

combinatie van deze documenten. Relatief vaak werden document 4, 7 en 8 daarbij 
gebruikt. 

Aantal juiste en onjuiste antwoorden 
o 21 proefpersonen gaven het juiste antwoord (87,5%) 
o 3 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (12,5%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 19 proefpersonen, bij 5 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 93,11 seconden (sd 61,19). 
Snelvindscore 
3 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (12,5%) 
 

Erg veel proefpersonen kiezen het verkeerde document (18 proefpersonen). Deze vraag is dus 
moeilijk te lokaliseren.  Een aantal proefpersonen geeft als kopje 7,1-7,5 aan, dit zijn de kopjes over 
welkom op afdeling b5, verpleegkundige zorg, medische zorg, contactpersoon en bezoektijden. Echter, 
de vraag is niet geheel goed geoperationaliseerd. Door afdeling B5 te noemen in de vraag, kijken de 
proefpersonen eerst in de brochure over deze afdeling. Daarna komen sommige proefpersonen door 
logisch nadenken alsnog tot het juiste antwoord. Bijvoorbeeld een proefpersoon die het antwoord 
niet ziet in de B5-folder en dan zegt “ dan kijk ik in het hele ziekenhuis”  als hij de folder Welkom in de 
Isala klinieken erbij pakt. Wellicht is de informatie over niet-roken  onnodig, omdat het inmiddels 
overal verboden is, maar indien Isala dit belangrijke informatie vindt moet het op een andere plek 
staan, bij voorkeur in de folder over de verpleegafdeling. 

Conclusie Vraag C3 

 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1 of document 8. 
Vraag D1 De ICD is geplaatst onder de spier. Hoe lang moet u een mitella dragen na de operatie? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 7 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (29,2%).  
o 5 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen (20,1%) 
o 7 proefpersonen kozen een plausibel kopje in het juiste document (29,2%) 

Zoeken in documenten 
o 8 proefpersonen zochten het antwoord in document 8 (33,3%).  
o 5 proefpersonen zochten het antwoord in document 1 (20,8%) 
o 2 proefpersonen zochten eerst in document 9, daarna in document 8 (8,3%) 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in document 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 of een 

combinatie van deze documenten  (16,7%) 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 19 proefpersonen gaven het juiste antwoord (79,2%). 
o 5 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (20,8%). 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 15 proefpersonen, bij 9 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 138,47 seconden (sd 67,35). 
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Snelvindscore 
7 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (29,17%) 
 

8.29 wordt relatief vaak als kopje genoemd waar de proefpersoon het antwoord verwacht, dit is 
plausibel. Het is namelijk alle informatie die onder het kopje na de behandeling in de kolom staat.  

Conclusie Vraag D1 

De proefpersonen deden relatief vrij lang over het antwoorden op deze vraag (in seconden).  
De snelvindscore is slecht tot matig, maar bij de verwachtingen zijn er veel proefpersonen die in de 
buurt van het juiste antwoord komen. Er zijn geen concrete gebruikersproblemen aan te wijzen; 
wellicht kan overwogen worden de kopjes op de zorgkaart te optimaliseren. Immers, minder dan 
een derde van de proefpersonen wist de informatie te vinden. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1 of document 8. 

Vraag D2 Het is inmiddels een dag geleden dat u bent geopereerd. U wilt een wandelingetje maken 
over de gang. Mag dat? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 9 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (37,5%).  
o 3 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen (12,5%) 
o 7 proefpersonen kozen een plausibel kopje in het juiste document (29,2%) 

Zoeken in documenten 
o 13 proefpersonen zochten het antwoord in document 8 (54,2%).  
o 3 proefpersonen zochten het antwoord in document 1 (12,5%) 
o 3 proefpersonen zochten eerst in document 8, daarna in document 1 (12,5%) 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in document 1, 4, 7, 8, 9, 10 of een 

combinatie van deze documenten  (20,8%). 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 16 proefpersonen gaven het juiste antwoord (66,7%) 
o 8 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (33,3%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 14 proefpersonen, bij 10 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 95,21 seconden (sd 63,09). 
Snelvindscore 
7 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (29,17%) 

Twee proefpersonen van wie de verwachting juist was, hebben alsnog het verkeerde antwoord 
gegeven. De oorzaak daarvan is dat de proefpersonen het antwoord niet zien staan en daarna 
besluiten dat ze niet verder willen zoeken.  

 
Conclusie Vraag D2 

Bij deze vraag gaat het vooral fout op interpretatievlak: “ het is niet geheel duidelijk is of ik dit moet 
afleiden uit de gegevens dat ik 3 uur bedrust moet houden” , “ er staat niet echt specifiek iets over 
wandelen, maar ik neem aan dat het kan”. 
Bij deze vraag zijn er matige scores op alle fronten. 
Als dit belangrijke informatie is, moet duidelijker naar voren komen dat je na 3 uur bedrust mag 
bewegen. Nu staat er niet expliciet genoeg wat je na 3 uur wel en niet mag. Dat kan bijvoorbeeld 
door een opsomming in lijstvorm te maken waarin staat wat je na 3 uur mag. 
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Vraag D3 Wat is het telefoonnummer van het secretariaat Hartrevalidatie? 
Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 9. 
Eerstgekozen document en kopje 

o 12 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (50%).  
o 5 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen (20,8%) 

3 proefpersonen kozen een plausibel kopje in een verkeerd document (12,5%). 
o 3  proefpersonen kozen een irrelevant kopje in een verkeerd document (12,5%). 
o Van twee proefpersonen is geen verwachting genoteerd. 

Zoeken in documenten 
o 17 proefpersonen zochten het antwoord in document 9 (70,8%).  
o 3 proefpersonen zochten het antwoord in document 10 (12,5%) 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in document 1, 5, 6, 9, 10 of een 

combinatie van deze documenten (16,7%) 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 21 proefpersonen gaven het juiste antwoord (88,2%) 
o 4 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (16,7%). 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 14 proefpersonen, bij 10 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 69,07 seconden (sd 57,32). 
Snelvindscore 
12 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (50,4%) 
 

Bij deze vraag zou je verwachten dat iedereen het juiste antwoord weet te vinden. Dat is niet het 
geval. Dat heeft wellicht te maken met het design van document 9; vijf proefpersonen wisten geen 
kopje of passage aan te wijzen. Het is echter niet geheel duidelijk wat er precies mis is met de 
brochure. 

Conclusie Vraag D3 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1. 

 
Vraag E1 U bent ontslagen uit het ziekenhuis. Mag u zelf met de auto terug naar huis rijden? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 8 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (33,3%) 
o 2 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen (8,3%) 
o 3 proefpersonen kozen een plausibel kopje in het juiste document (12,5%) 
o 4 proefpersonen kozen een plausibel kopje in een verkeerd document (16,7%) 
o 3 proefpersonen kozen het verkeerde document en gaven geen kopje aan (12,5%) 

Zoeken in documenten 
o 9 proefpersonen zochten het antwoord in document 1 (37,5%) 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in document 1, 2, 7, 8, 9 of een combinatie 

van deze documenten . 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 19 proefpersonen gaven het juiste antwoord (79,2%) 
o 4 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (16,7%)  
o 1 proefpersoon gaf geen antwoord (4,2%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 12 proefpersonen, bij 12 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 94,33 seconden (sd 61,59). 
Snelvindscore 
8 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord 
(33,33%) 
 
Conclusie Vraag E1 
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Document 8 wordt relatief vaak genoemd bij de verwachtingen, zes keer. Blijkbaar verwacht men 
ook ontslaginformatie op de zorgkaart. Er is veel variatie tussen proefpersonen wat betreft het 
eerstgekozen document en kopje.De antwoordscore is goed, de snelvindscore is echter matig 
doordat het eerstgekozen document en kopje al problematisch waren. 
Een mogelijke oorzaak van deze variabele score bij het eerstgekozen document en kopje is dat de 
proefpersoon veel documenten bij elkaar heeft liggen en er al informatie over autorijden in 
document 1 stond.De interpretatie is ook een probleem bij deze vraag. Een proefperspoon ziet 
bijvoorbeeld in één van de folders dat je een nieuw rijbewijs moet halen en interpreteert zo dat je 
niet mag rijden na de operatie.  
Wellicht is het goed om te overwegen om de informatie over naar huis rijden ook op zorgkaart te 
vermelden- bijvoorbeeld onder het kopje mobiliteit. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1 of document 8. 
VraagE2 Mag u de dag na de operatie weer alles eten en drinken zoals u thuis gewend was? 

Eerstgekozen document en kopje 
o 10 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (41,7%) 
o 8 proefpersonen kozen een plausibel kopje in het juiste document (33,3%) 
o 3 proefpersonen kozen een irrelevant kopje in het juiste document (12,5%) 

Zoeken 
o 12 proefpersonen zochten het antwoord in document 8 (50%).  
o 4 proefpersonen zochten het antwoord in document 1 (16,7%) 
o 3 proefpersonen zochten het antwoord in document 1, daarna in document 8 (12,5%) 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in document 1, 8, 9, 10 of een combinatie 

van deze documenten  (12,5%) 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 18 proefpersonen gaven het juiste antwoord (75%) 
o 6 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (25%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 13 proefpersonen, bij 11 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 65,54 seconden (sd 35,98). 
Snelvindscore 
10 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, het juiste kopje en gaven een juist 
antwoord (41,67%) 
 
Conclusie Vraag E2 

Een aantal proefpersonen  gaf een plausibel antwoord; ze zochten onder het kopje herstel thuis in 
folder een icd-implantatie 

Sommige proefpersonen vinden dit een vraag die mondeling wordt besproken, gezien antwoorden 
als “ het verschilt per persoon, dit vertelt de verpleging”  of “ het wordt besproken met een 
specialistisch verpleegkundige”. Toch weet 75% van de proefpersonen het goede antwoord 
uiteindelijk wel te geven. De matige snelvindscore is ontstaan door de matige score wat betreft het 
eerstgekozen document en kopje. Het antwoord vinden is dus lastig. 

Sommige proefpersonen stoppen met zoeken, omdat ze het niet kunnen vinden. Zijn ze misschien 
moe van de taken of hebben ze teveel folders voor hun neus liggen? Dit is niet duidelijk. 
Het is goed om deze informatie toe te voegen bij herstel thuis, zodat de informatie op meerdere 
plekken te vinden is. 
 

Het antwoord op deze vraag is te vinden in document 1. 

 
 
 
 
Vraag E3 Uw ICD geeft een piepsignaal af. Wat moet u doen? 
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Eerstgekozen document en kopje 
o 5 proefpersonen kozen het juiste document en het juiste kopje (20,8%) 
o 5 proefpersonen kozen het juiste document, maar wisten geen kopje aan te wijzen (20,8%) 
o 3 proefpersonen kozen een plausibel kopje in het juiste document (12,5%) 
o 6 proefpersonen kozen het correcte document, maar een irrelevant kopje (25%) 
o 3 proefpersonen kozen een irrelevant kopje in een verkeerd document (12,5%) 

Zoeken in documenten 
o 16 proefpersonen zochten het antwoord in document 1 (66,7%) 
o 2 proefpersonen zochten eerst in document 2, daarna in document 1 (8,3%) 
o De overige proefpersonen zochten het antwoord in document 1, 2, 3, 8, 9, 10 of een 

combinatie van deze documenten (25%) 
Aantal juiste en onjuiste antwoorden 

o 17 proefpersonen gaven het juiste antwoord (70,8%) 
o 7 proefpersonen gaven een onjuist antwoord (29,2%) 

Antwoordtijd 
De antwoordtijd is genoteerd van 21 proefpersonen, bij 3 proefpersonen is de antwoordtijd niet 
genoteerd. De gemiddelde antwoordtijd is 79,95 seconden (sd 47,55). 
Snelvindscore  
3 proefpersonen vonden in één keer het juiste document, kopje en gaven een juist antwoord (12,5%) 
 

De snelvindscore is slecht bij deze vraag. De twee proefpersonen die het antwoord wel op de juiste 
plek verwachtten, gaven het antwoord dat hoort bij shock, niet bij een piep zoals in de vraagstelling. 

Conclusie Vraag E3 

Een kopje aanwijzen blijkt lastig bij deze vraag: sommigen geven in het geheel geen kopje aan, 
anderen een irrelevant kopje. 
Zoals één proefpersoon al opmerkt is het goed om een duidelijk onderscheid te maken tussen een 
piep en een shock. Er moet een extra uitleg  in de folder waarin te lezen valt wat een shock is, en wat 
een piep inhoudt en wat je bij één van beide moet doen. Dat proefpersonen het antwoord niet 
kunnen vinden heeft ook te maken met de kopjes; er wordt nergens expliciet shock of piep genoemd 
in de kopjes. Dit kan gemakkelijk verbeterd worden. 
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Resultaten: zoeken in het pakket ICD-implantatie 
 
Vraag Goede 

document 
Goede 
kopje 

Gemiddeld aantal 
documenten  
achtereenvolgens 
doorzocht (SD) 

A1 Wat is het telefoonnummer van 
de poli cardiologie? 

15  
(62,5%) 

3  
(12,5%) 

1,13  
(0,46) 

A2 Welke twee groepen komen in 
aanmerking? 

16  
(66,7%) 

4  
(16,7%) 

1,33  
(0,70) 

A3 Noem twee voordelen van CRT 22  
(91,7%) 

15 
(62,5%) 

1,25  
(0,53) 

A4 Noem twee andere zkh die een 
icd kunnen implanteren  

23 
(95,8%) 

14 
(58,3%) 

1,33 
 (0,70) 

Vraag B1  hoe laat moet u aanwezig 
zijn voor echo-onderzoek van uw 
hart? 

24  
(100%) 

16 
(66,7%) 

1,00  
(0,00) 

Vraag B2  wat moet u meenemen 
op de preklinische dag? 

23  
(95,8%) 

20 
(83,3%) 

1,00  
(0,00) 

Vraag B3 Mag u na de operatie 
goederen leveren aan bedrijven 
met uw vrachtwagen? 

20  
(83,3%) 

17 
(70,8%) 

1,12  
(0,34) 

Vraag C1  Moet u nuchter zijn op de 
dag van de operatie? 

18  
(75%) 

7  
(29,2%) 

1,83  
(1,23) 

Vraag C2  Mag uw partner om 17:00 
uur op bezoek komen? 

17  
(70,8%) 

5  
(20,8%) 

1,96  
(1,04) 

Vraag C3  Mag u roken op de 
cardiologische verpleegafdeling B5? 

4  
(16,7%) 

3  
(12,5%) 

2,25  
(1,03) 

Vraag D1  Hoe lang moet u een 
mitella dragen na de operatie? 

20  
(83,3%) 

7  
(29,2%) 

2,25  
(2,21) 

Vraag D2  Mag u wandelen? 19  
(79,2%) 

9 
(37,5%) 

1,52 
(1,04) 

Vraag D3 Wat is het 
telefoonnummer van secretariaat 
Hartrevalidatie?  

18  
(75%) 

12 
(50%) 

1,25  
(0,68) 

Vraag E1 U bent ontslagen uit het 
ziekenhuis.Mag u met auto terug 
naar huis rijden?  

13  
(54,2%) 

8  
(33,3%) 

2,04  
(1,30) 

Vraag E2 mag u de dag na operatie 
weer alles eten en drinken zoals u 
thuis gewend was?  

22  
(91,7%) 

10 
(41,7%) 

1,50  
(0,83) 

Vraag E3 Uw ICD geeft een 
piepsignaal af. Wat moet u doen?  

19  
(79,2%) 

5  
(20,8%) 

1,71  
(1,40) 

 
Tabel 35, resultaten zoeken in het pakket zorgpad ICD 
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Korte samenvatting van opvallende resultaten 
Laagste scores correcte document 
Vraag C3  Mag u roken op de cardiologische verpleegafdeling B5?: 4 (16,7%) 
Vraag E1 U bent ontslagen uit het ziekenhuis.Mag u met auto terug naar huis rijden?: 13 (54,2%) 
 
Laagste scores correcte kopje 
A1 Wat is het telefoonnummer van de poli cardiologie?: 3 (12,5%) 
A2 Welke twee groepen komen in aanmerking?: 4 (16,7%) 
E3 Uw ICD geeft een piepsignaal af. Wat moet u doen?: 5 (20,8%) 
 
Langste zoektijd 
A2 Welke twee groepen komen in aanmerking? 93,67 (62,03) 
Vraag C2  Uw partner wil om 17:00 uur op bezoek komen. Mag dat? 82,00 (50,84) 
 
Meeste aantal documenten doorzocht 
Vraag C3  Mag u roken op de cardiologische verpleegafdeling B5? 2,25 (1,03) 
Vraag D1  Hoe lang moet u een mitella dragen na de operatie? 2,25 (2,21) 
 
Effecten van opleiding 
Effecten van opleiding op de antwoorden zijn niet significant. 
Effecten van opleiding op de totale tijdsduur zijn wél significant  
F (4,19)=3,15; p=.04 
Uit de Post-Hoc test met Bonferonni blijkt dat de proefpersonen die mavo/havo/vwo als 
opleidingsniveau hebben significant langer over de gebruikstest deden dan proefpersonen die hbo 
als opleidingsniveau hebben. 
  
Effecten van geslacht 
Effecten van geslacht op de antwoorden zijn niet significant. 
 
Effecten van leeftijd 
De variabele leeftijd heb ik verdeeld in vier gelijke groepen: 0-57 jaar oud; 57-61 jaar oud;  
61-63 jaar oud; 63-83 jaar oud. 
Leeftijd heeft geen significant effect op de totale tijdsduur   
F (3, 20)= 1,58; p=.23 
Leeftijd heeft geen significant effect op het aantal juiste antwoorden  
F( 3,20) =1,02; p=.41 
Leeftijd heeft wél een significant effect op het aantal bijna juiste antwoorden  
F (3,20)=4,31; p=.02.  
Uit een Post-hoc test in SPSS met Bonferonni blijkt dat leeftijdsgroep 4 (63-83 jaar) significant meer 
bijna juiste antwoorden heeft gegeven dan leeftijdsgroep 1  (0-57 jaar)en leeftijdsgroep 2 (57-61 
jaar). 
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Snelvindscores gehele traject 
Hier staan alle snelvindscores per vraag uitgesplitst. De snelvindscore betekent dat een 
proefpersoon het juiste document aanwijst, het juiste kopje aanwijst en het juiste antwoord geeft. 
 
Vraag A1 
3 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (12,5%) 
Vraag A2 
3 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (12,5%) 
Vraag A3 
13 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (54,17%) 
Vraag A4 
13 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (54,17%) 
Vraag B1 
13 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (54,17%) 
Vraag B2 
19 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (79,17%) 
Vraag B3 
10 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (41,67%) 
Vraag C1 
7 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (29,17%) 
Vraag C2 
5 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (20,83%) 
Vraag C3 
3 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (12,5%) 
Vraag D1 
7 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (29,17%) 
Vraag D2 
7 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (29,17%) 
Vraag D3 
11 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (45,83%) 
Vraag E1 
8 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (33,33%) 
VraagE2 
10 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (41,67%) 
Vraag E3 
3 respondenten hadden het kopje juist en het antwoord (12,5%) 
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Resultaten: informatie uit het pakket ICD-implantatie interpreteren 
 
Vraag Juiste antwoord Bijna juiste 

antwoord 
Onjuist 
antwoord 

A1 Wat is het telefoonnummer van de poli 
cardiologie? 

14 (58,3%) 0 10 (41,7%) 

A2 Welke twee groepen patienten komen in 
aanmerking voor een icd? 

11 (45,8%) 0 13 (54,2%) 

A3 Noem twee voordelen van CRT 20 (83,3%) 2 (8,3%) 2 (8,3%) 
A4 Noem twee andere zkh die een icd kunnen 
implanteren  

23 (95,8%) 1 (4,2%)  

Vraag B1  hoe laat moet u aanwezig zijn voor echo-
onderzoek van uw hart? 

19 (79,2%) 0 5 (20,8%) 

Vraag B2  wat moet u meenemen op de 
preklinische dag? 

23 (95,8%) 1 (4,2%)  

Vraag B3 u bent vrachtwagenchauffeur. Mag u na 
de operatie weer goederen leveren aan bedrijven? 

15 (62,5%) 1 (4,2%) 8 (33,3%) 

Vraag C1  moet u nuchter zijn op de dag van de 
operatie? 

17 (70,8%) 0 7 (29,2%) 

Vraag C2  partner wil om 1700 op bezoek komen 
op 1e dag dat u in zkh ligt. Mag dat? 

15 (62,5%) 0 9 (37,5%) 

Vraag C3  mag u roken op de cardiologische 
verpleegafdeling B5? 

21 (87,5%) 0 3 (12,5%) 

Vraag D1  de icd is geplaatst onder de spier. Hoe 
lang moet u een mitella dragen na de operatie? 

19 (79,2%) 0 5 (20,8%) 

Vraag D2  het is inmiddels een dag geleden. U wilt 
wandelen. Mag dat? 

16 (66,7%) 0 8 (33,3%) 

Vraag D3 wat is het telefoonnummer van 
secretariaat Hartrevalidatie?  

19 (79,2%) 0 5 (20,8%) 

Vraag E1 U bent ontslagen uit het ziekenhuis.Mag 
u met auto terug naar huis rijden?  

19 (79,2%) 0 5 (20,8%) 

Vraag E2 mag u de dag na operatie weer alles eten 
en drinken zoals u thuis gewend was?  

18 (75%) 0 6 (25%) 

Vraag E3 Uw ICD geeft een piepsignaal af. Wat 
moet u doen?  

17 (70,8%) 0 7 (29,2%) 

Totaal 286  
(74,48%) 

  

Tabel 36, resultaten begrip gebruikstest zorgpad ICD 
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7.5 Algemene conclusies gebruikstest 
 

Conclusie zoekproblemen juiste document ICD 
Zoekproblemen ontstonden vooral bij vraag E1 (mag u zelf naar huis rijden?). Hoewel deze 
informatie mondeling ook gegeven wordt, lijkt het mij van belang deze informatie makkelijker 
vindbaar te maken. Het is tenslotte erg belangrijke informatie. 
Dat kan bijvoorbeeld door de informatie op verschillende plekken te herhalen, en ervoor te zorgen 
dat in het begin van het proces al duidelijk is dat iemand de patiënt moet ophalen (i.v.m. het regelen 
van vervoer). 
Ook vraag E3 (moet u bij huiduitslag contact opnemen?) leverde zoekproblemen op. De zoektijd is 
lang bij deze vraag. Een mogelijke verklaring is dat de informatie over complicaties in veel 
verschillende documenten kan staan. Zo is er het formulier Ontslaginformatie, waar verschillende 
proefpersonen het antwoord verwachtten. Aan de andere kant is er ook het kopje Complicaties in 
het A4 Een galblaasoperatieblaas. Deze documenten hebben allen ook een andere vormgeving. 
De onderwerpen waarbij veel problemen voorkomen zijn behoorlijk verschillend: van een vraag over 
roken, een vraag over een telefoonnummer van de polikliniek, een vraag over groepen patiënten tot 
de vraag hoe lang de patiënt een mitella moet dragen. Het is daardoor lastig een algemene 
conclusie te trekken over het soort vragen die problemen opleveren. 
Documenten die ten onrechte worden gekozen zijn document 2, document 7, document 8 en 
document 10.Document 2 wordt vaak in de beginfase ten onrechte gekozen; een verklaring hiervoor 
is dat is gebleken dat onduidelijk is wat het verschil precies is tussen Cardiale 
resynchronisatietherapie en een icd-implantatie. Proefpersonen geven aan geen idee te hebben wat 
deze folders nu aan elkaar toevoegen, of wat verschillen zijn. 
Het is bij dit zorgpad interessant om te zien welke antwoorden op de zorgkaart verwacht worden, 
omdat dit een nieuw communicatiemiddel is binnen de Isala klinieken. Opvallend is dat bij de vraag 
over nuchter zijn (vraag C1) de helft van de proefpersonen het antwoord op de zorgkaart verwacht, 
daar staat het antwoord ook. De vraag over de mitella (D1) die ook te vinden is op de zorgkaart 
wordt door 33,3% op de zorgkaart verwacht en door 20,8% in de folder een icd-implantatie. 
Bij vraag D2 over wandelen over de gang verwacht meer dan de helft van de proefpersonen het 
antwoord op de zorgkaart en maar 12,5% verwacht het antwoord in de folder een icd-implantatie. De 
vraag over de mitella is dus enigszins problematisch, omdat maar éénderde van de proefpersonen 
het antwoord op de zorgkaart verwacht. Opvallend bij deze vraag was ook dat de zorgkaart wel vaak 
bekeken wordt, maar men het antwoord niet ziet staan. De plek van de informatie over de mitella 
moet heroverwogen worden. Wellicht is het nodig een kopje aan te passen. 

Conclusie zoekproblemen juiste kopje ICD 
Ook in dit zorgpad is overduidelijk dat de kopjes problemen veroorzaken bij het vinden van 
informatie. Maar bij zes vragen werd het juiste kopje door meer dan de helft van de proefpersonen 
genoemd.  
De kopjes die het minst vaak genoemd worden zijn de kopjes behorend bij de volgende vragen : 

- A1 (wat is het telefoonnummer van de polikliniek?) 
- A2 (welke groepen komen in aanmerking voor de implantatie?) 
-  C2 (mag uw partner om 17:00 uur op bezoek komen?) 
- C3 (mag u roken op de verpleegafdeling B5?) 
- E3 (wat moet u doen als uw ICD piept?) 

 
Dat er slecht gescoord is bij vraag C2 is niet verbazingwekkend; de patiënt krijgt twee kaartjes met 
bezoektijden mee die qua design niet erg van elkaar verschillen. Hoe weet de patiënt nu welke tijden 
gelden? 
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 Daarnaast staan er zoveel verschillende dingen naast elkaar op de bezoektijdenkaartjes, dat het 
onduidelijk blijft wat nu precies bezoektijden zijn. Op één bezoektijdenkaartje staat bijvoorbeeld 
ook informatie over wanneer de contactpersoon mag bellen, inclusief tijden. Dit is verwarrend. 
Dat vraag E3 over het piepsignaal niet goed scoort, kan verklaard worden door het feit dat er geen 
helder kopje bij deze tekst staat; de lezer kan zich niet oriënteren op de mogelijke plek van de 
informatie. Opvallend is overigens wel dat drie vragen gaan over de brochure een icd-implantatie. 
Ondanks het feit dat hier een inhoudsopgave aan is toegevoegd, lijkt er iets mis te zijn met de 
structuur van het document. Ik denk dat dit vooral te maken heeft met heldere kopjes, teksten 
passend bij de kopjes en de juiste plek van de informatie binnen de brochure. Het telefoonnummer 
van de polikliniek Cardiologie is bijvoorbeeld zo’n beetje onvindbaar tussen alle andere 
telefoonnummers en adressen. 
De vraag over wat mee te nemen tijdens de preklinische dag scoort het hoogst wat betreft kopjes; 
dit kan veroorzaakt worden door de duidelijke lijststructuur en het feit dat proefpersonen de tijd 
hebben om de brief 2 minuten lang door te lezen. Meestal hebben ze daardoor genoeg tijd om het 
antwoord op deze vraag te zien. 

Conclusie begripsproblemen ICD 
 
Wat betreft het aantal juiste antwoorden scoort dit zorgpad redelijk tot redelijk goed. Het 
gemiddelde aantal juiste antwoorden van alle vragen was 74,4%. Dat is niet slecht. 
 
De vragen waar iets meer interpretatie nodig is (de vraag over de partner die op bezoek wil komen, 
en de vraag over het besturen van een vrachtwagen) scoren het slechtst qua aantal juiste 
antwoorden. Dit lijkt erop te wijzen dat de proefpersonen voornamelijk op text-based cues 
(tekstuele aanwijzingen) waren aangewezen tijdens het lezen van de teksten. Ze maken geen 
situatiemodelrepresentatie van de tekst, maar maken inferenties vanuit de tekst. 

Algemene conclusie 
Bij het ICD-pakket is de gemiddelde snelvindscore laag: 35,44%. Dat heeft voornamelijk te maken 
met het feit dat sommige informatie op een verkeerde plek staat en met het design van de brochure 
een ICD-implantatie.  
De drie vragen met de slechtste scores komen uit de brochure een icd-implantatie. Dat betekent dat 
deze brochure moet worden herzien, aan de hand van de aanbevelingen die naar voren komen uit 
dit onderzoek.  
 
Over het algemeen is er een probleem met kopjes; de proefpersonen kiezen veelal wel het goede 
document, maar uiteindelijk het verkeerde kopje. Dit duidt op structuurproblemen in de 
documenten. De teksten zijn niet coherent op macro-niveau. 
 
Verder lijken de resultaten erop te wijzen dat de proefpersonen vooral op text-based niveau teksten 
verwerken: de vragen waarbij vrijwel duidelijk is dat het situatiemodel bevraagd wordt, scoren slecht 
qua begrip. Het gaat om de vragen A2 Welke twee groepen patienten komen in aanmerking voor een 
icd? en Vraag B3 U bent vrachtwagenchauffeur. Mag u na de operatie weer goederen leveren aan 
bedrijven?. 
 
Echter, omdat de vragen niet specifiek zijn ontworpen om het situatiemodel te bevragen, is deze 
conclusie enkel een indicatie van een mogelijke oorzaak. 
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Dat de informatie in het pakket niet gemakkelijk te doorzoeken is, heeft een aantal oorzaken: 
 

- Informatie is ‘verstopt’  in een brochure 
Het telefoonnummer van een polikliniek staat na andere telefoonnummers en adressen 

- Er staat geen duidelijk kopje boven de tekst 
Een voorbeeld is het kopje ‘andere belangrijke adressen/websites’ waar het telefoonnummer 
van de polikliniek Cardiologie te vinden is 
Een ander voorbeeld is de tekst over een piep-signaal van de ICD 

- Het is onduidelijk welke informatie in welk soort document te vinden is 
Informatie over het dragen van een mitella staat op de zorgkaart, maar wordt hier door een 
groot aantal proefpersonen niet verwacht 

- Titels van brochures zijn onduidelijk 
Dat is het geval bij de brochure ‘ Informatie voor ICD-dragers en hun partners’  

- De vormgeving van informatie is zo verschillend dat men de weg kwijt raakt 
Bij de vraag over hoe lang de patiënt een mitella moet dragen, kijkt men wel op de zorgkaart, 
maar ziet het antwoord niet staan 
Bij het zoeken naar informatie over bezoektijden pakken de proefpersonen veel verschillende 
documenten 

- Tekst en kopjes komen niet overeen 
De tekst onder het kopje ‘ Opnameperiode’  in de brochure ‘ Een ICD-implantatie’  past niet bij 
het kopje. Er staat informatie over welke groepen patiënten in aanmerking komen voor een ICD, 
dit was niet te verwachten 

- Gebrek aan voorkennis over de ziekte en de behandeling 
Hierdoor werd de brochure ‘ Cardiale resynchronisatietherapie’  vaak ten onrechte gekozen 

- Dubbeling van informatie 
Het geven van twee kaartjes met bezoektijden zorgt voor verwarring 

 
De begripsproblemen hebben de volgende mogelijke oorzaken: 
 

- Het kost teveel moeite om de tekst te interpreteren omdat de tekst onvoldoende 
expliciet is 
Dit is het geval bij de meeste begripsproblemen in dit zorgpad; de proefpersonen denken 
bijvoorbeeld dat de patiënt op de afdeling Hartbewaking ligt en hanteren de bijbehorende  
bezoektijden. Ook weten ze niet of ze nu kunnen interpreteren dat ze over de gang mogen 
wandelen als in de tekst staat dat ze na drie uur in beweging mogen komen. 

 
- Medische termen maken het lastig de informatie te begrijpen 

De term cardiale resynchronisatietherapie is onduidelijk voor de meeste mensen 
 

- Er is veel informatie beschikbaar die het antwoord op de vraag lijkt te geven (afleiders) 
Bij de vraag over rijden in een vrachtwagen kijken proefpersonen meestal niet verder dan de 
eerste bladzijde over autorijden, en denken dat hier het antwoord al staat. 
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7.6 De twee pakketten vergeleken 
Als we over het algemeen naar de snelvindscores van de pakketten kijken, dan scoort het 
Galblaaspakket iets beter dan het ICD-pakket ( 45,31 % snelvindscore ten opzichte van 35,44% 
snelvindscore). 
Daarnaast kunnen we kijken naar het gemiddeld aantal juiste antwoorden, eerstgekozen document 
en kopje. 
 
Juiste document 
ICD 
76,30 % van de proefpersonen gaf gemiddeld het juiste antwoord 
Gal 
85,94% van de proefpersonen gaf gemiddeld het juiste antwoord 
Juiste kopje 
ICD 
40,36 % van de proefpersonen gaf gemiddeld het juiste antwoord 
Gal 
49,06 % van de proefpersonen gaf gemiddeld het juiste antwoord 
Juiste antwoorden 
ICD 
74,48% van de proefpersonen gaf gemiddeld het juiste antwoord 
Gal 
81,25% van de proefpersonen gaf gemiddeld het juiste antwoord 
 
Een aantal vragen van beide pakketten zijn met elkaar te vergelijken, omdat het dezelfde vragen 
betreft. Het betreft hier de scores voor het kiezen van het juiste document, het kiezen van het juiste 
kopje en het geven van een juist antwoord. 
 
De vraag over nuchterheid bijvoorbeeld. Bij het galblaaspakket is dat vraag D1 en bij het ICDpakket 
is dat vraag C1. Score gal: 35% (op oranje afspr-kaart), score ICD: 29,17% (op zorgkaart en in folder 
een icd-implantatie) 
In beide zoektaken wordt gevraagd naar het telefoonnummer van de polikliniek. Bij het 
galblaaspakket is dat vraag A3, en bij het ICDpakket is dat vraag A1.Score gal: 45% (gele afspr-kaart 
en brochure praktische info), score ICD: 12,5% (een icd-implantatie) 
 
Bij beide zoektaken wordt gevraagd of je met de auto naar huis mag rijden de dag na de operatie. 
Bij het galblaaspakket is dat vraag E1, bij het ICD-pakket vraag E1. Score gal 35% (algehele 
anesthesie), score ICD 33,33% (een icd-implantatie). 
 
Bij beide zoektaken wordt gevraagd of je de dag na de operatie weer alles mag eten en drinken 
zoals je thuis gewend was. Bij het galblaaspakket is dat vraag E2, en bij het ICDpakket is dat vraag 
E2. Score gal 30%, score ICD 41,67%. Proefpersonen zoeken dit antwoord vaak op zorgkaart- dus de 
zorgkaart is hier een nuttige toevoeging. 
 
Bij beide zoektaken wordt een vraag gesteld over de tijd dat je aanwezig moet zijn in het 
ziekenhuis- bij het zorgpad Galblaas gaat het om de tijd dat je aanwezig moet zijn bij het 
preoperatieve bureau(vraag B1), bij het zorgpad ICD over  de tijd van het echo-onderzoek van uw 
hart(vraag B1). Score gal 55% (oranje afspr-kaart), score ICD 54,17% (brief vooronderzoeken) 
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Om per document een duidelijker beeld te krijgen van de gebruiksvriendelijkheid, zijn voor alle 
documenten de gemiddelde snelvindscores berekend. 
 
In het zorgpad Galblaas is er weinig consistentie te vinden in documenten die goed of slecht scoren 
bij de gebruikstest. In het zorgpad ICD is dit iets duidelijker: hier scoort de brochure Een ICD-
implantatie niet goed, en ook Welkom in de Isala klinieken en het kaartje met bezoektijden scoren 
relatief slecht. 
 
Als we de normen hanteren die gelden voor de gebruiksvriendelijkheid van medische bijsluiters, zou 
circa 80% van de proefpersonen het antwoord goed moeten hebben. Dat haalt geen enkel 
document en dat lijkt vooral te wijten aan de structuurproblemen: heldere kopjes zijn hard nodig en 
tekst moet onder de juiste kopjes geplaatst worden. Tot slot ontbreekt het veelal aan 
inhoudsopgaven of leeswijzers om het de lezer gemakkelijk te maken informatie te vinden. 
 
Documenten zorgpad 
Galblaas 

Gemiddelde 
snelvindscore 

Documenten zorgpad ICD Gemiddelde  
snelvindscore 

A4 Een 
galblaasoperatie 

45% Een ICD-implantatie 29,63% 

Gele afsprakenkaart 45% Cardiale 
resynchronisatietherapie 

54,17% 

Radiologie 35% Brief vooronderzoeken 66,67% 
Brochure Praktische 
informatie 

45% Zorgkaart 32,30% 

Oranje afsprakenkaart 40% Kaartje bezoektijden 20,83% 
Opnamebrochure 50% Welkom in de Isala klinieken 12,5% 
Afspraakbevestiging 45% Hartrevalidatie 50,4% 
Algehele anesthesie 50%   
Pijn brochure 55%   
Ontslaginformatie 30%   
 
Tabel 37, consistentie in documenten die goed/slecht scoren qua snelvindscore 
 
Door de opmerkingen van proefpersonen bij de gebruikstest is duidelijk geworden dat potentiële 
patiënten denken in termen van het proces. Zij delen de informatie in hun hoofd in stukjes in: vóór 
de operatie, de operatie zelf, en na de operatie.  
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8. Conclusie 
 
Deze scriptie behandelde de volgende vraag: 
Is de huidige structuur voor patiënteninformatie in zorgpaden optimaal? 
 
Deelvraag 1. Wat vinden patiënten van de informatie in een zorgpad? 

o Vinden patiënten de informatie in een zorgpad duidelijk en volledig? 
o Hoe beoordelen patiënten het nut van de informatie in een zorgpad? 

 
 

Vinden patiënten de informatie in een zorgpad duidelijk en volledig? 
 

Het antwoord op de eerste deelvraag is dat patiënten de huidige informatie in de beide zorgpaden 
als duidelijk en volledig beoordelen. 
 
Zorgpad galblaas 
De informatie scoort over het algemeen prima qua volledigheid en duidelijkheid. De informatie die 
relatief minder goed scoort is de informatie over complicaties. Daarnaast is van belang dat er over 
het algemeen opvalt dat de informatie niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid; respondenten 
geven aan geen enkele arts te hebben gezien, hoewel in de schriftelijke informatie staat dat artsen 
visites lopen en altijd langskomen. Dit is een heikel punt; het is niet goed voor het imago van de Isala 
klinieken afspraken niet na te komen. De informatie kan verbeterd worden door dit soort 
statements iets af te zwakken, door bijvoorbeeld  ‘ indien mogelijk’  in te voegen bij de zin over de 
artsen die visites lopen. 
 
Zorgpad ICD 
De informatie krijgt in alle fasen een rapportcijfer van 7,5 of hoger van de respondenten en is 
daarom prima te noemen. 
Relatief minder goed beoordelen de respondenten de informatie over de bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen en de informatie over complicaties. Tot slot is de informatie over leefregels 
volgens de respondenten niet geheel volledig en duidelijk. 
 

Hoe beoordelen patiënten het nut van de informatie in een zorgpad? 
 

Zorgpad Galblaas 
De informatie was voornamelijk nuttig voor patiënten om hun ziekte te begrijpen en het 
ziekenhuisbezoek voor te bereiden. In alle fasen (diagnose-behandeling-na de operatie) scoorden 
deze items het hoogste. Ook de stelling die niet zozeer het nut van de informatie bevraagt, maar de 
timing van de informatie, Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment gekregen, scoort relatief hoog.  

De informatie was relatief minder nuttig voor patiënten om de juiste behandeling te kiezen of zich 
minder zorgen te maken over hun gezondheid. Het is echter de vraag of deze functies beter 
vertegenwoordigd moeten worden; bij een galblaasoperatie is weinig sprake van keuze uit een 
andere behandeling. Het is een wenselijke functie, maar in dit geval niet relevant. Zorgen maken 
over de gezondheid is een emotionele functie die hoogstwaarschijnlijk lastig te verminderen is door 
schriftelijke informatie aan te bieden. Er kan wel overwogen worden of dit mogelijk is, door meer 
affectieve functies in de schriftelijke informatie te integreren. 
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Zorgpad ICD 
In zorgpad ICD komen de resultaten grotendeels overeen met de resultaten in zorgpad Galblaas. In 
alle fasen (diagnose-behandeling-na de operatie) scoorde het nut van de informatie om hun ziekte 
te begrijpen en het ziekenhuisbezoek voor te bereiden hoog.  
Ook de stelling die niet zozeer het nut van de informatie bevraagt, maar de timing van de 
informatie, Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment gekregen, scoort relatief hoog.  
In de behandelfase scoort de stelling Door de schriftelijke informatie te lezen, begreep ik waarom ik een ICD-

implantatie moet ondergaan het hoogste. Dat is opvallend; in deze fase ontvangt de patiënt ook de 
meeste informatie over dit onderwerp. 
 
De informatie was relatief minder nuttig om de juiste behandeling te kiezen en het 
ziekenhuisbezoek voor te bereiden. Het is logisch dat de informatie niet nuttig is om de juiste 
behandeling te kiezen; bij een ICD-implantatie bestaan weinig tot geen alternatieven. Het is echter 
wel opvallend dat de schriftelijke informatie niet helpt bij het voorbereiden van het 
ziekenhuisbezoek. Het is niet duidelijk waar dit aan ligt; hier zou nader onderzoek naar gedaan 
moeten worden. 
 
Concluderend kunnen we stellen dat de patiënten de informatie in beide zorgpaden volledig en 
duidelijk vonden. Er is gebleken uit de resultaten dat enkele thema’s aandacht nodig hebben. Deze 
thema’s scoorden minder goed in de vragenlijsten. Dat betekent dat het indicatoren zijn voor 
mogelijk onduidelijke informatie of onvolledige informatie. Echter, de steekproef was klein en de 
resultaten zijn enkel indicatief. In deze zorgpaden was de informatie niet zozeer nuttig voor het 
kiezen van de juiste behandeling omdat er geen keus bestond; dit hoeft in andere zorgpaden niet 
het geval te zijn. 
 

2. Hoe zou een structuur voor zorgpadinformatie eruit kunnen zien? 
 
Wat zegt de literatuur over wenselijke functies van informatie in zorgpaden? 
 
Verschillende literatuur is gebruikt om wenselijke functies van informatie in zorgpaden vast te 
stellen.  
 
In de tabel op de volgende bladzijde is te zien welke informatie in elk geval aan bod dient te komen 
en welke functies hierbij horen. De tabel is een samenvoeging van de eerder gebruikte tabellen met 
normatieve analyses in de zorgpaden in dit onderzoek. 
 
Deze zogenaamde normatieve functionele analyse is enkel indicatief; per zorgpad dient gekeken te 
worden welke informatie per fase specifiek nodig is. Zo was het in dit onderzoek zo dat in zorgpad 
ICD in de diagnosefase de functie – de patiënt instrueren hoe hij een rijbewijs met code aanvraagt- van 
belang was. Zo zal er altijd informatie specifiek zijn voor een bepaald zorgpad. Echter, deze tabel 
kan goed dienen als indicatie voor de benodigde functies binnen de informatie. 
 
Deze tabel is enkel getest op de zorgpaden Galblaas en ICD, dit betekent dat er eerst getest moet 
worden of de tabel voldoet voor andere zorgpaden voordat hij definitief als valide instrument 
gebruikt kan worden.



 

Diagnosefase Behandelfase Fase na de operatie 
 De patiënt informeren over wat er aan de hand is  De patiënt informeren over het verloop van de operatie  De patiënt instrueren welke leefregels hij kan 

toepassen wanneer hij thuis is om het herstel te 
bevorderen 

 De patiënt informeren over mogelijke behandelmethoden 
 De patiënt informeren over mogelijke complicaties bij de 

behandelmethoden 

 De patiënt informeren over de verdoving  De patiënt instrueren wat hij moet doen bij 
complicaties of problemen wanneer hij thuis is 

 De patiënt informeren over het preoperatieve traject: welke 
onderzoeken zijn nodig? 

 De patiënt informeren over de tijdsduur van de operatie 
  De patiënt informeren of hij met iemand kan praten tijdens 

de operatie 

 De patiënt instrueren over het gebruik van 
medicatie wanneer hij thuis is 

 De patiënt instrueren over te treffen voorbereidingen voor 
het ziekenhuisbezoek 

 De patiënt instrueren wat hij mee moet nemen op de dag van 
de operatie 

 De patiënt informeren over de gang van zaken vóór de 
operatie 

 De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag 
van de operatie 

 De patiënt instrueren over eventueel te regelen 
nazorg wanneer hij thuis is  

 De patiënt informeren over praktische zaken, zoals datum en 
tijd van bezoek aan de polikliniek 

 De patiënt informeren over de gang van zaken na de operatie  De patiënt informeren over de mogelijke tijdsduur 
van het herstel wanneer hij thuis is 

 
 De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag 

van de operatie 
 De patiënt informeren over het proces van de operatie 
 De patiënt informeren over het effect van de operatie 
 De patiënt informeren over de wachtlijst en termijn van de 

operatie 
 De patiënt informeren over de opnameduur  

 De patiënt informeren over pijnbestrijding na de operatie  

 De patiënt informeren over de algemene gang van zaken in 
het ziekenhuis 

 De patiënt informeren over de betrokken medewerkers van 
het ziekenhuis 

 De patiënt informeren over de datum en tijd van de operatie  

 De patiënt instrueren wat te doen bij complicaties  De patiënt informeren wanneer en hoe hij de uitslag van de 
operatie te horen krijgt 

 
 

 De patiënt instrueren wat hij thuis moet doen om herstel te 
bevorderen 

 De patiënt informeren over bezoektijden van de 
verpleegafdeling 

 

  De patiënt informeren over de regels voor bezoekers en 
voorzieningen in het ziekenhuis 

 

  De patiënt instrueren dat hij bij ontslag niet zelf naar huis 
mag rijden met de auto 

 

Tabel 38, functies in elke fase van het zorgpad
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Welke functies zijn daadwerkelijk aanwezig in de huidige patiënteninformatie in 
zorgpaden? 

 
In dit onderzoek is tevens gekeken naar de aanwezige functies in de huidige patiënteninformatie in 
zorgpaden. Daarbij bleek dat in het ene zorgpad cruciale informatie ontbrak, terwijl in het andere 
zorgpad meer functies aanwezig waren dan verwacht. 
De meeste gevonden functies zijn informatief, daarnaast is er een redelijk aantal instructieve 
functies gevonden. 
 
Zorgpad Galblaas 
In de diagnosefase zijn veel meer functies gevonden dan vanuit de normatieve functionele analyse 
verwacht werd. Voornamelijk opvallend was de functie – de patiënt overtuigen van de goede reputatie 
van de Isala klinieken- . Deze functie is erg duidelijk geoperationaliseerd in de huidige 
patiënteninformatie. Hoewel we geen gegevens hebben verkregen over de waardering van 
patiënten voor dit specifieke deel van de tekst, heeft de tekst wel een belangrijk imagoversterkend 
doel. De meest essentiële informatie in deze fase van het zorgpad zien we terug in de feitelijke 
functies. 
 
In de behandelfase zijn opnieuw meer functies gevonden dan vanuit de normatieve functionele 
analyse verwacht werd. De extra functies omvatten onder andere – de patiënt informeren over 
bijwerkingen en complicaties van de verdoving – en – de patiënt informeren over de gang van zaken op 
verpleegafdeling B3. Dit zijn nuttige toevoegingen. Er mist één element in de feitelijk gevonden 
functies, namelijk informatie over de duur van de operatie.  
 
In de fase na de operatie mist informatie over de mogelijke tijdsduur van het herstel thuis en 
informatie over nazorg. 
 
Kortom; in het zorgpad galblaas zijn de meest essentiële functies die vastgesteld zijn in de 
normatieve functionele analyse teruggevonden. In dit zorgpad is het vooral van belang de 
informatie in de fase na de operatie te verbeteren door informatie over de tijdsduur van het herstel 
en nazorg toe te voegen. 
 
Zorgpad ICD 
 
In de diagnosefase van zorgpad ICD mist essentiële informatie voor de patiënt. Het gaat dan om 
informatie over mogelijke complicaties, informatie over het te verwachten effect van de operatie en 
informatie over de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. 
In dit zorgpad wordt ook extra informatie verstrekt, die niet uit de literatuur naar voren kwam. 
Namelijk informatie over cardiale resynchronisatietherapie, een behandeling die de ene patiënt in 
dit zorgpad wél en de andere patiënt niet zal ondergaan. Daarnaast staat er in een brochure 
informatie over andere ICD-implantatiecentra in Nederland. Ook wordt informatie gegeven over 
controles en patiëntenverenigingen. Vooral de laatste twee vormen een goede toevoeging op de 
functies die al uit de normatieve analyse naar voren kwamen. 
 
In de behandelfase mist informatie over de verdoving, pijnbestrijding en de uitslag van de operatie. 
Daarentegen wordt wel informatie verstrekt over regels voor bezoekers en voorzieningen in het 
ziekenhuis, het hartrevalidatieprogramma en kleding, medicatie, voeding, beweging etcetera 
(allerlei thema’s die op de zorgkaart staan). 
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In de fase na de operatie wordt weinig schriftelijke informatie over leefregels meegegeven. In een 
folder wordt echter vermeld dat deze informatie mondeling wordt verstrekt. Desondanks is het 
goed om het ook in de schriftelijke informatie te vermelden, omdat mondelinge informatie slecht 
onthouden wordt. 
 
 

3. Hoe gebruiksvriendelijk is het huidige pakket met zorgpadinformatie? 
o Is de informatie in het pakket makkelijk te doorzoeken? 
o Is de informatie begrijpelijk? 

 
Is de informatie in het pakket makkelijk te doorzoeken? 

Het antwoord op deze vraag is nee. Door een gebrek aan structuur in de documenten lukt het de 
lezers vaak niet het juiste document of juiste kopje te kiezen.  
In het zorgpad Galblaas lukt het bij 13 van de 16 vragen nog wel het juiste document te kiezen, maar 
het kiezen van het juiste kopje is zeer problematisch.  
 
In het zorgpad ICD zijn veelal dezelfde problemen aan de orde, maar hier hebben de proefpersonen 
ook meer problemen met het kiezen van het juiste document. 
 
Dat de informatie in het pakket niet gemakkelijk te doorzoeken is, heeft een aantal oorzaken: 

- Informatie is ‘verstopt’  in een brochure 
- Er staat geen duidelijk kopje boven de tekst 
- Een inhoudsopgave ontbreekt 
- De documenten hebben een structuur die niet overeenkomt met de ‘mentale kaart’  van 

patiënten 
- Het is onduidelijk welke informatie in welk soort document te vinden is 
- Titels van brochures zijn onduidelijk 
- De vormgeving van informatie is zo verschillend dat  men de weg kwijt raakt 
- Tekst en kopjes komen niet overeen 
- Afbeeldingen bij de tekst misleiden de lezer 
- Genreverwachtingen: de lezer verwacht de informatie in een ander tekstgenre 
- Voorkennis over de ziekte en behandeling of andere medische onderwerpen 

 
Door de opmerkingen van proefpersonen bij de gebruikstest is duidelijk geworden dat potentiële 
patiënten denken in termen van het proces. Zij delen de informatie in hun hoofd in stukjes in: vóór 
de operatie, de operatie zelf, en na de operatie. Opvallend is dat zij daarbij meestal niet de 
ziekenhuistermen (polikliniek, klinisch en dergelijke) gebruiken, maar veelal denken vanuit simpele 
termen als voor en na het ziekenhuisbezoek. In de literatuur (Clark & Clark, 1968) wordt gesteld dat 
informatie in een chronologische volgorde beter onthouden wordt, omdat het aansluit bij de 
‘mentale kaart’ van lezers. Het informatiemateriaal binnen de Isala klinieken kan hier op worden 
aangepast, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de mentale schema’s die patiënten gebruiken. 
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Is de informatie begrijpelijk? 

De begrijpelijkheid kunnen we afleiden uit het aantal juiste antwoorden. Per vraag is er 55% tot 
100% goede antwoorden gegeven. De informatie is dus redelijk te begrijpen en in sommige gevallen 
zelfs goed. Oorzaken voor problemen bij het begrip van de informatie zijn: 
 

- Het kost teveel moeite om de tekst te interpreteren omdat de tekst onvoldoende expliciet is 
- Afbeeldingen bij de tekst misleiden de lezer 
- Medische termen maken het lastig de informatie te begrijpen 
- Er is zoveel informatie beschikbaar, dat men soms de verkeerde interpretatie maakt uit 

informatie die op de gezochte informatie lijkt  (er zijn veel afleiders) 
 

In het zorgpad ICD is de gemiddelde begripsscore 74,48%. Dit is een vrij goede score.  

In het zorgpad Galblaas is de gemiddelde begripsscore 81,25%. Dit is een prima score. 
 
De resultaten van de gebruikstest en de functionele analyse komen op een aantal belangrijke 
punten overeen. Echter, de gebruikstest gaat dieper in op de microstructuur van documenten 
(kopjes, alinea’s, zinnen), terwijl de functionele analyse resulteert in aanbevelingen over de 
macrostructuur. De resultaten uit de vragenlijsten komen maar gedeeltelijk overeen met de 
resultaten uit de functionele analyse en de gebruikstest; over het algemeen zijn de resultaten uit de 
vragenlijsten positiever. Blijkbaar is een mix van lezersgerichte en expertgerichte methoden nodig 
om alle mogelijke problemen in de documenten op te sporen. De methoden lijken elkaar aan te 
vullen. 
 
Kortom; de huidige structuur van patiënteninformatie in zorgpaden is op dit moment niet optimaal. 
Soms mist cruciale informatie in de schriftelijke documenten, soms krijgt de patiënt juist meer 
informatie dan verwacht. De gebruiksvriendelijkheid van de informatie in zorgpaden heeft vooral te 
lijden onder de structuurproblemen in documenten. De teksten zijn niet coherent op macroniveau. 
Duidelijke kopjes kunnen ervoor zorgen dat de informatie makkelijker te vinden is, zoals Kools et. al 
(2008) in hun onderzoek stelden. De informatie is in de meeste gevallen wél begrijpelijk, hoewel ook 
op dit vlak verbeteringen mogelijk zijn.  
 
De resultaten uit de gebruikstesten lijken erop te wijzen dat alleen bij vragen waar inferentie 
daadwerkelijk nodig is, het situatiemodel van de lezer aangesproken wordt bij het verwerken van de 
tekst. Bij overige feitelijke vragen  lijkt de lezer voornamelijk op text-based niveau teksten te 
verwerken. Dit zou overeen komen met resultaten uit onderzoek van McNamara et al. (1996). 
Echter voorzichtigheid is geboden bij het trekken van deze conclusie; het is in dit onderzoek niet 
geheel duidelijk bij welke vragen het situatiemodel wordt aangesproken en bij welke vragen niet, 
omdat de vragen niet van tevoren op deze basis zijn ontworpen. 
 
Aan de hand van bovenstaande conclusies heb ik een advies geformuleerd voor de Isala klinieken, 
zodat zij een idee hebben hoe zij de schriftelijke informatie kunnen optimaliseren in andere 
zorgpaden. Dit advies is te vinden in bijlage 6.  
 
Het advies omhelst onder andere het aanpassen van documenten aan de hand van de stelregels uit 
document design (heldere kopjes en een inhoudsopgave) en het uitvoeren van een expertgericht en 
lezersgerichte methode bij het uitvoeren van een evaluatie van patiënteninformatie in een zorgpad. 
Daarnaast is een doelenschema opgesteld als indicatie voor de functies die de informatie in elke fase 
in het zorgpad moet bevatten. 
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9. Discussie 
 
 
In de discussie bespreek ik de beperkingen per methode, zoek ik verklaringen voor de resultaten en 
ga ik daarna over op de algemene discussiepunten. 
 
Vragenlijsten 
Vragenlijsten hebben als nadeel dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven. 
Wellicht is dit bij mijn vragenlijsten ook het geval; bijna geen enkele proefpersoon was negatief over 
de ontvangen informatie. Dit is een validiteitsbedreigende factor. 
 
Uiteindelijk heb ik bij de vragenlijsten te weinig rekening gehouden met de tijd die het kost om de 
vragenlijsten terug te krijgen als er weinig patiënten zijn; daardoor heb ik minder vragenlijsten 
teruggekregen dan verwacht.  
 
Een lage hoeveelheid respondenten kan gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van het 
onderzoek; de resultaten van de vragenlijsten zijn daarom enkel indicatief. Dit heeft tevens te 
maken met het feit dat bij sommige proefpersonen bij meerdere vragen sprake was van non-
respons, of van een verkeerde interpretatie van de schaal.  
 
Er was een redelijk aantal proefpersonen dat de schaal met vragen over volledigheid en 
duidelijkheid niet begreep en dan bijvoorbeeld maar één van de twee vragen invulde. De verkeerde 
interpretatie van de schaal had wellicht voorkomen kunnen worden door de constructen 
volledigheid en duidelijkheid niet zo dicht onder elkaar te zetten bij elke vraag, maar de vragen juist 
door elkaar te husselen. 
 
 Mijn streven was per fase in elk zorgpad twintig vragenlijsten terug te krijgen. Dat is niet gelukt. 
Mijn advies is om bij vervolgonderzoek langere tijd in te plannen voor de respons op de 
vragenlijsten. 
 
Functionele analyse 
 
De functionele analyse is een expertgerichte methode. Er is over het algemeen veel kritiek op 
expertgerichte methoden. Lentz en de Jong (1993) stellen bijvoorbeeld dat experts maar 15% van de 
lezersproblemen kunnen voorspellen. Deze validiteitsbedreiging is tegengegaan door meerdere 
methoden te gebruiken, maar blijft aanwezig bij de resultaten van de functionele analyse. 
 
De normatieve  functionele analyse die gebruikt is in dit onderzoek is te rationeel. De organisatie wil 
zich immers ook profileren met het schriftelijke informatiemateriaal. Deze factor is onvoldoende 
uitgebreid meegenomen in de functionele analyse. 
 
Tot slot kan de normatieve functionele analyse niet volledig zijn en ook niet geheel generaliseerbaar 
naar elk zorgpad; dat komt doordat in elk zorgpad specifieke doelen gelden die in andere zorgpaden 
niet gelden. Daardoor is de normatieve functionele analyse alleen bruikbaar als indicatief instrument 
om mogelijke discrepanties in het materiaal op te sporen. 
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Gebruikstest 
Allereerst is bij de gebruikstest niet consistent genoteerd of proefpersonen over voorkennis 
bezitten, bijvoorbeeld ervaring met ziekenhuizen of ervaring met het lezen van patiëntenfolders. Er 
kunnen daardoor verschillen in de resultaten optreden die ik niet kan verklaren. In vervolgonderzoek 
moet voorkennis als factor geregistreerd worden en bij de analyses betrokken worden. 
 
Bij de gebruikstest was het niet mogelijk alle documenten in het zorgpad te onderzoeken, omdat de 
gebruikstest dan te uitgebreid zou worden. Ik heb uiteindelijk dus niet het gehele pakket intensief 
kunnen onderzoeken. Echter, wel zijn alle documenten in het zorgpad gebruikt door de 
proefpersonen: ze kregen van de proefleider alle documenten in elke fase die een normale patiënt 
ook krijgt. 
 
Bepaalde vragen die niet goed geformuleerd waren, zijn niet uit het onderzoek gehaald in het 
beginstadium. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vraag over roken op verpleegafdeling B3. Bij 
vervolgonderzoek zou ik deze vraag eruit halen, omdat hij te suggestief is. Overigens zijn beide 
gebruikstests wel gepretest bij één proefpersoon. De vraag over roken kwam daar ook uit als 
ambivalent, maar vanwege tijdsgebrek tussen de pretest en de daadwerkelijke onderzoeken lukte 
het niet meer dit aan te passen. 

De vragen in de gebruikstest leken in sommige gevallen teveel op de kopjes in de teksten. Daardoor 
waren bepaalde vragen gemakkelijk te vinden en hoefden proefpersonen geen inferenties te maken. 
Ze hoefden weinig te interpreteren, omdat ze het antwoord konden vinden aan de hand van een 
woord in de vraag (bijvoorbeeld het woord complicaties). Dit was voornamelijk het geval in het 
zorgpad Galblaas. Een aanbeveling is om in vervolgonderzoek de vragen zo te formuleren dat dit 
niet kan gebeuren. 
 
De proefpersonen die deelnamen aan de gebruikstest waren geen van allen laaggeletterd. Een 
aanbeveling is dan ook dit onderzoek te herhalen bij laaggeletterden. Zoals uit de theorie over 
health literacy blijkt, kan dit leiden tot een groot verschil in begrip van de informatie. 
 
Deze methode van evaluatieonderzoek heeft een gesloten karakter (Lentz, 2004). De gebruikstest 
spoort alleen problemen op die ik in de vragen van de gebruikstest behandeld heb. Er kunnen nog 
honderden andere vragen over de informatie gesteld worden, waaruit andere problemen 
voortkomen. Dit is een gerichte methode, met als nadeel dat je niet alle mogelijke problemen kunt 
opsporen. 
 
De zoektijden die genoteerd zijn tijdens de gebruikstest zijn uiteindelijk niet gebruikt, omdat ze niet 
van elke proefpersoon genoteerd konden worden. De uitvoering van de gebruikstest ging zo snel 
dat de proefleider geen tijd had om de zoektijden te noteren. Hierdoor zijn voornamelijk de snelle 
zoektijden niet genoteerd. Omdat nu alleen de langere zoektijden overbleven, zijn de data niet 
betrouwbaar meer. Daarom is besloten de zoektijden niet  te gebruiken bij de analyses. 
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Algemeen 
 
De zorgpaden die ik heb gekozen, hebben beide betrekking op een niet-chronische ziekte. De 
resultaten zijn dus niet generaliseerbaar naar chronische ziektes als astma. Desondanks zijn de 
instrumenten wel bruikbaar om de informatie in andere zorgpaden te evalueren. 
 
Een andere beperking van het onderzoek is dat de schriftelijke informatie in het zorgpad niet van 
tevoren is gereviseerd volgens regels van document design: volgens De Jong & Schellens (2000) 
moet deze factor altijd betrokken worden bij evaluatieonderzoek. Betreft het een document in 
optimale versie of niet? In dit geval was sprake van teksten die niet optimaal waren wat betreft de 
standaarden van document design. De Jong & Schellens stellen zelfs dat het weinig zin heeft op deze 
basis te evalueren, omdat teksten ook makkelijk herzien kunnen worden zonder het gebruik van een 
evaluatie. Bij vervolgonderzoek is het goed om documenten in een zorgpad eerst te herzien volgens 
document design regels, en pas daarna een evaluatie uit te voeren. Als we zien dat uit de resultaten 
in de gebruikstest veel structuurproblemen naar voren komen, is dat dus deels te verklaren door het 
feit dat de documenten niet van tevoren zijn herzien aan de hand van document design-regels. 
 
De resultaten van de functionele analyse en de gebruikstest lijken grotendeels overeen te komen, 
echter de resultaten van de vragenlijsten niet. Wellicht zijn de resultaten van de vragenlijsten 
onvoldoende betrouwbaar. Dat kan komen door de kleine steekproef. 
 
Het onderzoek gaat alleen over schriftelijke informatie, terwijl de patiënt ook veel informatie 
mondeling krijgt. Het zou interessant zijn in vervolgonderzoek een zorgpad te screenen wat betreft 
schriftelijke én mondelinge informatie. Op die manier krijg je ook een duidelijker beeld van wat de 
patiënt precies wel en niet aan informatie krijgt en een duidelijker beeld van de overeenkomsten en 
verschillen tussen de onderwerpen in de mondelinge en schriftelijke informatie. 
 
Tot slot is de informatie in de documenten niet bekeken op microniveau; het is dus onduidelijk 
welke problemen zich voordoen op zins- en woordniveau. Hier zou nader onderzoek naar gedaan 
moeten worden.
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Bijlagen 

 
Bijlage A – Poster – bladzijde 147 
Bijlage B – Instructies gebruikstest – bladzijde 148 
Bijlage C – Antwoordformulier gebruikstest – bladzijde 149 
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Bijlage G – Zorgpad Hartfalen AMC – bladzijde 159- 161 
 
Overige bijlagen: teksten uit elk zorgpad (in apart mapje).
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Bijlage A – poster werving respondenten Gebruikstest 
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Bijlage B - Instructies Gebruikstest 
 
Stap 1 Oriëntatie 
-         Dank de ppn voor deelname aan het onderzoek 
-         Leg de context uit: Dit onderzoek gaat over voorlichtingsteksten voor patiënten. Ik wil 
weten of deze teksten makkelijk te gebruiken zijn. Daar heb ik uw hulp bij nodig. 
Stap 2 Introductie 
-         Laat de folders en brieven zien. 
-         U krijgt van mij een aantal teksten en een situatiebeschrijving. U stelt zich voor dat u een 
patiënt bent met galblaasklachten/ hartfalen. Ik stel u daarna een aantal vragen. 
Van u wil ik weten waar u het antwoord op die vraag zou zoeken. U kijkt dan naar de folders 
en brieven en bepaalt waar u het antwoord op die vraag denkt te vinden.U wijst een 
document aan en daarna een kopje of passage in het document dat u gekozen heeft. 
Dit vertelt u aan mij. Pas daarna is het de bedoeling dat u ook echt antwoord geeft op de 
vraag. 
Ik heb ongeveer 16 van die vragen. Het zal ongeveer een half uur tot veertig minuten duren 
Heeft u nog vragen? 
Stap 3  Start 
-  Geef de proefpersoon het eerste deel van het informatiemateriaal. Geef de proefpersoon 
twee minuten om het nieuwe materiaal door te bladeren. 
- Geef de proefpersoon het eerste deel van het scenario. Wacht tot de proefpersoon het 
scenario en de eerste vraag gelezen heeft. 
-         Zeg:  
Waar zou u het antwoord op die vraag verwachten? Kijk maar even rustig. U heeft geen 
haast. 
 Weet u waar het antwoord op de vraag zou kunnen staan? Kunt u een kopje of passage 
aangeven? 
 Wat is het antwoord op de vraag? U mag nu beginnen met zoeken 
Noteer het antwoord en de tijd op het antwoordblad. 
-         Laat de proefpersoon naar de volgende vraag gaan. 
Stap 4: Herhaling 
-         Geef de proefpersoon het tweede deel van het informatiemateriaal. Geef de 
proefpersoon twee minuten om het nieuwe materiaal door te bladeren. 
- Geef het tweede scenario. Wacht tot de proefpersoon het scenario en de eerste vraag 
gelezen heeft. 
-         Zeg:  
Waar zou u het antwoord op die vraag verwachten? Kijk maar even rustig. U heeft geen 
haast. 
-         Weet u waar het antwoord op de vraag zou kunnen staan? 
-         Noteer het antwoord en de tijd op het antwoordblad. 
-         Laat de proefpersoon naar de volgende vraag gaan. 
Stap 5: Afronding 
-         Vraag naar demografische gegevens 
-         Bedank de ppn voor deelname en geef de VVV-bon. 
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Bijlage C – Voorbeeldpagina antwoordformulier gebruikstest 

 

Vraag A1 A1 Hoe lang duurt de echografie? 
Route: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Document:…………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
Passage:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Antwoord op de vraag:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Bijzonderheden: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
Vraag A2 waar moet u zich melden op 7 mei bij de chirurg? 
Route: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Document:…………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
Passage:……………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Antwoord op de vraag:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Bijzonderheden: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

Bijlage D - Invulformulier screening zorgpaden 
 
Screening patiëntencommunicatie per zorgpad       Zorggroep/specialisme en zorgpad invullen  
Bronnen:  

- generiek schema zorgpad/zorgproces 
- protocollen en richtlijnen uit de zorg 
- huidige patiëntencommunicatie (folders, brieven, kaartjes, A4, dvd’s, PID, zorgkaart, groepsvoorlichting, www.Isala.nl) 
- spiegelgesprekken 
- patiënttevredenheidsonderzoeken 
- MIP 
- klachten 
- ontslaggesprekken 
- nazorggesprekken 

 
 Iedereen of 

facultatief 
Wie deelt uit 
en wanneer? 

Contactpersoon afdeling  Tekst 
aanpassen 

Lay-out 
aanpassen 

Actie van wie en planning 

Naar de polikliniek       
Afsprakenkaart       
       
Pre-operatief 
 

      

       
Opname in de Isala 
klinieken 

      

       
       
       
Ontslaginformatie 
 

      

Welkom in de Isala 
klinieken 

      

Bezoektijden algemeen 
159799/0507 

      

Gevonden op 
www.Isala.nl 
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Bijlage E Folderwijzer 
 
FOLDERWIJZER     
Informatie over het ontwikkelen van een flyer, folder of brochure voor patiënten van de Isala klinieken 
 
Schriftelijk voorlichtingsmateriaal 
Folders en brochures zijn een belangrijk hulpmiddel bij de voorlichting van patiënten, mits ze van 
goede kwaliteit zijn en op de juiste wijze worden gebruikt. Goed schriftelijk voorlichtingsmateriaal kan 
er onder andere toe bijdragen dat de patiënt beter weet wat er gaat gebeuren en zich hierop beter kan 
voorbereiden, dat de patiënt meer tevreden is, en dat er een positiever beeld ontstaat van het 
ziekenhuis. Schriftelijke informatie is bedoeld ter ondersteuning van de mondelinge voorlichting.  
  
Opstellen van een foldertekst 
Als u binnen uw afdeling of maatschap een folder of brochure wilt maken, informeer dan eerst binnen 
uw team of iemand dit coördineert. Overleg ook met uw leidinggevende in verband met eventuele 
kosten.  
Hierna is het van belang helder te krijgen wat de doelgroep en het doel is van de nieuwe folder. Ga na 
wat de specifieke kenmerken van de doelgroep zijn. Denk hierbij aan: leeftijd, opleidingsniveau en 
leesvaardigheid, leer- en gezichtsvermogen, bekendheid en vertrouwdheid met het ziektebeeld. Het 
doel van de folder kan bijvoorbeeld zijn: informeren/kennis overdragen, geheugensteuntje, preventie, 
begeleiden of nieuw gedrag aanleren. Het is zinvol om in dit stadium van ontwikkeling ook al even stil 
te staan bij: 
- wanneer de folder uitgereikt zal worden  
- wie de folder uitreikt 
- welke zorgverlener of afdeling de folder nog meer zal of kan gebruiken. 
 
Als dit helder is, is het zinnig om eerst te kijken of geschikte voorlichtingsteksten voorhanden zijn. Zo 
hebben diverse beroepsverenigingen teksten opgesteld, die meestal integraal mogen worden 
overgenomen en aangepast. Ook bij patiëntenorganisaties, gezondheidsinstellingen (zoals de 
Hartstichting) en bij collega-ziekenhuizen zijn goede folders over diverse onderwerpen beschikbaar 
die vaak volledig of gedeeltelijk gebruikt mogen worden (meestal met bronvermelding). De coördinator 
patiëntencommunicatie (afdeling Concerncommunicatie) kan u behulpzaam zijn bij het zoeken naar 
bestaande folders. 
 
Tekst samenstellen 
Als er geen voorlichtingsteksten beschikbaar, dan begint u bij het zelf opstellen van een tekst eerst 
met een soort uitgebreide inhoudsopgave. Dit is de logische structuur van de tekst, die u later per 
onderdeel uitwerkt. Houd bij het schrijven van de tekst doelgroep en doel goed voor ogen en probeer 
u te verplaatsen in de patiënt. De coördinator patiëntencommunicatie kan u adviseren bij het opstellen 
van een inhoudsopgave en het schrijven van een goed leesbare tekst. Ook kunt u de ‘Richtlijnen voor 
de opbouw van een foldertekst’ raadplegen, in de bijlage van deze folderwijzer.  
 
Voorleggen aan derden 
Het is raadzaam uw concepttekst voor te leggen aan collega’s en/of andere betrokken zorgverleners 
om er zeker van te zijn dat de inhoud correct is. U bent de inhoudsdeskundige en verantwoordelijk 
voor een correcte inhoud van de folder/brochure. 
Om na te gaan of de tekst begrijpelijk is voor uw doelgroep kunt u de concepttekst na deze 
inhoudelijke check laten lezen door enkele patiënten (pretesten).  
Nadat u al het commentaar van betrokkenen (inclusief leidinggevende en/of betrokken specialisten) 
hebt verwerkt, levert u de uiteindelijke tekst in bij de coördinator patiëntencommunicatie. 
 
Screening van de tekst  
De coördinator patiëntencommunicatie zorgt ervoor dat de concepttekst zal worden gescreend op 
taalkundig en voorlichtingskundig gebied. Hierbij wordt ook gekeken of de tekst voldoet aan de 
wettelijke eisen die aan patiëntenvoorlichting worden gesteld (WGBO). Eventuele voorstellen ter 
verbetering van de tekst zullen aan u worden voorgelegd. Dit gebeurt schriftelijk, telefonisch of 
desgewenst in een persoonlijk gesprek.  
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Pas als u akkoord bent met de tekst, gaat de tekst naar de afdeling Drukwerkbeheer waar de tekst 
wordt opgemaakt als een flyer, folder of brochure in de Isala-huisstijl.  
 
Drukwerk 
Of een tekst uiteindelijk een flyer, folder of een brochure wordt, is afhankelijk van het aantal woorden. 
Grofweg gezegd wordt een tekst tot 400 woorden een flyer en een tekst van 400 tot  900 woorden een 
folder. Heeft een tekst meer dan 900 woorden, dan wordt het een brochure (in A5-formaat of A4-
formaat).  
 
Illustraties 
Op de voorkant van een folder of brochure is ruimte voor een foto of illustratie in Isala-stijl. U kunt 
kiezen uit ruim vijftig illustraties die speciaal zijn ontwikkeld voor foldermateriaal van de Isala klinieken. 
Een overzicht hiervan kunt u bekijken via Intranet. Een foto op het omslag is ook mogelijk. De huisstijl 
vereist in dit geval een kleurenfoto.* 
 
Foto’s in het binnenwerk zijn ook mogelijk, zowel in zwart-wit als in kleur. De foto’s moeten worden 
aangeleverd in jpg- of tif-formaat. Om bij reproductie een goede kwaliteit te bereiken is een resolutie 
van minimaal 300 dpi noodzakelijk en/of 1600 x 1200 pixels. 
 
Aan illustraties en/of foto’s (hieronder algemeen ‘beeld’ genoemd) in de folder of brochure worden 
onderstaande algemene voorwaarden gesteld: 
− beeld moet toegevoegde waarde hebben door bijvoorbeeld verduidelijking, herkenning, instructie 

of een impressie (sfeerbeeld) geven. 
− liefst mensen in beeld, geen apparaten 
− beeld mag niet afstotend zijn 
− beeld mag geen humor bevatten 
Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na toestemming van de stafdienst Concerncommunicatie.  
 
Let op ! Het verdient aanbeveling om alleen foto’s te gebruiken die vrij zijn van rechten. Eventuele 
kosten of risico’s zijn voor uw rekening (rekening van de opdrachtgever). 
 
* Een foto op het omslag impliceert de zogeheten luxe lijn, dat wil zeggen een luxere vormgeving met: 
gekleurde koppen (blauw en rood), gekleurde tekstkadertjes, medische illustraties in kleur.  
 
Opgemaakte proef 
U ontvangt een ‘drukproef’ (eigenlijk printproef) van de folder of brochure ter accordering. Deze proef 
is slechts bedoeld als controle om te zien of de tekst in de opmaak goed is overgekomen; het is dus 
niet de bedoeling om hierin nog tekstuele wijzigingen (bijvoorbeeld van collega’s die in dit stadium de 
tekst pas zien) aan te brengen. Als u akkoord geeft, gaat het digitale bestand naar het (interne) 
Reprografisch Centrum (de repro) 
 
Reprografisch Centrum 
U krijgt van de coördinator patiëntencommunicatie of haar collega per mail een seintje zodra uw folder 
of brochure digitaal bij de repro is opgeslagen. Daarna kunt u de eerste bestelling (laten) plaatsen 
onder vermelding van het foldernummer, kostenplaats, oplage en het afleveradres. Dit doet u via 
intranet via de optie ‘Drukwerk bestellen’.  
Het bestand wordt bij de repro bewaard onder een uniek 5000-nummer. Dit nummer staat (verticaal) 
achterin de folder of brochure. Daarachter staan maand en jaar van uitgave, bijvoorbeeld 0307 = 
maart 2007.  
 
Bestellingen 
Alle folders en brochures van de Isala klinieken worden gekopieerd op voorgedrukt Isala-folderpapier 
en dus niet (extern) gedrukt. Hierdoor is de levertijd van uw bestelling kort en kunt u snel wijzigingen 
doorvoeren in de tekst. Omdat niet wordt gedrukt, geldt ook niet dat een bestelling van 300 
exemplaren goedkoper is dan drie keer een bestelling van 100 exemplaren. Daarom is het onnodig 
om grote oplagen te bestellen. Ons advies is om voor maximaal één tot twee maanden een folder of 
brochure in voorraad op de afdeling te hebben.  
 
Een overzicht van alle Isala-folders is te raadplegen op intranet via de keuze: 
Iris > Organisatie > Concerncommunicatie > Publicaties > Patiëntenfolders.  
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Ook staan alle folders op internet, zie:  
www.Isala.nl > Isala voor patiënten > Patiëntenvoorlichting > Patiëntenfolders.  
Op internet staan ze niet alleen in een lijst, maar ook in pdf-vorm, dus geschikt om te printen of 
downloaden. 
 
Wijzigingen 
Als er wijzigingen moeten worden aangebracht in de folder of brochure, gaat dat via de coördinator 
patiëntencommunicatie (dus niet via de repro en ook niet via Drukwerkbeheer). U stuurt een 
exemplaar of een mailtje waarin u uw wijzigingen aangeeft, naar de coördinator 
patiëntencommunicatie. Belangrijk: alleen als u inhoudelijk verantwoordelijk bent voor de tekst (d.w.z. 
bij ons bekend staat als de contactpersoon van die folder) kunt u wijzigingen doorgeven; dit is zo 
afgesproken om te voorkomen dat iemand zomaar wijzigingen kan doorvoeren in de foldertekst van 
een ander. 
De coördinator patiëntencommunicatie zorgt ervoor dat de wijzigingen worden doorgevoerd in het 
digitale bestand. Ook de code voor maand en jaar van uitgave (achter het foldernummer) wordt 
aangepast. Als dit is gebeurd, ontvangt u een seintje dat de folder/brochure weer kan worden besteld. 
Bij uw nieuwe bestelling wordt door de repro deze laatste versie gebruikt.  
 
Kosten 
De kosten voor de taalkundige en voorlichtingskundige screening worden niet doorberekend. De 
kosten voor reproductie en voor papier komen voor rekening van de aanvrager van de bestelling. Een 
overzicht van de prijzen voor reproductie en papier vindt u in de Producten/Dienstencatalogus van 
Isala Facilitair op intranet (onder het kopje ‘Kopieer- en drukwerk’).  
 
Hieronder staan enkele uitgewerkte voorbeelden (prijzen zijn indicatief): 
 
 

 bijzonderheden 
 

prijs p/stuk 

flyer zonder foto’s of met zwartwitfoto’s  
 met één kleurenfoto  
folder zonder foto’s of met zwartwitfoto’s  
 met één kleurenfoto  
A5-brochure 4 pagina’s binnenwerk zonder foto’s of met 

zwartwitfoto’s 
 

 4 pagina’s binnenwerk met één kleurenfoto  
 8 pagina’s binnenwerk zonder foto’s of met 

zwartwitfoto’s 
 

 8 pagina’s binnenwerk met één kleurenfoto  
 8 pagina’s binnenwerk met twee kleurenfoto’s  
A4-brochure 12 pagina’s binnenwerk zonder foto’s of met 

zwartwitfoto’s 
 

 16 pagina’s binnenwerk met twee kleurenfoto’s  
 
Tot slot 
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact op met  
patiëntencommunicatie, die deel uitmaakt van de stafdienst Concerncommunicatie via t (038) 424 
7527 
 
Isala klinieken 
Locatie Sophia 
Stafdienst Concerncommunicatie 
Dr. Spanjaardweg 29, gebouw C, 2e

8025 BT Zwolle 
 verdieping 

Postbus 10400 
8000 GK Zwolle 
t (038) 424 75 27 

http://www.isala.nl/�
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Bijlage: Richtlijn schrijven van een informatieve tekst voor patiënten 
 
Deze richtlijn geeft informatie over het leesbaar schrijven van een informatieve tekst voor een folder of 
brochure voor patiënten. De informatie in een folder of brochure en de informatie op de internetsite 
van de Isala klinieken moeten zo veel mogelijk op elkaar aansluiten.  
 
Indeling tekst 

• Schrijf de tekst in chronologische volgorde. 
• Inhoudsopgave: bij langere teksten is in een inhoudsopgave snel te overzien welke informatie 

er in de tekst te vinden is.  
• Gebruik korte alinea’s (maximaal zes regels). Plaats tussen elke alinea een witregel. 
• Omschrijf per alinea één onderwerp. 
• Maak tussenkopjes. Tussenkopjes boven de alinea's vergemakkelijken het begrip. Ook is het 

gemakkelijker opzoeken in een tekst met tussenkopjes. 
• Zinnen en alinea's moeten logisch op elkaar aansluiten in een tekst. Dit kan door het 

gebruiken van signaalwoorden (sommige... andere; daarom .., enz.). 
• Gebruik waar mogelijk opsomtekens. Belangrijke informatie is makkelijker te lezen als er 

nummers of opsomtekens voor staan. Maak opsommingen niet te lang. 
• Houd hoofd- en bijzaken gescheiden. 

 
Formulering op zinsniveau 

• Gebruik eenvoudige en korte zinnen. 
• Gemiddelde zinslengte < 12 woorden. Een tekst met een gemiddelde zinslengte van minder 

dan 12 woorden is goed te lezen voor de gemiddelde patiënt.  
• Schrijf in de tegenwoordige tijd. 
• Vermijd verwijzingen als ‘hierboven’ of ‘in de vorige paragraaf’. Je weet namelijk niet zeker of 

de lezer dit wel gelezen heeft. 
 
Formulering op woordniveau 

• Gebruik zo min mogelijk vaktaal (jargon). De tekst moet te lezen zijn zonder dat specifieke 
voorkennis nodig is 

• Woorden zijn maar voor één uitleg vatbaar. 
• Vermijd woorden als: moeten, dienen, worden en mogen. 
• Gebruik geen eigennamen maar functienamen. 
• Schrijf concreet (bijv. na twee dagen i.p.v. een paar dagen). 
• Gebruik door de tekst consequent dezelfde term. 
• Spreek de lezer zo veel mogelijk direct aan: gebruik de ‘u’ vorm of ‘je’ bij kinderen. Vermijd 

beschrijvingen met ‘men’. 
• Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen in de tekst. 
• Probeer leestekens zo veel mogelijk te vermijden (procent in plaats van %) 
• Voorkom het gebruik van onbekende woorden. Soms wordt een minder bekend woord 

gebruikt, waarvoor geen eenvoudig synoniem bestaat. Voor de lezer is het fijn als de 
betekenis ergens in de tekst uitgelegd wordt, al dan niet met een illustratie.  

• Schrijf bij merknamen (bijvoorbeeld van medicijnen) registratieteken ® erachter. 
• Schrijf getallen tot en met twintig uit, ook tientallen tot de honderd uitschrijven. > met Erica 

bespreken… paracetamol 200 gram…  
 
 
Let op het volgende: 

• kan je > kun je 
• hebt u / u hebt 
• zoveel mogelijk > zo veel mogelijk 
• poli > polikliniek 
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Richtlijn opbouw foldertekst over onderzoek / behandeling / ingreep 
Met het oog op eenduidigheid van folderteksten adviseren wij deze opbouw zo veel mogelijk te 
hanteren. Verwijs zo mogelijk naar aanvullend relevant informatiemateriaal. 
 
KOP INHOUD 
TITEL Nederlandse term (+ vakterm)  
INLEIDING 
 

Doel folder: 
In overleg met uw behandelend arts…. 
Deze folder informeert u over…….. 
Indien van toepassing opnemen: Omdat iedere 
patiënt anders is komt het voor dat er van hetgeen 
u gelezen heeft wordt afgeweken. Uw arts zal uw 
persoonlijke situatie met u bespreken. 

ZIEKTEBEELD Beschrijving: beknopte relevante informatie. 
Wat is…Verschijnselen…. 

AARD EN DOEL 
 

Naam 
Alternatieve behandelingen 
Beschrijving (wat is…)  
Plaats (klinisch/ poliklinisch) 

VOORBEREIDING Wat kan een patiënt verwachten: 
Denk aan narcose, scheren, lavage… 
Duur: gemiddeld, wel concreet 

BETROKKEN ZORGVERLENERS Wie verricht het. Aandeel andere disciplines, hun 
taken en functie. 

GANG VAN ZAKEN Wat kan een patiënt verwachten: waar, wat, 
wanneer en hoe. 
Voorbereiding, nazorg. 

BELEVINGSASPECTEN Pijn, ongemak, herstel 
UITSLAG Wie deelt de uitslag / prognose mee 

Wanneer 
KLACHTEN Welke zijn normaal, wanneer waar contact 

opnemen, blijvende gevolgen. 
RISICO’ S Complicaties en te verwachten bijwerkingen. 
BELEID NA ONTSLAG Hoe naar huis, controle, hechtingen, hersteltijd, 

werkhervatting, leefregels, revalidatie, brief 
huisarts. 

VRAGEN Meer informatie bij: telefoonnummer(s) 
Altijd telefoonnummer van betreffende afdeling 
noemen. 

PATIENTENORGANISATIES Namen en adressen 
VERANTWOORDING TEKST / LAY OUT Bronvermelding   

Akkoordverklaring Patiëntencommunicatie: Deze 
tekst is samengesteld door de afdeling…. in 
samenwerking met de stafdienst 
Concerncommunicatie van de Isala klinieken. 
 
Isala klinieken 
Locatie Sophia 
Dokter van Heesweg 2  
8025 AB  Zwolle 
Postbus 10400 
8000 GK  Zwolle 
 
Isala klinieken 
Locatie Sophia 
Dr. Spanjaardweg 29, gebouw … 
8025 BT Zwolle 
Postbus 10400 
8000 GK Zwolle 
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Isala klinieken 
Locatie Weezenlanden 
Groot Wezenland 20 
8011 JW  Zwolle 
Postbus 10500 
8000 GM  Zwolle 
 
Polikliniek Kampen 
Engelenbergplantsoen 7 
8266 AB  Kampen 
t (038) 424 60 00 
 
www.Isala.nl 
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Bijlage F – zorgkaart 
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Bijlage G - Zorgpad Hartfalen AMC 
Bron: 
http://www.amc.nl/?pid=129&itemid=92&contentitemid=724&osadcampaign=Patientenfolders 

Hartziekten / AMC Hartcentrum / Zorgpad Hartfalen (Het 
hoe en wat tijdens uw ziekenhuisopname) 

Deze folder is ontwikkeld om meer inzicht te geven over uw opname op de afdeling F3-Zuid 
Cardiologie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam.  

 
Inleiding  
U bent opgenomen omdat u lijdt aan hartfalen (verminderende pompfunctie van het hart). 
Ondanks dat u hiervoor medicijnen gebruikt, kunnen uw hartklachten toenemen. Zo kunt u 
meer last krijgen van opgezette benen, kortademigheid of moeite met inspanning. In dat 
geval is een ziekenhuisopname noodzakelijk  

Zorgpad Hartfalen 
Op de afdeling F3-Zuid wordt er gebruik gemaakt van een zorgpad: een middel om de zorg 
rondom uw opname te plannen en op elkaar af te stemmen. In dit zorgpad staat beschreven 
wat voor zorg u nodig heeft en wie die zorg aan u gaat verlenen. Afhankelijk van de ernst van 
uw klachten kan de opname van enkele dagen tot meerdere weken duren. Het zorgpad, dus 
uw opname, is in principe ingedeeld in drie fasen: de opnamefase, de behandelfase en de 
ontslagfase.  

De opnamefase  
De opnamefase duurt meestal één of twee dagen. De verpleegkundige brengt u naar een 
kamer en maakt u wegwijs op de afdeling. U krijgt een Eerst Verantwoordelijke 
Verpleegkundige (EVV-er) toegewezen, meestal is dat dezelfde persoon die het 
opnamegesprek met u voert.  
Ook de zaalarts komt bij u langs voor een opnamegesprek en verricht het lichamelijk 
onderzoek. De arts luistert met de stethoscoop naar uw hart en longen, observeert of u 
vocht vasthoudt in uw lichaam.  
Er wordt bloed afgenomen en een elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje) gemaakt. 
Eventueel worden er aanvullende onderzoeken verricht, zoals een echo van het hart en/of 
een röntgenfoto van de borstkas.  

De behandelfase  
De arts geeft opdracht om u via het infuus medicijnen toe te dienen om het teveel aan vocht 
uit uw lichaam te drijven. Dit wordt ook wel 'ontwateren' genoemd. Afhankelijk van de ernst 
van uw hartfalen kunt u ook aanvullende medicijn via het infuus krijgen om de functie van 
uw hart te ondersteunen. Dit verbetert de doorbloeding van de nieren en heeft ook een 
vocht afvoerend effect, omdat dit medicijn het beste via een grote ader toegediend kan 
worden, kan het noodzakelijk zijn om bij u een centraal veneuze lijn (CVL) ook wel 'de lange 
lijn' genoemd, te plaatsen.  
Een CVL wordt meestal ingebracht onder het sleutelbeen (subclavia-lijn). Andere locaties zijn 
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in de lies (femoralis-lijn) of in de hals (jugularis-lijn). Een arts brengt de CVL onder 
plaatselijke verdoving in. Na het aanprikken van de ader wordt de CVL doorgeschoven tot 
net boven het hart. Om te controleren of de CVL goed is geplaatst, word er na het inbrengen 
een röntgenfoto gemaakt. De CVL wordt dagelijks door de verpleegkundige gecontroleerd en 
verzorgd.  
De duur van het toedienen van de medicijnen via het infuus hangt af van uw herstel. Vrijwel 
dagelijks wordt er bekeken of de behandeling goed aanslaat. Dit wordt gedaan aan de hand 
van uw klachten uw gewicht en de bloeduitslagen. Het kan zijn dat er tijdens de 
behandelfase wordt besloten om meer onderzoek te verrichten om uw ziekte verder te 
diagnosticeren en beter te behandelen.  

Andere disciplines 
Naast de verpleegkundigen en artsen kunnen andere disciplines bij uw behandeling 
betrokken zijn, zoals:  

• Maatschappelijk werker, kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekteproces en 
eventueel helpen bij financiële problemen.  

• Diëtiste, kan u ondersteunen bij het volgen van uw dieet.  
• Fysiotherapeut, kan u ondersteunen en adviseren bij het bewegen/mobiliseren.  

De hartfalenverpleegkundige wordt in principe ingelicht over uw opname.  

Risico's en complicaties  
Er kunnen verschillende complicaties optreden als gevolg van uw ziekte en de opname. Het 
is daarom belangrijk dat u tijdens uw opname zo veel mogelijk werkt aan uw eigen herstel.  
Om de spierkracht te behouden zullen de verpleegkundigen proberen dagelijks met u te 
mobiliseren (bewegen). Dit wordt gedaan aan de hand van een mobilisatieschema. Indien 
het bewegen erg moeizaam gaat, wordt een fysiotherapeut ingeschakeld.  

Vochtbalans  
U krijgt van de verpleegkundige uitleg over de vochtbalans, vochtbeperking en het wegen 
(na het ontbijt). Tevens krijgt u een lijstje waarop u zelf moet bijhouden hoeveel vocht u 
inneemt. Het is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat u zich houdt aan 
een vochtbeperking van 1,5 liter per dag. Ons advies is om steeds één glas drinken per 
voedingsronde te bestellen en maximaal één kom soep/ pap per dag te nemen. Indien u er 
niet uit komt, kunt altijd vragen aan de verpleging stellen.  
Op de afdeling krijgt u standaard een matig zout beperkt dieet. Er wordt aangeraden om met 
behulp van kruiden, zoals peper en kerrie, het eten op smaak te brengen.  

Telemetrie  
Tijdens uw opname op F3-Zuid krijgt u mogelijk de eerste dagen/ weken van uw opname een 
telemetriekastje. Dit kastje registreert uw hartritme en geeft dit weer op een beeldscherm. 
Op deze manier bewaken de verpleegkundigen uw hartritme.  
Het telemetriekastje wordt met elektrodenstikkers op uw borstkas bevestigd, dit is niet 
pijnlijk. Er zijn twee categorieën telemetriebewaking: groen en rood. Indien de arts uw 
bewaking rood categoriseert mag u de afdeling NIET verlaten, omdat het telemetrie signaal 
uitsluitend op F3-Zuid ontvangen kan worden. Mocht u de afdeling moeten verlaten voor 
aanvullend onderzoek, dan gaat de verpleegkundige met u mee. Bij bewakingscategorie 
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"groen" mag u de afdeling maximaal voor één uur verlaten, onder begeleiding van 
bijvoorbeeld een familielid. Als uw hartfunctie en uw hartritme stabiel blijken te zijn, hoeft u 
het kastje niet meer te dragen.  
Het gebruik van een mobiele telefoon op de afdeling is niet toegestaan, omdat het 
telefoonsignaal hierop een storende werking kan hebben.  

De ontslagfase  
Tijdens deze fase wordt er naar uw ontslag toegewerkt. Het is belangrijk dat u na het ontslag 
zo zelfstandig mogelijk in het dagelijks leven blijft functioneren. Indien blijkt dat uw toestand 
dit (nog) niet toelaat, zal hierover ruim voor uw ontslagdatum een gesprek plaatsvinden. 
Mogelijk moet u een tijdje aansterken in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. Ook 
hebben we de mogelijkheid om met uw toestemming thuiszorg voor u in te schakelen. 
Huishoudelijk hulp dient u bij uw gemeente aan te vragen.  
Uw ontslagdatum is de dag waarop u medisch gezien het ziekenhuis mag verlaten en 
eventuele vereiste nazorg voor thuis is geregeld. Na ontslag zal u verder poliklinisch worden 
behandeld door de cardioloog en/ of de hartfalenverpleegkundige.  

De hartfalenverpleegkundige  
Tijdens de opname op F3-Zuid wordt de hartfaIenverpleegkundige op de hoogte gebracht 
van uw opname. Aan het eind van uw opname zal in principe de hartfalenverpleegkundige 
(of afdelingsverpleegkundige) een ontslaggesprek met u voeren Tijdens dit gesprek krijgt u 
informatie en adviezen over bewegen, eten en drinken, het gebruik van zout (natrium), 
vocht en vochtbeperking, risicofactoren en medicijnen.  
Na ontslag uit het ziekenhuis blijven de hartfaIenverpleegkundigen in principe uw eerste 
aanspreekpunt. Bij toenemende klachten en/of vragen kunt u bij de 
hartfalenverpleegkundige terecht. Ze zijn dagelijks tussen 09.30 tot 11.30 bereikbaar op 
telefoonnummer 020-56 68130.  

Meer informatie?  
Op de afdeling F3-Zuid vindt u de folders van de Nederlandse Hartstichting. Deze folders 
geven u informatie over hartfalen, het dieet bij hartfalen en de risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten. U kunt ook de website van de Nederlandse Hartstichting raadplegen 
(www.hartstichting.nl). Meer informatie over aanvullende onderzoeken, behandelingen, het 
ziekenhuis en de afdeling kunt u vinden op de afdeling.  
U kunt ook terecht bij de AMC Patiëntenvoorlichting in het polikliniekgebouw (AO-144) op 
werkdagen van 09.00 tot 16.30.  

Belangrijke telefoonnummers  
AMC Afdeling F3-zuid : 020-5663076  
AMC Hartfalenpolikliniek : 020-56 68130  
AMC Patiëntenvoorlichting: 020-56 63355  

 
Laatste inhoudelijke wijziging: april 2010  
Cardiologie/Patiëntenvoorlichting  

Laatste wijziging: maandag 10 mei 2010 
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Bijlagen zorgpad galblaas 
 
Vragenlijsten – bladzijde 163 tot 174 
Functionele analyse – bladzijde 175 tot 184 
Scenario gebruikstest – bladzijde 185 tot 186
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Bijlage I Vragenlijst diagnosefase 
 

Vragenlijst schriftelijke voorlichting  
 
 
Inleiding 
De Isala klinieken doen onderzoek naar de schriftelijke voorlichting over het verwijderen 
van de galblaas, zodat patiënten in de toekomst beter geïnformeerd zijn. U wordt 
gevraagd uw mening te geven over de schriftelijke voorlichting, zoals brieven en folders. 
De vragen gaan dus niet over de mondelinge informatie! U hoeft de informatie niet 
opnieuw door te lezen, maar u mag alle folders en brieven er wel bij pakken. Uw 
antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Het invullen van de 
vragenlijst is niet verplicht. 
 
Hoe in te vullen 
Kruis per vraag het antwoord aan dat het meest overeenkomt met uw mening. Kruis één 
antwoord aan per vraag, tenzij anders is aangegeven. 
 

- Wanneer u over een onderwerp geen informatie heeft ontvangen, kruist u het 
hokje ‘geen informatie ontvangen’ aan.  

- Wanneer u de informatie over een onderwerp (nog) niet gelezen heeft, kruist u 
het hokje ‘niet gelezen’ aan. 

 
 
Invulvoorbeeld 

 
 
 
Inzendtermijn 
Stuurt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken aan ons terug in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig. U kunt de ingevulde vragenlijst ook aan 
een medewerker van de afdeling geven. 
 
Vragen 
Wanneer u vragen heeft over deze vragenlijst, kunt u contact opnemen met Ellen Bosch, 
projectleider van dit onderzoek, via e.j.bosch@Isala.nl of t (038) 424 7527. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
[naam]  
Operationeel Leidinggevende Zorggroep Chirurgie 

 Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet 
eens, 
maar 
ook 
niet 
oneens 

Mee 
oneens 

Zeer 
mee 
oneens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

Ik kreeg 
voldoende 
informatie over 
de voorbereiding 
op de operatie 

O O O O O  O O 

mailto:e.j.bosch@isala.nl�
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Hieronder vult u enkele gegevens in. Daarna volgen de vragen. 
 
 
Uw gegevens 
 
Geslacht: Man  /   Vrouw 
 
 
Leeftijd:  
 
 
Hoogst voltooide opleiding: 
 
 
 
Vragen 
 
 
1. Bent u eerder in de Isala klinieken behandeld? Omcirkel uw antwoord. 
 
Ja / Nee 
 
 
2. Is onderstaande stelling op u van toepassing? Omcirkel het antwoord. 
 
Stelling: 
Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over mijn gezondheid en ziekte. Ik zoek 
vaak meer informatie dan ik in het ziekenhuis krijg. 
 
Antwoord: Ja  /  Nee 
 
 
3. Welke schriftelijke informatie heeft u gekregen van de Isala klinieken? Geef 
aan welke informatie u ontvangen heeft door ‘ja’ of ‘nee’ of ‘weet ik niet’ te 
omcirkelen in de rechterkolom. 
 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Oranje afsprakenkaartje met de titel ‘Overzicht afspraken t.b.v. 
operatie van’, met uw afspraken en notities 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Brochure ‘Opname in de Isala klinieken’ met op de voorkant een 
foto van een vrouw in een ziekenhuisbed en een verpleegster 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Een aantal losse A4-tjes met de titel ‘Galblaasoperatie’  
(op de laatste pagina staan foto’s van chirurgen) 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Dubbelgevouwen folder ‘Praktische informatie over  
de maatschap Chirurgie’ 

Ja  / Nee / Weet ik niet 



 

4. Wat vindt u van de schriftelijke informatie die u van de Isala klinieken heeft gekregen ? 
 Zeer 

mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet eens, 
maar ook 
niet oneens 

Niet 
mee 
eens 

Zeer 
mee 
oneens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

De schriftelijke informatie over de voorbereiding op de operatie         

a) ik kreeg voldoende informatie over de voorbereiding op de 
operatie 

O     O     O     O     O      O     O     

b) Ik kreeg duidelijke informatie over de voorbereiding op de 
operatie 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over de operatie zelf         
c) Ik kreeg voldoende informatie over de operatie O     O     O     O     O      O     O     
d) Ik kreeg duidelijke informatie over de operatie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over mogelijke complicaties          
e) Ik kreeg voldoende informatie over mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     

f) Ik kreeg duidelijke informatie over mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de opnameduur  
(hoe lang u in het ziekenhuis ligt) 

        

g) Ik kreeg voldoende informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
h) Ik kreeg duidelijke informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de polikliniek Chirurgie         

i) Ik kreeg voldoende informatie over de polikliniek Chirurgie O     O     O     O     O      O     O     
j) Ik kreeg duidelijke informatie over de polikliniek Chirurgie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen 

        

k) Ik kreeg voldoende informatie over de bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

l) Ik kreeg duidelijke informatie over de bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over uw rechten en plichten als 
patiënt 

        

m) Ik kreeg voldoende informatie over mijn rechten en plichten 
als patiënt 

O     O     O     O     O      O     O     

n) Ik kreeg duidelijke informatie over mijn rechten en plichten 
als patiënt 

O     O     O     O     O      O     O     



 

 
 
 
6. Heeft u naast de informatie die u kreeg van de Isala klinieken, ook zelf informatie gezocht of gekregen? 
 
O Ja, via de huisarts. Namelijk informatie over: 
O Ja, op internet. Namelijk informatie over:  
O Ja, in boeken of tijdschriften. Namelijk informatie over: 
O Ja, door gesprekken met familie, vrienden of kennissen. Namelijk informatie over:  
O Ja, anders. Namelijk informatie over:  
O Nee. 
 
 
7. Als u een algemeen rapportcijfer moet geven voor alle schriftelijke informatie, welk cijfer geeft u dan? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
O O O O O O O O O O 

 
Kunt u één positief punt en één negatief punt noemen bij dit rapportcijfer?  
 

• Een positief punt was dat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Een negatief punt was dat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

1 De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om mijn ziekte te 
begrijpen 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

2. Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment gekregen  Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

3. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om het 
ziekenhuisbezoek voor te bereiden 

Zeer mee eens 
 

O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

4. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om de juiste 
behandeling te kiezen 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

5. Door de schriftelijke informatie te lezen maakte ik mij minder 
zorgen over mijn gezondheid 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 
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Bijlage II Vragenlijst verpleegfase 
Vragenlijst schriftelijke voorlichting over 

verwijderen van de galblaas 
 
 
Inleiding 
De Isala klinieken doen onderzoek naar de schriftelijke voorlichting, zodat patiënten in de 
toekomst beter geïnformeerd zijn. U wordt gevraagd uw mening te geven over de 
schriftelijke voorlichting, zoals brieven en folders. De vragen gaan dus niet over de 
mondelinge informatie! Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem 
verwerkt. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. 
 
U hoeft de informatie niet opnieuw door te lezen, maar u mag alle folders en brieven er 
wel bij pakken. Bij vraag 3 op de volgende pagina staan de folders en brieven waar dit 
onderzoek over gaat, vermeld in een tabel. 
 
Hoe in te vullen 
Kruis per vraag het antwoord aan dat het meest overeenkomt met uw mening. Kruis één 
antwoord aan per vraag, tenzij anders is aangegeven. 
 

- Wanneer u over een onderwerp geen informatie heeft ontvangen, kruist u het 
hokje ‘geen informatie ontvangen’ aan.  

- Wanneer u de informatie over een onderwerp (nog) niet gelezen heeft, kruist u 
het hokje ‘niet gelezen’ aan. 

 
Invulvoorbeeld 

 
 
Inzendtermijn 
Stuurt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken aan ons terug in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig. U kunt de ingevulde vragenlijst ook aan 
een medewerker van de verpleegafdeling geven. 
 
Vragen 
Wanneer u vragen heeft over deze vragenlijst, kunt u contact opnemen met Ellen Bosch, 
projectleider van dit onderzoek, via e.j.bosch@Isala.nl of t (038) 424 7527. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
[naam] 
Operationeel Leidinggevende Verpleegafdeling B3 

 Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet 
eens, 
maar 
ook 
niet 
oneens 

Mee 
oneens 

Zeer 
mee 
oneens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

Ik kreeg 
voldoende 
informatie over 
de voorbereiding 
op de operatie 

O O O O O  O O 

mailto:e.j.bosch@isala.nl�
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Hieronder vult u enkele gegevens in. Daarna volgen de vragen over de informatie. 
 
Uw gegevens 
 
 
Geslacht: Man  /   Vrouw 
 
 
Leeftijd:  
 
 
Hoogst afgeronde opleiding: 
 
 
Vragen 
 
 
1. Bent u eerder in de Isala klinieken behandeld? Omcirkel uw antwoord. 
 
Ja / Nee 
 
2. Is onderstaande stelling op u van toepassing? Omcirkel het antwoord. 
 
Stelling: 
Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over mijn gezondheid en ziekte. Ik zoek 
vaak meer informatie dan ik in het ziekenhuis krijg. 
 
Antwoord: Ja  /  Nee 
 
3. Welke schriftelijke informatie heeft u gekregen van de Isala klinieken? Geef 
aan welke informatie u ontvangen heeft door ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’ te 
omcirkelen in de rechterkolom. 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Wit patiëntenmemo afdeling verpleegkundig preoperatief 
bureau (met informatie over krukken etcetera),  
kaartje op A6-formaat 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Oranje afsprakenkaartje met de titel ‘Overzicht afspraken 
t.b.v. operatie van’ met uw afspraken en notities 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Brochure ‘Opname in de Isala klinieken’ met op de voorkant 
een foto van een vrouw in bed en een verpleegster 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Een aantal losse A4-tjes met de titel ‘Galblaasoperatie’ (op de 
laatste pagina staan foto’s van chirurgen) 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Afdeling B3’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Ruggenprik’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Algehele anesthesie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Ontharen voor de operatie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Pijnbestrijding en pijnregistratie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 



 

 

4. Wat vindt u van de schriftelijke informatie die u van de Isala klinieken heeft gekregen ? 
 

 Zeer 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet eens, 
maar ook 

niet oneens 

Niet 
mee 
eens 

Zeer 
mee 

oneens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

De schriftelijke informatie over de voorbereiding op de operatie         

a) ik kreeg voldoende informatie over de voorbereiding op de operatie O     O     O     O     O      O     O     
b) Ik kreeg duidelijke informatie over de voorbereiding op de operatie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de operatie zelf         
c) Ik kreeg voldoende informatie over de operatie O     O     O     O     O      O     O     
d) Ik kreeg duidelijke informatie over de operatie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de gang van  
zaken op de verpleegafdeling 

        

e) Ik kreeg voldoende informatie over de gang van zaken  
op de verpleegafdeling 

O     O     O     O     O      O     O     

f) Ik kreeg duidelijke informatie over de gang van zaken  
op de verpleegafdeling 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over de opnameduur  
(hoe lang u in het ziekenhuis ligt) 

        

g) Ik kreeg voldoende informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
h) Ik kreeg duidelijke informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over een verdoving         

i) Ik kreeg voldoende informatie over een verdoving O     O     O     O     O      O     O     
j) Ik kreeg duidelijke informatie over een verdoving O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

        

k) Ik kreeg voldoende informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

l) Ik kreeg duidelijke informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over pijnbestrijding  
(verminderen van pijn) 

        

m) Ik kreeg voldoende informatie over pijnbestrijding O     O     O     O     O      O     O     
n) Ik kreeg duidelijke informatie over pijnbestrijding O     O     O     O     O      O     O     



 

 
 
 
 
6. Heeft u naast de informatie die u kreeg van de Isala klinieken, ook zelf informatie gezocht of gekregen? 
 
O Ja, via de huisarts. Namelijk informatie over: 
O Ja, op internet. Namelijk informatie over:  
O Ja, in boeken of tijdschriften. Namelijk informatie over: 
O Ja, door gesprekken met familie, vrienden of kennissen. Namelijk informatie over:  
O Ja, anders. Namelijk informatie over:  
O Nee. 
 
 
7. Als u een algemeen rapportcijfer moet geven voor alle schriftelijke informatie, welk cijfer geeft u dan? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
O O O O O O O O O O 

 
Kunt u één positief punt en één negatief punt noemen bij dit rapportcijfer?  
 

• Een positief punt was dat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Een negatief punt was dat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

1. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om mijn ziekte te 
begrijpen 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

2. Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment gekregen  Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 
3. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om het 

ziekenhuisbezoek voor te bereiden 
Zeer mee eens 

 
O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

4. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om de juiste 
behandeling te kiezen 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

5.  Na het lezen van folders en brieven maakte ik mij minder zorgen 
over mijn gezondheid. 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 
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Bijlage III Vragenlijst fase na de operatie 

Vragenlijst schriftelijke voorlichting over 

verwijderen van de galblaas 
 
 
Inleiding 
De Isala klinieken doen onderzoek naar de voorlichting, zodat patiënten in de toekomst 
beter geïnformeerd zijn. U wordt gevraagd uw mening te geven over de schriftelijke 
voorlichting over galblaasverwijdering, zoals brieven en folders. De vragen gaan dus niet 
over de mondeling gegeven informatie! Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld 
en anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. 
 
U hoeft de informatie niet opnieuw door te lezen, maar u mag alle folders en brieven er 
wel bij pakken. Bij vraag 3 op de volgende pagina staat een overzichtstabel met de 
folders en brieven waar dit onderzoek over gaat. 
 
Hoe in te vullen 
Kruis per vraag het antwoord aan dat het meest overeenkomt met uw mening. Kruis één 
antwoord aan per vraag, tenzij anders is aangegeven. 
 

- Wanneer u over een onderwerp geen informatie hebt ontvangen, kruist u het 
hokje ‘geen informatie ontvangen’ aan.  

- Wanneer u de informatie over een onderwerp (nog) niet gelezen heeft, kruist u 
het hokje ‘niet gelezen’ aan. 

 

Invulvoorbeeld 
 
Inzendtermijn 
Stuurt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken aan ons terug in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig. 
 
Vragen 
Wanneer u vragen heeft over deze vragenlijst, kunt u contact opnemen met Ellen Bosch, 
projectleider van dit onderzoek, via e.j.bosch@Isala.nl of t (038) 424 7527. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
[naam] 
Operationeel Leidinggevende Zorggroep Chirurgie 

 Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Niet 
eens, 
maar 
ook 
niet 

oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

Ik kreeg 
voldoende 
informatie over 
de voorbereiding 
op de operatie 

O O O O O  O O 

mailto:e.j.bosch@isala.nl�
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Hieronder vult u enkele gegevens in. Daarna volgen de vragen over de informatie. 
 
Uw gegevens 
 
 
Geslacht: Man  /   Vrouw 
 
 
Leeftijd:  
 
 
Hoogst afgeronde opleiding: 
 
 
Vragen 
 
 
1. Bent u eerder in de Isala klinieken behandeld? Omcirkel uw antwoord. 
 
Ja / Nee 
 
2. Is onderstaande stelling op u van toepassing? Omcirkel uw antwoord. 
 
Stelling: 
Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over mijn gezondheid en ziekte. Ik zoek 
vaak meer informatie dan ik in het ziekenhuis krijg. 
 
Antwoord: Ja  /  Nee 
 
3. Welke schriftelijke informatie hebt u gekregen van de Isala klinieken? Geef 
aan welke informatie u ontvangen heeft door ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’ te 
omcirkelen in de rechterkolom. 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Wit patiëntenmemo afdeling verpleegkundig preoperatief 
bureau (met informatie over krukken etcetera),  
kaartje op A6-formaat 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Oranje afsprakenkaartje met de titel ‘Overzicht afspraken 
t.b.v. operatie van’ met uw afspraken en notities 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Brochure ‘Opname in de Isala klinieken’ met op de voorkant 
een foto van een vrouw in bed en een verpleegster 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Een aantal losse A4-tjes met de titel ‘Galblaasoperatie’ (op de 
laatste pagina staan foto’s van chirurgen) 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Afdeling B3’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Ruggenprik’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Algehele anesthesie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Ontharen voor de operatie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Pijnbestrijding en pijnregistratie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 



 

4. Wat vindt u van de schriftelijke informatie die u van de Isala klinieken hebt gekregen? 
 

 Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Niet eens, 
maar ook 

niet oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

De schriftelijke informatie over de voorbereiding op de operatie         

a) ik kreeg voldoende informatie over de voorbereiding op de operatie O     O     O     O     O      O     O     
b) Ik kreeg duidelijke informatie over de voorbereiding op de operatie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de operatie zelf         
c) Ik kreeg voldoende informatie over de operatie O     O     O     O     O      O     O     
d) Ik kreeg duidelijke informatie over de operatie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over mogelijke complicaties         
e) Ik kreeg voldoende informatie over mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     
f) Ik kreeg duidelijke informatie over mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over de opnameduur  
(hoe lang u in het ziekenhuis ligt) 

        

g) Ik kreeg voldoende informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
h) Ik kreeg duidelijke informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over een verdoving         
i) Ik kreeg voldoende informatie over een verdoving O     O     O     O     O      O     O     
j) Ik kreeg duidelijke informatie over een verdoving O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

        

k) Ik kreeg voldoende informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

l) Ik kreeg duidelijke informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over de herstelperiode         
m) Ik kreeg voldoende informatie over de herstelperiode O     O     O     O     O      O     O     
n) Ik kreeg duidelijke informatie over de herstelperiode O     O     O     O     O      O     O     



 

 
 
 
6. Heeft u naast de informatie die u kreeg van de Isala klinieken, ook zelf informatie gezocht of gekregen? 
 
O Ja, via de huisarts. Namelijk informatie over: 
O Ja, op internet. Namelijk informatie over:  
O Ja, in boeken of tijdschriften. Namelijk informatie over: 
O Ja, door gesprekken met familie, vrienden of kennissen. Namelijk informatie over:  
O Ja, anders. Namelijk informatie over:  
O Nee. 
 
7. Als u een algemeen rapportcijfer moet geven voor alle schriftelijke informatie, welk cijfer geeft u dan? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
O O O O O O O O O O 

 
Kunt u één positief punt en één negatief punt noemen bij dit rapportcijfer?  
 

• Een positief punt was dat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Een negatief punt was dat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

1. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om mijn ziekte te 
begrijpen 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

2. Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment gekregen  Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 
3. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om het 

ziekenhuisbezoek voor te bereiden 
Zeer mee eens 
 

O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

4. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om de juiste 
behandeling te kiezen 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 

5.  Na het lezen van folders en brieven maakte ik mij minder zorgen over 
mijn gezondheid. 

Zeer mee eens O    O    O    O    O Zeer mee oneens 
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Bijlage IV – Functieomschrijvingen overige documenten zorgpad Galblaas 
 
Document 1 - Brief afspraakbevestiging bezoek polikliniek 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De brief Afspraakbevestiging polikliniek moet patiënten die klachten aan hun galwegen 
hebben (doelgroep), informeren over hun afspraak voor de hun bezoek aan de polikliniek 
(onderwerp) zodat hij weet wat wanneer, hoe laat en waar hij naartoe moet komen naar het 
ziekenhuis (communicatief effect), zodat  duidelijk is voor de patiënt wanneer hij de operatie 
ondergaat (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De brief Afspraakbevestiging polikliniek moet patiënten die klachten hebben die wijzen op 
galstenen (doelgroep), informeren over het feit dat ze een gesprek met een chirurg hebben 
bij hun bezoek aan de polikliniek (onderwerp) zodat de patiënt weet dat er een gesprek 
plaatsvindt (communicatief effect), zodat  duidelijk is voor de patiënt hoe het proces 
verloopt (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De brief Afspraakbevestiging polikliniek moet patiënten die klachten hebben die wijzen op 
galstenen (doelgroep), informeren over eventuele aanvullende onderzoeken na hun bezoek 
aan de polikliniek (onderwerp) zodat de patiënt weet dat er wellicht nog aanvullende 
onderzoeken gedaan worden (communicatief effect), zodat  duidelijk is voor de patiënt dat 
hij meer tijd moet vrijmaken in zijn agenda dan het gesprek bij de chirurg(beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De brief Afspraakbevestiging polikliniek moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), instrueren over wat hij mee moet nemen op de dag van het bezoek aan de 
poliklniek (onderwerp) zodat de patiënt weet welke dingen hij mee moet 
nemen(communicatief effect), om te zorgen dat de administratie goed verloopt 
(beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De brief Afspraakbevestiging polikliniek moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), instrueren over hoe hij naar het ziekenhuis reist op de dag van het bezoek aan 
de polikliniek (onderwerp) zodat de patiënt weet dat hij het beste met het openbaar vervoer 
of de fiets naar het ziekenhuis kan komen(communicatief effect), om te zorgen dat de 
parkeerplaatsen niet overvol raken(beleidsdoel). 
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Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De brief Afspraakbevestiging polikliniek moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), instrueren over wat hij moet doen bij verhindering op de dag van het bezoek 
aan de poliklniek (onderwerp) zodat de patiënt weet wat hij moet doen bij 
verhindering(communicatief effect), om te zorgen dat er minder patiënten onnodig niet 
komen opdagen (beleidsdoel). 
 
Document 2 - Folder praktische informatie over de maatschap en poli chirurgie 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Praktische informatie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), informeren over de medewerkers van de maatschap en polikliniek chirurgie 
(onderwerp) zodat hij weet welke medewerkers betrokken zijn bij zijn ziekenhuisbezoek 
(communicatief effect), zodat  duidelijk is welke chirurgen en medewerkers behoren tot de 
maatschap chirurgie en wat zij precies doen (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Praktische informatie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), informeren over de maatschap en polikliniek chirurgie (onderwerp) zodat hij 
weet wat de maatschap/polikliniek chirurgie is en welke medewerkers betrokken zijn bij zijn 
ziekenhuisbezoek (communicatief effect), zodat  duidelijk is wat de maatschap en polikliniek 
Chirurgie voor de patiënt doen (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Praktische informatie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), informeren over de chirurgische verpleegafddelingen (onderwerp) zodat hij 
weet op welke verpleegafdeling hij mogelijk wordt opgenomen (communicatief effect), 
zodat  voor de patiënt duidelijk is op welke afdeling de patiënt bij zijn opname komt te liggen 
(beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Praktische informatie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), informeren over het visite lopen (onderwerp) zodat de patiënt weet dat de 
chirurg, arts-assistent en verpleegkundige visites lopen (communicatief effect), zodat  de 
patiënt een globaal idee heeft van de term visite lopen (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Praktische informatie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), informeren over het secretariaat van de polikliniek chirurgie (onderwerp) zodat 
hij weet wat de het secretariaat voor de patiënt kan betekenen (communicatief effect), 
zodat  duidelijk is wat het secretariaat polikliniek Chirurgie voor de patiënt doen 
(beleidsdoel). 
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Document 3- Brief afdeling radiologie 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
Het A4 Afdeling radiologie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
instrueren over handelingen ter voorbereiding op de echografie (onderwerp) zodat de 
patiënt weet hoe hij moet handelen, bijvoorbeeld niet meer eten/drinken etcetera 
(communicatief effect), om te zorgen voor de juiste omstandigheden om de echografie uit te 
voeren bij de patiënt (beleidsdoel). 
 
Document 4- Functies Afsprakenkaartje 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De afsprakenkaart moet patiënten die een afspraak bij de polikliniek hebben (doelgroep), 
informeren op welke dag, datum en uur (communicatief effect) hij terecht kan bij de 
polikliniek (onderwerp), zodat de patiënt de afspraak kan onthouden en de artsen niet 
onnodig klaarstaan terwijl de patiënt niet komt opdagen (beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De afsprakenkaart moet patiënten die een afspraak bij de polikliniek hebben (doelgroep), 
instrueren wat ze moeten doen als de geplande afspraak bij de polikliniek (onderwerp) niet 
door kan gaan (communicatief effect), zodat de patiënt de afspraak kan afzeggen zodat de 
artsen niet onnodig klaarstaan terwijl de patiënt niet komt opdagen (beleidsdoel). 
 
Document 5 -  ‘ Een galblaasoperatie’  
De functieomschrijving van dit document is in de lopende tekst gegeven. 
 
Document 6A - Oranje overzicht ‘afspraken t.b.v. operatie van’ 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De afsprakenkaart overzicht afspraken t.b.v. operatie van moet patiënten die een 
galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), instrueren over nuchter zijn vóór de operatie 
(onderwerp) zodat de patiënt weet wanneer hij nog iets mag eten/drinken en wanneer niet 
(communicatief effect), om te voorkomen dat de patiënt misselijk wordt na de 
operatie/extra braakt (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De afsprakenkaart overzicht afspraken t.b.v. operatie van  moet patiënten die een 
galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), informeren over afspraken in de Isala klinieken 
(onderwerp) zodat de patiënt weet welke afspraken hij heeft in de Isala klinieken en 
wanneer (communicatief effect), zodat de afspraak duidelijk genoteerd is voor de patiënt 
(beleidsdoel). 
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Document 6B - Folder opname in de Isala klinieken 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over de gang van zaken in het ziekenhuis (onderwerp) zodat hij goed voorbereid 
is op het ziekenhuisbezoek (communicatief effect), om de patiënt goed voor te bereiden op 
het ziekenhuisbezoek (beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over de dingen die hij mee moet nemen naar het ziekenhuis (onderwerp) zodat 
hij weet welke dingen hij mee moet nemen naar het ziekenhuis en welke niet 
(communicatief effect), zodat de patiënt geen onnodige dingen meeneemt (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over de dag van opname in het ziekenhuis (onderwerp) zodat hij weet wat er 
gebeurt op de dag van de opname(communicatief effect), om de patiënt goed voor te 
bereiden op het ziekenhuisbezoek (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over wat je mee moet nemen bij een ziekenhuisopname (onderwerp) zodat hij 
weet welke dingen hij mee moet nemen van huis (communicatief effect), om de patiënt 
goed voor te bereiden op het ziekenhuisbezoek (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over het verblijf op de verpleegafdeling na de operatie (onderwerp) zodat hij 
weet hoe het verblijf op de verpleegafdeling grotendeels verloopt (communicatief effect), 
om de patiënt goed voor te bereiden op het ziekenhuisbezoek (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over het vertrek uit het ziekenhuis (onderwerp) zodat hij weet hoe dit proces 
normaal gesproken verloopt (communicatief effect), om de patiënt niet voor onaangename 
verrassingen te laten staan(beleidsdoel). 
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Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over de rechten en plichten als patiënt (onderwerp) zodat hij weet welke 
voorzieningen aanwezig zijn in het ziekenhuis en welke niet (communicatief effect), om de 
patiënt goed voor te bereiden op het ziekenhuisbezoek (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over de bereikbaarheid van het ziekenhuis per auto en openbaar vervoer 
(onderwerp) zodat hij weet hoe hij het ziekenhuis kan bereiken (communicatief effect), om 
de patiënt goed voor te bereiden op het ziekenhuisbezoek (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Opnamebrochure moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
informeren over rechten en plichten (onderwerp) zodat hij weet welke rechten en plichten 
hij heeft (communicatief effect), om de patiënt goed voor te bereiden op het 
ziekenhuisbezoek (beleidsdoel) 
 
Document 7- Brief afspraakbevestiging operatie 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Praktische informatie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), informeren over hun afspraak voor de chirurgische operatie, de tijd en plaats 
van die operatie (onderwerp) zodat hij weet wat wanneer, hoe laat en waar hij naartoe moet 
komen naar het ziekenhuis voor de operatie (communicatief effect), zodat  duidelijk is voor 
de patiënt wanneer hij de operatie ondergaat (beleidsdoel). 
 
Document 8 – Formulier preoperatief anamnese volwassenen 
Hoewel dit document wel wordt uitgereikt aan patiënten, bleek pas nadat ik de indeling had 
gemaakt dat dit document niet voor patiënten is bedoeld, maar voor de artsen. Ik heb het 
dus niet meegenomen in de functionele analyse, omdat de doelgroep niet de patiënt is. 
 
Document 9 - Folder algehele anesthesie 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), instrueren dat roken (onderwerp) niet mag in de uren voor de operatie 
(communicatief effect), zodat minder ontstekingen na de operatie ontstaan en de patiënt 
minder last heeft van hoesten na de operatie (beleidsdoel). 
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Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), instrueren dat ze nuchter moeten zijn (onderwerp) voor de operatie 
(communicatief effect), zodat overgeven tijdens en na de operatie voorkomen wordt 
(beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), instrueren dat medicijnen innemen (onderwerp) mag in de uren voor de 
operatie (communicatief effect), zodat minder patiënten bellen met vragen over hun 
medicatie (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), voorbereiden op wat hij kan verwachten ter voorbereiding op de operatie 
(onderwerp) zodat hij weet wat er gebeurt en wanneer(communicatief effect), zodat de 
patiënt geen onnodige vragen aan het personeel stelt (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), voorbereiden op wat hij kan verwachten tijdens de operatie (onderwerp) zodat 
hij weet wat er gebeurt en wanneer(communicatief effect), zodat de patiënt geen onnodige 
vragen aan het personeel stelt (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), voorbereiden op wat hij kan verwachten bij de verdoving tijdens de operatie 
(onderwerp) zodat hij weet wat er gebeurt en wanneer(communicatief effect), zodat de 
patiënt geen onnodige vragen aan het personeel stelt (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), voorbereiden op wat hij kan verwachten na de operatie (onderwerp) zodat hij 
weet wat er gebeurt en wanneer(communicatief effect), zodat geen tijd verloren gaat 
doordat de patiënt nog niet geïnformeerd is(beleidsdoel) 
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Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), voorbereiden op de mogelijke bijwerkingen van de verdoving (onderwerp) 
zodat hij weet welke bijwerkingen mogelijk zijn (communicatief effect), zodat de patiënt 
geïnformeerd is (beleidsdoel) 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), voorbereiden op de mogelijke complicaties na de verdoving (onderwerp) zodat 
hij weet welke complicaties mogelijk zijn (communicatief effect), zodat de patiënt 
geïnformeerd is (beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie hebben ondergaan 
(doelgroep), instrueren dat hij niet naar huis mag rijden na de operatie (onderwerp) omdat 
dit kan leiden tot gevaarlijke situaties(communicatief effect), om onveilige situaties te 
vermijden(beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Algehele anesthesie moet patiënten die een galblaasoperatie (hebben) ondergaan 
(doelgroep), met vragen over de verdoving (onderwerp) laten weten waar ze terecht kunnen 
met die vragen (communicatief effect), zodat de patiënt geïnformeerd is (beleidsdoel) 
 
Document 10 - Folder pijnbestrijding en pijnregistratie 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder pijnbestrijding en pijnregistratie moet patiënten die een galblaasoperatie hebben 
ondergaan (doelgroep), instrueren hoe hij moet aangeven hoeveel pijn hij heeft (onderwerp) 
zodat de patiënt weet hoe hij dit moet doen(communicatief effect), het mogelijk te maken 
passende medicatie tegen de pijn aan de patiënt te geven(beleidsdoel). 
Informeren- hoe verloopt de registratie van pijn in dit ziekenhuis en welke medewerkers zijn  
hier bij betrokken? 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder pijnbestrijding en pijnregistratie moet patiënten die een galblaasoperatie hebben 
ondergaan (doelgroep), laten weten over pijn na de operatie (onderwerp) hoe de registratie 
van pijn in de Isala klinieken verloopt en welke medewerkers hierbij betrokken zijn 
(communicatief effect), zodat de pijn van de patiënt zo goed mogelijk bestreden wordt 
(beleidsdoel). 
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Document 11 - Patiëntenmemo afdeling verpleegkundig preoperatief bureau 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De memo patiëntenmemo verpleegkundig preoperatief bureau moet patiënten die een 
galblaasoperatie zullen ondergaan (doelgroep), laten weten welke dingen ze moeten regelen 
(onderwerp) nog vóór de operatie (communicatief effect), zodat de patiënt geïnformeerd is 
(beleidsdoel). 
 
Document 12 - Folder afdeling B3 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder afdeling B3 moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
voorbereiden op wat ze kunnen verwachten op de verpleegafdeling (onderwerp) zodat hij 
weet wat er gebeurt en door wie(communicatief effect), zodat de patiënt geen onnodige 
vragen aan het personeel stelt (beleidsdoel). 
 
Persuasieve functie 
Functieomschrijving 
De folder afdeling B3 moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan (doelgroep), 
overtuigen van de kundigheid van de medewerkers op de verpleegafdeling (onderwerp) 
zodat hij weet dat er aan zijn herstel wordt gewerkt(communicatief effect), om het 
professionele imago van de Isala klinieken te versterken(beleidsdoel). 
 
Document 13 - Ontslaginformatie 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Praktische informatie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), informeren over de afspraak na de operatie bij de polikliniek chirurgie 
(onderwerp) zodat hij weet wat wanneer hij terug moet komen naar het ziekenhuis voor een 
afspraak bij de polikliniek (communicatief effect), zodat  duidelijk is voor de patiënt wanneer 
hij de nacontrole heeft (beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
Het A4 Ontslaginformatie en poli-afspraak moet patiënten die een galblaasoperatie 
ondergaan (doelgroep), instrueren over het genezingsproces thuis (onderwerp) zodat de 
patiënt weet wat hij moet doen om de pijn te verminderen of het genezingsproces te 
versnellen (communicatief effect), om te voorkomen dat de patiënt bij thuiskomst niet goed 
geneest(beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
Het A4 Ontslaginformatie en poli-afspraak moet patiënten die een galblaasoperatie 
ondergaan (doelgroep), instrueren over mogelijke complicaties en problemen na thuiskomst 
(onderwerp) zodat de patiënt weet wat hij moet doen als deze problemen zich voordoen 
(communicatief effect), om te voorkomen dat de patiënt bij thuiskomst niet goed 
geneest(beleidsdoel). 
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Document 14 - Kaartje Uw mening telt 
Persuasieve functie 
Functieomschrijving 
Het kaartje uw mening telt moet patiënten die behandeld zijn in de Isala klinieken 
(doelgroep), ervan overtuigen dat ze een vragenlijstinvullen (communicatief effect) over de 
kwaliteit van de zorg in de Isala klinieken (onderwerp), zodat de Raad van Bestuur de mening 
van de patiënt kan meten (beleidsdoel). 
 
Document 15- Folder ruggenprik 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Ruggenprik moet patiënten die een galblaasoperatie  ondergaan (doelgroep), 
informeren over de verdoving(onderwerp), zodat de patiënt weet hoe het toedienen van de 
ruggenprik verloopt (communicatief effect), zodat de patiënt geïnformeerd is en weet hoe 
de ruggenprik werkt (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Ruggenprik moet patiënten die een galblaasoperatie  ondergaan (doelgroep), 
informeren over de verdoving(onderwerp), zodat de patiënt weet welk effect de ruggenprik 
heeft op het gevoel in het lichaam tijdens de operatie (communicatief effect), zodat de 
patiënt minder pijn heeft tijdens de operatie (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Ruggenprik moet patiënten die een galblaasoperatie  ondergaan (doelgroep), 
informeren over de bijwerkingen en complicaties van de verdoving(onderwerp), zodat de 
patiënt weet welke bijwerkingen en complicaties de ruggenprik kan veroorzaken tijdens de 
ruggenprik en na uitwerking van de ruggenprik(communicatief effect), zodat de patiënt kan 
ingrijpen als er bijwerkingen optreden die niet geijkt zijn (beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Ruggenprik moet patiënten die een galblaasoperatie hebben ondergaan 
(doelgroep), instrueren over het naar huis gaan na de operatie (onderwerp) zodat de patiënt 
weet dat hij niet zelf met de auto terug naar huis mag rijden (communicatief effect), om de 
patiënt te behoeden voor onveilige situaties (beleidsdoel). 
 
Informatieve functie 
De folder Ruggenprik moet patiënten die een galblaasoperatie  ondergaan (doelgroep), 
informeren over wat te doen bij vragen over de verdoving(onderwerp), zodat de patiënt 
weet waar hij terecht kan met vragen over de ruggenprik (communicatief effect), zodat de 
patiënt zijn vragen aan de juiste persoon stelt (beleidsdoel) 
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Document 16- Folder ontharen voor de operatie 
Informatieve en Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Ontharen voor de operatie moet patiënten die een galblaasoperatie ondergaan 
(doelgroep), instrueren over ontharen voor de operatie (onderwerp) zodat de patiënt weet 
dat hij zich moet ontharen voor deoperatie en hoe dat dient te gebeuren (communicatief 
effect), om de kans op infecties in het operatiegebied te verkleinen (beleidsdoel). 
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Bijlage V – Scenario & vragen gebruikstest zorgpad Galblaas 
 
Scenario 1 
Stel je voor dat je Marian de Jager heet en dat je 49 jaar oud bent. Je gaat naar je huisarts, omdat je 
zo’n pijn rechtsboven in je buik hebt. Je huisarts denkt dat het om galstenen gaat en verwijst je door 
naar het ziekenhuis, de Isala klinieken in Zwolle.  
 
Bij je bezoek aan de polikliniek Chirurgie denkt chirurg [naam] na lichamelijk onderzoek dat je 
galstenen hebt. Om dit zeker te weten, moet er een echografie plaatsvinden. Een echografie is een 
onderzoek met behulp van geluidsgolven op de afdeling radiologie. Dokter [naam] geeft je een geel 
afsprakenkaartje mee, waar de afspraak op staat voor de echografie en een afspraak met dokter 
[naam] om de uitslag van de echografie te bespreken. Je gaat opnieuw naar het ziekenhuis voor de 
echografie. 

 
Vragen bij scenario 1: 

1. Hoe lang duurt de echografie? 
2. Op 7 mei moet u zich melden bij chirurg [naam] om de uitslag van de echografie te 

bespreken. Waar moet u zich melden? 
3. Wat is het telefoonnummer van het secretariaat van de polikliniek chirurgie? 

Scenario 2 
De uitslag van de echografie is bekend. Je hebt een afspraak bij chirurg [naam] om de uitslag te 
bespreken. Hij vertelt dat je inderdaad galstenen hebt. Omdat je veel klachten hebt, stelt chirurg 
[naam] voor je galblaas te verwijderen door een cholecystectomie uit te voeren. Dit is een operatie 
waarbij de galblaas verwijderd wordt. Je gaat akkoord met dit voorstel, omdat je af wilt van de pijn.  

Je komt op de opnamelijst te staan voor een operatie.  Van de polikliniek krijg je een A4 mee met 
alle informatie over de operatie. Ook krijg je een afspraak bij het Verpleegkundig Preoperatief 
Bureau, waar de laatste zaken voor de operatie worden doorgesproken. 
 
Vragen bij scenario 2: 

1. Hoe laat heeft u een afspraak bij het Verpleegkundig preoperatief bureau van de Isala 
klinieken?  

2. Welke complicaties kunnen er ontstaan bij de operatie? Noem twee mogelijke complicaties. 
3. De chirurg vertelt dat het de bedoeling is een kijkoperatie (laparoscopische 

cholecystectomie) uit te voeren. Een kennis vertelt dat u dan sneller op de been bent dan 
wanneer ze een ‘gewone’ operatie uitvoeren. Klopt dit? 

4.  U heeft een andere belangrijke afspraak op de dag van de operatie en wilt de operatie het 
liefste verplaatsen. Welk telefoonnummer belt u? 

5. U wilt met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis toekomen op de dag van de operatie. 
Welke bus kunt u het beste nemen vanaf station Zwolle? 

6. U wilt weten of u uw vrienden een e-mail kunt sturen vanuit het ziekenhuis. Kunt u internet 
gebruiken in het ziekenhuis?  
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Scenario 3 
Je gaat naar het Verpleegkundig preoperatief bureau en ontvangt mondeling nog meer informatie 
en een paar folders. Je krijgt onder andere te horen dat de operatie onder algehele anesthesie 
(verdoving) wordt uitgevoerd 

Vragen bij scenario 3: 
1. U wordt om 14:00 uur ’s middags geopereerd. Hoe laat moet u zich melden bij het 

ziekenhuis? 
 

2.  Is het mogelijk dat u na de operatie misselijk wordt door de verdoving? 
 

3. Wat kunnen de verpleegkundigen voor u doen als u pijn heeft na de operatie? 

Scenario 4 

Op 3 juni meld je je om 07:00 uur ’s ochtends bij de opnamebalie van de Isala klinieken voor de 
operatie.  
Je wordt pas ’s middags geopereerd, om 14:00 uur. 
 
Vragen bij scenario 4: 

1. U wordt om 14:00 uur ’s middags geopereerd. ’s Ochtends om 06:45 uur wilt u nog een beschuitje 
eten. Mag dat? 

Scenario 5 
Je bent geopereerd en de operatie is goed verlopen. Je galblaas is verwijderd met een kijkoperatie.  
 
Vragen bij scenario 5: 

1. U bent ontslagen uit het ziekenhuis. Mag u zelf met de auto terug naar huis rijden? 
2. Mag u de dag na de operatie weer alles eten en drinken zoals u thuis gewend was? 
3. Twee dagen na de operatie hebt u huiduitslag over uw gehele lichaam. Is dit een normale 

bijwerking, of moet u het ziekenhuis bellen? 
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Bijlagen zorgpad ICD 
 
Vragenlijsten – bladzijde 188 tot 203 
Functionele analyse – bladzijde 204 tot 207 
Scenario gebruikstest – bladzijde 208-209 
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Bijlage 1 – vragenlijst diagnosefase ICD 

 
Vragenlijst schriftelijke voorlichting over 

de implantatie van een ICD 
 
 
Inleiding 
De Isala klinieken doen onderzoek naar de schriftelijke voorlichting over ICD-implantatie, 
om patiënten zo goed mogelijk te informeren. U wordt gevraagd uw mening te geven 
over bijvoorbeeld folders en brieven. Let op: de vragen gaan niet over de mondelinge 
informatie, maar over alle schriftelijke informatie die u op dit moment heeft gekregen 
van het ziekenhuis. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem 
verwerkt. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. 
 
U hoeft de informatie die u van het ziekenhuis kreeg niet opnieuw door te lezen, maar u 
mag de folders en brieven er wel bij pakken. Bij vraag 3 op de volgende pagina staan de 
folders en brieven waar dit onderzoek over gaat vermeld in een tabel.  
 
Hoe in te vullen 
Kruis per vraag het antwoord aan dat het meest overeenkomt met uw mening. Kruis één 
antwoord aan per vraag, tenzij anders is aangegeven. 

- Wanneer u over een onderwerp geen informatie heeft ontvangen, kruist u het 
hokje ‘geen informatie ontvangen’ aan.  

- Wanneer u de informatie over een onderwerp (nog) niet gelezen heeft, kruist u 
het hokje ‘niet gelezen’ aan. 

 

Invulvoorbeeld 
 
Inzendtermijn 
Stuurt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken aan ons terug in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig. U kunt de ingevulde vragenlijst ook aan 
een medewerker van de afdeling geven. 
 
Vragen 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Ellen Bosch, projectleider van dit onderzoek,  
via e-mail: e.j.bosch@Isala.nl of telefonisch: (038) 424 7527. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
[naam] 
Physician Assistant Cardiologie 

 Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Niet eens, 
maar ook 

niet 
oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

Ik kreeg voldoende 
informatie over de 
werking van de ICD 

O O O O O  O O 
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Hieronder vult u enkele gegevens in. Daarna volgen de vragen over de schriftelijke 
informatie. 
 
 
Uw gegevens 
 
Geslacht: Man  /   Vrouw 
 
 
Leeftijd:  
 
 
Hoogst voltooide opleiding: 
 
 
Vragen 
 
 
1. Bent u eerder in de Isala klinieken behandeld? Omcirkel uw antwoord. 
 
Ja / Nee 
 
 
2. Is onderstaande stelling op u van toepassing? Omcirkel het antwoord. 
Stelling: 
Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over mijn gezondheid en ziekte. Ik zoek 
vaak meer informatie dan ik in het ziekenhuis krijg. 
 
Antwoord: Ja  /  Nee 
 
 
3. Welke schriftelijke informatie heeft u gekregen van de Isala klinieken? Geef 
aan welke informatie u ontvangen heeft door ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’ te 
omcirkelen in de rechterkolom. 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Folder ‘Een ICD-implantatie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Brief vooronderzoeken en uitnodiging 
voorlichting preklinisch traject, met bovenaan 
de tekst ‘Preklinisch traject ICD’ 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

 
 
Alleen invullen indien u een ‘linkerkamerdraad’ (derde draad) krijgt: 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Folder ‘Cardiale Resynchronisatietherapie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

 



 

4. Wat vindt u van de schriftelijke informatie die u van de Isala klinieken heeft gekregen? 
 

 Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Niet eens, 
maar ook 

niet 
oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

De schriftelijke informatie over de werking van de ICD         

a) Ik kreeg voldoende informatie over de werking van de ICD O     O     O     O     O      O     O     
b) Ik kreeg duidelijke informatie over de werking van de ICD O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de implantatie zelf         
c) Ik kreeg voldoende informatie over de implantatie O     O     O     O     O      O     O     
d) Ik kreeg duidelijke informatie over de implantatie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de mogelijke complicaties         
e) Ik kreeg voldoende informatie over de mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     
f) Ik kreeg duidelijke informatie over de mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de gevolgen van de  
ICD- implantatie voor mijn dagelijks leven 

        

g) Ik kreeg voldoende informatie over de gevolgen van de implantatie 
voor mijn dagelijks leven 

O     O     O     O     O      O     O     

h) Ik kreeg duidelijke informatie over de gevolgen van de implantatie 
voor mijn dagelijks leven 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over de bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen 

        

i) Ik kreeg voldoende informatie over de bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

j) Ik kreeg duidelijke informatie over de bereikbaarheid van het 
ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over het aanvragen van een rijbewijs         
k) Ik kreeg voldoende informatie over het aanvragen van een rijbewijs O     O     O     O     O      O     O     
l) Ik kreeg duidelijke informatie over het aanvragen van een rijbewijs O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de opnameduur  
(hoe lang u in het ziekenhuis ligt) 

        

m) Ik kreeg voldoende informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
n) Ik kreeg duidelijke informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     



 

 
 
6. Is onderstaande stelling op u van toepassing? Omcirkel uw antwoord. 
 
Stelling:  
Ik had nog veel vragen na het lezen van de schriftelijke informatie en ik weet (nog) niet goed wat mij te wachten staat. 
 
Antwoord: Ja  /  Nee 
 
 
7. Naast de schriftelijke voorlichting, heeft u deelgenomen aan de preklinische voorlichtingsmiddag.  
 

a) Wat was voor u de reden om naar deze voorlichting te komen? 
 

Antwoord: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

b) Wat vond u van deze middag? Kunt u één positief en één negatief punt noemen? 
 
Een positief punt was dat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Een negatief punt was dat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

1. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om mijn ziekte te 
begrijpen 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

2. Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment gekregen  Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

3. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om het 
ziekenhuisbezoek voor te bereiden 

Zeer mee oneens 
 

O    O    O    O    O Zeer mee eens 

4. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om de juiste 
behandeling te kiezen 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

5.  Door de schriftelijke informatie te lezen, maakte ik mij minder 
zorgen over mijn gezondheid 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

6. Door de schriftelijke informatie te lezen, begreep ik waarom ik een 
ICD-implantatie moet ondergaan 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 



 

8. Heeft u naast de folders en andere informatie die u van het ziekenhuis kreeg, ook zelf informatie gezocht of gekregen?  
U mag meerdere antwoorden aankruisen. 
 
O Ja, via de huisarts. Namelijk informatie over: 
O Ja, op internet. Namelijk informatie over:  
O Ja, in boeken of tijdschriften. Namelijk informatie over: 
O Ja, door gesprekken met familie, vrienden of kennissen. Namelijk informatie over:  
O Ja, anders. Namelijk informatie over:  
O Nee. 
 
 
 
9. Als u een algemeen rapportcijfer moet geven voor alle schriftelijke informatie, welk cijfer geeft u dan? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
O O O O O O O O O O 

 
Kunt u één positief punt en één negatief punt noemen bij dit rapportcijfer?  
 
 

• Een positief punt was dat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Een negatief punt was dat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Einde
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Bijlage 2- vragenlijst verpleegfase ICD 

Vragenlijst schriftelijke voorlichting over 

de implantatie van een ICD 
 
Inleiding 
De Isala klinieken doen onderzoek naar de schriftelijke voorlichting over ICD-implantatie, 
om patiënten zo goed mogelijk te informeren. U wordt gevraagd uw mening te geven 
over bijvoorbeeld folders en brieven. Let op: de vragen gaan niet over de mondelinge 
informatie, maar over alle schriftelijke informatie die u op dit moment heeft gekregen 
van het ziekenhuis. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem 
verwerkt. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. 
 
U hoeft de informatie die u van het ziekenhuis kreeg niet opnieuw door te lezen, maar u 
mag de folders en brieven er wel bij pakken. Bij vraag 3 op de volgende pagina staan de 
folders en brieven waar dit onderzoek over gaat vermeld in een tabel.  
 
Hoe in te vullen 
Kruis per vraag het antwoord aan dat het meest overeenkomt met uw mening. Kruis één 
antwoord aan per vraag, tenzij anders is aangegeven. 
 

- Wanneer u over een onderwerp geen informatie heeft ontvangen, kruist u het 
hokje ‘geen informatie ontvangen’ aan.  

- Wanneer u de informatie over een onderwerp (nog) niet gelezen heeft, kruist u 
het hokje ‘niet gelezen’ aan. 

 
Invulvoorbeeld 

 
Inzendtermijn 
Stuurt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken aan ons terug in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig. U kunt de ingevulde vragenlijst ook aan 
een medewerker van de afdeling geven. 
 
Vragen 
Wanneer u vragen heeft over deze vragenlijst, kunt u contact opnemen met Ellen Bosch, 
projectleider van dit onderzoek, via e.j.bosch@Isala.nl of t (038) 424 7527. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
[naam], 
Physician Assistant Cardiologie 

 Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Niet 
eens, 
maar 
ook 
niet 

oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

Ik kreeg 
voldoende 
informatie over 
wat ik moet doen 
als mijn ICD een 
shock afgeeft 

O O O O O  O O 

mailto:e.j.bosch@isala.nl�


 
194 

Hieronder vult u enkele gegevens in. Daarna volgen de vragen over de schriftelijke 
informatie. 
 
 
Uw gegevens 
 
Geslacht: Man  /   Vrouw 
 
 
Leeftijd:  
 
 
Hoogst voltooide opleiding: 
 
 
Vragen 
 
1. Bent u eerder in de Isala klinieken behandeld? Omcirkel uw antwoord. 
 
Ja / Nee 
 
2. Is onderstaande stelling op u van toepassing? Omcirkel uw antwoord. 
 
Stelling: 
Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over mijn gezondheid en ziekte. Ik zoek 
vaak meer informatie dan ik in het ziekenhuis krijg. 
 
Antwoord: Ja  /  Nee 
 
3. Welke schriftelijke informatie hebt u gekregen van de Isala klinieken?  
Geef aan welke informatie u ontvangen heeft door ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’  
te omcirkelen in de rechterkolom. 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Folder ‘Een ICD-implantatie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Informatie voor ICD-dragers en hun partners’ van 
Stichting ICD dragers Nederland (STIN) 
 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Een brief over de vooronderzoeken en uitnodiging 
voorlichtingsmiddag met bovenaan de tekst  
‘preklinisch traject ICD’ 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Hartrevalidatie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Zorgkaart ICD (‘Uw handleiding voor een snel herstel’) Ja  / Nee / Weet ik niet 

 
Alleen invullen indien u een ‘linkerkamerdraad’ (derde draad) hebt: 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Folder ‘Cardiale Resynchronisatietherapie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

 



 

4. Wat vindt u van de schriftelijke informatie die u van de Isala klinieken hebt gekregen? 
 

 Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Niet eens, 
maar ook 

niet oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

De schriftelijke informatie over de implantatie zelf         
a) Ik kreeg voldoende informatie over de implantatie O     O     O     O     O      O     O     
b) Ik kreeg duidelijke informatie over de implantatie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de mogelijke complicaties         
c) Ik kreeg voldoende informatie over de mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     
d) Ik kreeg duidelijke informatie over de mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de opnameduur (tijd waarin u in het 
ziekenhuis ligt) 

        

e) Ik kreeg voldoende informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
f) Ik kreeg duidelijke informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de verdoving         
g) Ik kreeg voldoende informatie over de verdoving O     O     O     O     O      O     O     
h) Ik kreeg duidelijke informatie over de verdoving O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

        

i) Ik kreeg voldoende informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

j) Ik kreeg duidelijke informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie waarin staat wat u  
moet doen als uw ICD een shock afgeeft 

        

k) Ik kreeg voldoende informatie over wat ik moet doen  
als mijn ICD een shock afgeeft 

O     O     O     O     O      O     O     

l) Ik kreeg duidelijke informatie over wat ik moet doen  
als mijn ICD een shock afgeeft 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over leefregels na de implantatie, 
bijvoorbeeld het advies uw arm niet hoger dan uw schouder te tillen 

        

m) Ik kreeg voldoende informatie over leefregels na de implantatie O     O     O     O     O      O     O     
n) Ik kreeg duidelijke informatie over leefregels na de implantatie O     O     O     O     O      O     O     



 

Vervolg vraag 4 
Wat vindt u van de schriftelijke informatie die u van de Isala klinieken hebt gekregen? 

 
 Zeer 

mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Niet eens, 
maar ook 

niet oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

De schriftelijke informatie over de gevolgen van de implantatie voor 
uw rijbewijs 

        

o) Ik kreeg voldoende informatie over de gevolgen van de implantatie voor 
mijn rijbewijs 

O     O     O     O     O      O     O     

p) Ik kreeg duidelijke informatie over de gevolgen van de implantatie voor 
mijn rijbewijs 

O     O     O     O     O      O     O     

5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

1. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om mijn 
ziekte te begrijpen 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

2. Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment 
gekregen  

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

3. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om het 
ziekenhuisbezoek  
voor te bereiden 

Zeer mee oneens 
 

O    O    O    O    O Zeer mee eens 

4. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om de 
juiste behandeling te kiezen 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

5.  Door de schriftelijke informatie te lezen, maakte ik mij 
minder zorgen  
over mijn gezondheid 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

6. Door de schriftelijke informatie te lezen, begreep ik 
waarom ik  
een ICD-implantatie moest ondergaan 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 



 

 
6. Heeft u naast de folders en andere informatie die u van het ziekenhuis kreeg, ook zelf informatie gezocht of gekregen?  
U mag meerdere antwoorden aankruisen. 
 
 
O Ja, via de huisarts. Namelijk informatie over: 
O Ja, op internet. Namelijk informatie over:  
O Ja, in boeken of tijdschriften. Namelijk informatie over: 
O Ja, door gesprekken met familie, vrienden of kennissen. Namelijk informatie over:  
O Ja, anders. Namelijk informatie over:  
O Nee. 
 
 
 
7. Als u een algemeen rapportcijfer moet geven voor alle schriftelijke informatie, welk cijfer geeft u dan? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O O O O O O O O O O 

 
 
 
Kunt u één positief punt en één negatief punt noemen bij dit rapportcijfer?  
 
 

• Een positief punt was dat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
• Een negatief punt was dat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
Einde 
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Bijlage 3- Vragenlijst na de operatie ICD 

 
Vragenlijst schriftelijke voorlichting over 

de implantatie van een ICD 
 
Inleiding 
De Isala klinieken doen onderzoek naar de schriftelijke voorlichting over ICD-implantatie, 
om patiënten zo goed mogelijk te informeren. U wordt gevraagd uw mening te geven 
over bijvoorbeeld folders en brieven. Let op: de vragen gaan niet over de mondelinge 
informatie, maar over alle schriftelijke informatie die u heeft gekregen van het 
ziekenhuis. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Het 
invullen van de vragenlijst is niet verplicht. 
 
U hoeft de informatie die u van het ziekenhuis kreeg niet opnieuw door te lezen, maar u 
mag de folders en brieven er wel bij pakken. Bij vraag 3 op de volgende pagina staat een 
tabel waarin u de folders en brieven waar dit onderzoek over gaat vindt.  
 
Hoe in te vullen 
Kruis per vraag het antwoord aan dat het meest overeenkomt met uw mening. Kruis één 
antwoord aan per vraag, tenzij anders is aangegeven. 
 

- Wanneer u over een onderwerp geen informatie heeft ontvangen, kruist u het 
hokje ‘geen informatie ontvangen’ aan.  

- Wanneer u de informatie over een onderwerp (nog) niet gelezen heeft, kruist u 
het hokje ‘niet gelezen’ aan. 

 

Invulvoorbeeld 
 
Inzendtermijn 
Stuurt u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken aan ons terug in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel is niet nodig. 
 
Vragen 
Wanneer u vragen heeft over deze vragenlijst, kunt u contact opnemen met Ellen Bosch, 
projectleider van dit onderzoek, via e.j.bosch@Isala.nl of t (038) 424 7527. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
[naam],  
Physician Assistant Cardiologie 

 Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Niet 
eens, 
maar 
ook 
niet 

oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

Ik kreeg 
voldoende 
informatie over 
wat ik moet doen 
als mijn ICD een 
shock afgeeft 

O O O O O  O O 
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Hieronder vult u enkele gegevens in. Daarna volgen de vragen over de schriftelijke 
informatie. 
 
 
Uw gegevens 
 
Geslacht: Man  /   Vrouw 
 
 
Leeftijd:  
 
 
Hoogst voltooide opleiding: 
 
 
Vragen 
 
1. Bent u eerder in de Isala klinieken behandeld? Omcirkel uw antwoord. 
 
Ja / Nee 
 
2. Is onderstaande stelling op u van toepassing? Omcirkel uw antwoord. 
 
Stelling: 
Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over mijn gezondheid en ziekte. Ik zoek 
vaak meer informatie dan ik in het ziekenhuis krijg. 
 
Antwoord: Ja  /  Nee 
 
3. Welke schriftelijke informatie hebt u gekregen van de Isala klinieken?  
Geef aan welke informatie u ontvangen heeft door ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’  
te omcirkelen in de rechterkolom. 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Folder ‘Een ICD-implantatie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Informatie voor ICD-dragers en hun partners’ van 
Stichting ICD dragers Nederland (STIN) 
 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Een brief over de vooronderzoeken en uitnodiging 
voorlichtingsmiddag met bovenaan de tekst  
‘preklinisch traject ICD’ 

Ja  / Nee / Weet ik niet 

Folder ‘Hartrevalidatie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 

Zorgkaart ICD (‘Uw handleiding voor een snel herstel’) Ja  / Nee / Weet ik niet 

 
 
Alleen invullen indien u een ‘linkerkamerdraad’ (derde draad) hebt: 
 
Titel van de schriftelijke informatie Ontvangen? 

Folder ‘Cardiale Resynchronisatietherapie’ Ja  / Nee / Weet ik niet 



 

4. Wat vindt u van de schriftelijke informatie die u van de Isala klinieken hebt gekregen? 
 

 Zeer 
mee 

oneens 

Mee 
oneens 

Niet eens, 
maar ook 

niet oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

De schriftelijke informatie over de implantatie zelf         
a) Ik kreeg voldoende informatie over de implantatie O     O     O     O     O      O     O     
b) Ik kreeg duidelijke informatie over de implantatie O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de mogelijke complicaties         
c) Ik kreeg voldoende informatie over de mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     
d) Ik kreeg duidelijke informatie over de mogelijke complicaties O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de opnameduur (tijd waarin u in het 
ziekenhuis ligt) 

        

e) Ik kreeg voldoende informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
f) Ik kreeg duidelijke informatie over de opnameduur O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de verdoving         
g) Ik kreeg voldoende informatie over de verdoving O     O     O     O     O      O     O     
h) Ik kreeg duidelijke informatie over de verdoving O     O     O     O     O      O     O     
De schriftelijke informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

        

i) Ik kreeg voldoende informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

j) Ik kreeg duidelijke informatie over de bereikbaarheid  
van het ziekenhuis bij vragen 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie waarin staat wat u  
moet doen als uw ICD een shock afgeeft 

        

k) Ik kreeg voldoende informatie over wat ik moet doen  
als mijn ICD een shock afgeeft 

O     O     O     O     O      O     O     

l) Ik kreeg duidelijke informatie over wat ik moet doen  
als mijn ICD een shock afgeeft 

O     O     O     O     O      O     O     

De schriftelijke informatie over leefregels na de implantatie, 
bijvoorbeeld het advies uw arm niet hoger dan uw schouder te tillen 

        

m) Ik kreeg voldoende informatie over leefregels na de implantatie O     O     O     O     O      O     O     
n) Ik kreeg duidelijke informatie over leefregels na de implantatie O     O     O     O     O      O     O     



 

 

Vervolg vraag 4 
Wat vindt u van de schriftelijke informatie die u van de Isala klinieken hebt gekregen? 

 
 Zeer 

mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Niet eens, 
maar ook 

niet oneens 

Mee 
eens 

Zeer 
mee 
eens 

 Geen 
informatie 
ontvangen 

Niet 
gelezen 

De schriftelijke informatie over de gevolgen van de implantatie voor 
uw rijbewijs 

        

o) Ik kreeg voldoende informatie over de gevolgen van de implantatie  
voor mijn rijbewijs 

O     O     O     O     O      O     O     

p) Ik kreeg duidelijke informatie over de gevolgen van de implantatie  
voor mijn rijbewijs 

O     O     O     O     O      O     O     

5. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

1. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om mijn ziekte te 
begrijpen 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

2. Ik heb de schriftelijke informatie op het juiste moment gekregen  Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

3. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om het 
ziekenhuisbezoek  
voor te bereiden 

Zeer mee oneens 
 

O    O    O    O    O Zeer mee eens 

4. De schriftelijke informatie heeft mij geholpen om de juiste 
behandeling te kiezen 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

5.  Door de schriftelijke informatie te lezen, maakte ik mij minder 
zorgen  
over mijn gezondheid 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 

6. Door de schriftelijke informatie te lezen, begreep ik waarom ik een  
ICD-implantatie moest ondergaan 

Zeer mee oneens O    O    O    O    O Zeer mee eens 



 

6. Heeft u naast de folders en andere informatie die u van het ziekenhuis kreeg, ook zelf informatie gezocht of gekregen?  
U mag meerdere antwoorden aankruisen. 
 
 
O Ja, via de huisarts. Namelijk informatie over: 
O Ja, op internet. Namelijk informatie over:  
O Ja, in boeken of tijdschriften. Namelijk informatie over: 
O Ja, door gesprekken met familie, vrienden of kennissen. Namelijk informatie over:  
O Ja, anders. Namelijk informatie over:  
O Nee. 
 
 
 
7. Als u een algemeen rapportcijfer moet geven voor alle schriftelijke informatie, welk cijfer geeft u dan? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

O O O O O O O O O O 

 
 
 
Kunt u één positief punt en één negatief punt noemen bij dit rapportcijfer?  
 
 

• Een positief punt was dat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
• Een negatief punt was dat: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
Einde



 
203 

Bijlage 4 – Functieomschrijvingen overige documenten zorgpad ICD 
 
Document 2 Folder ‘ Cardiale resynchronisatie-therapie’  
 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Cardiale resynchronisatie-therapie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd 
krijgen (doelgroep), laten weten wat cardiale resynchronisatietherapie inhoudt (onderwerp), 
om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht en de patiënt te informeren 
over het proces van de behandeling(beleidsdoel).  
Informatieve functie 2 
Functieomschrijving 
De folder Cardiale resynchronisatie-therapie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd 
krijgen (doelgroep), laten weten welke voordelen cardiale resynchronisatie-therapie heeft 
(onderwerp), om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht en de patiënt te 
informeren over het proces van de behandeling(beleidsdoel).  
Informatieve functie 3 
Functieomschrijving 
De folder Cardiale resynchronisatie-therapie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd 
krijgen (doelgroep), laten weten hoe de ICD-implantatie verloopt (onderwerp), om te 
voldoen aan de wettelijk vastgestelde informatieplicht en de patiënt te informeren over het 
proces van de behandeling(beleidsdoel).  
Reflectie op de functies van de folder Cardiale resynchronisatie-therapie 
Het is onduidelijk welke relatie cardiale resynchronisatietherapie nu precies heeft met ICD-
implantatie. Stel dat je een patiënt bent die in aanmerking komt voor CRT, mag je dan ook 
de informatie in de brochure een ICD-implantatie lezen, of is deze niet meer van toepassing?  
 
Brief afspraakbevestiging vooronderzoeken 
 
Informatieve functie 1 
Functieomschrijving 
De brief Afspraakbevestiging vooronderzoeken moet patiënten die een ICD geïmplanteerd 
krijgen (doelgroep), informeren over de vooronderzoeken(onderwerp), om te voldoen aan 
de wettelijk vastgestelde informatieplicht en de patiënt te informeren over de behandeling 
in het ziekenhuis(beleidsdoel).  
 
Informatieve functie 2 
Functieomschrijving 
De brief Afspraakbevestiging vooronderzoeken moet patiënten die een ICD geïmplanteerd 
krijgen (doelgroep), informeren over de voorlichtingsbijeenkomst(onderwerp), om extra 
aandacht te schenken aan ICD-patiënten en familie/partner en hen de mogelijkheid geven 
vragen te stellen (beleidsdoel).  
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Instructieve functie 1 
Functieomschrijving 
De folder een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen 
(doelgroep), laten weten waar (communicatief effect) hij zich moet melden voor de 
vooronderzoeken(onderwerp), zodat de resultaten van de vooronderzoeken bekend zijn 
vóór de daadwerkelijke implantatie van de ICD (beleidsdoel). 
 
Instructieve functie 2 
Functieomschrijving 
De folder een ICD-implantatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd krijgen 
(doelgroep), laten weten wat (communicatief effect) hij mee moet nemen op de dag van de 
vooronderzoeken(onderwerp), zodat de patiënt aan de voorwaarden voor de 
vooronderzoeken voldoet (beleidsdoel). 
 
Folder ‘Welkom in de Isala klinieken’  
 
Informatieve functie  
Functieomschrijving 
De folder Welkom in de Isala klinieken moet (potentiële) bezoekers van de Isala klinieken 
(doelgroep), informeren over bezoek (onderwerp), om ervoor te zorgen dat bezoekers zich 
aan de regels houden en ze weten welke voorzieningen er zijn voor bezoekers (beleidsdoel). 
 
Kaartje ‘Bezoektijden verpleegafdelingen’  
Informatieve functie  
Functieomschrijving 
Het kaartje Bezoektijden verpleegafdelingen moet (potentiële) bezoekers van de Isala 
klinieken en patënten van de Isala klinieken (doelgroep), informeren over bezoektijden 
(onderwerp), om ervoor te zorgen dat bezoekers op de juiste tijden op bezoek komen, zodat 
bezoekers niet in de weg zitten bij de medische behandeling van de patiënt (beleidsdoel).  
 
Kaartje ‘Bezoektijden afdeling B5 Cardiologie’  
Informatieve functie  
Functieomschrijving 
Het kaartje Bezoektijden Afdeling B5 Cardiologie moet (potentiële) bezoekers van afdeling 
B5 van de Isala klinieken en patënten van de Isala klinieken (doelgroep), informeren over 
bezoektijden op verpleegafdeling B5 (onderwerp), om ervoor te zorgen dat bezoekers op de 
juiste tijden op bezoek komen, zodat bezoekers niet in de weg zitten bij de medische 
behandeling van de patiënt en bezoekers andere patiënten niet storen (beleidsdoel).  
 
Instructieve functie  
Functieomschrijving 
Het kaartje Bezoektijden Afdeling B5 Cardiologie moet contactpersonen van patiënten die 
een ICD geïmplanteerd krijgen (doelgroep), laten weten wanneer (communicatief effect) hij 
kan bellen voor informatie over de patiënt(onderwerp), zodat hij niet ongerust wordt 
wanneer de verpleegafdeling niet te bereiken is (beleidsdoel). 
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Informatieve functie  
Functieomschrijving 
Het kaartje Bezoektijden Afdeling B5 Cardiologie moet patiënten van afdeling B5 van de Isala 
klinieken, informeren over mobiel bellen op verpleegafdeling B5 (onderwerp), om ervoor te 
zorgen dat duidelijk is dat de patiënt mobiel mag bellen en de patiënt hier geen onnodige 
vragen over stelt aan verplegend personeel (beleidsdoel).  
 
Folder  ‘Afdeling B5’  
Informatieve functie  
Functieomschrijving 
De folder Afdeling B5 moet patiënten van afdeling B5 van de Isala klinieken, informeren over 
de gang van zaken en regels van verpleegafdeling B5 (onderwerp), om ervoor te zorgen dat 
ze weten wat hen te wachten staat wanneer ze hier opgenomen worden (beleidsdoel).  
 
Zorgkaart ‘Uw handleiding voor een snel herstel’  
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De Zorgkaart moet patiënten die een ICD-implantatie (hebben) ondergaan (doelgroep), 
informeren over medicatie, voeding, beweging, controles, ontslagdocumenten en doelen 
van de patiënt(onderwerp), om angst van de patiënt weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
de patiënt begrijpt wat er gebeurt (beleidsdoel).  
Instructieve functie 
Functieomschrijving 
De Zorgkaart moet patiënten die een ICD-implantatie (hebben) ondergaan (doelgroep), laten 
weten wat (communicatief effect) hij moet doen om zo snel mogelijk te herstellen als het 
gaat om kleding, medicatie, voeding, beweging, ontslagdocumenten en zijn eigen doelen 
(onderwerp), zodat herstel van de patiënt bevordert wordt(beleidsdoel). 
 
Folder  ‘Hartrevalidatie’  
Informatieve functie  
Functieomschrijving 
De folder Hartrevalidatie moet patiënten die een ICD-implantatie hebben ondergaan, 
informeren over wat hartrevalidatie is en hoe de patiënt deel kan nemen (onderwerp), om 
ervoor te zorgen dat ze na de implantatie hun gezondheid verbeteren(beleidsdoel).  
Instructieve functie  
Functieomschrijving 
De folder Hartrevalidatie moet patiënten die een ICD geïmplanteerd hebben gekregen 
(doelgroep), laten weten wie (communicatief effect) ze kunnen bellen voor meer informatie 
over hartrevalidatie(onderwerp), zodat de patiënt weet waar hij terecht kan met vragen en 
waar hij zich kan aanmelden om deel te nemen (beleidsdoel). 
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Folder ‘Informatie voor ICD-dragers en hun partners’ 
Informatieve functie 
Functieomschrijving 
De folder Informatie voor ICD-dragers en hun partners moet patiënten die een ICD 
geïmplanteerd krijgen (doelgroep), informeren over de stichting ICD Dragers 
Nederland(onderwerp), om patiënten op de hoogte te brengen van het bestaan van de 
stichting (beleidsdoel).  
 
Instructieve functie  
Functieomschrijving 
De folder Informatie voor ICD-dragers en hun partners moet patiënten die een ICD 
geïmplanteerd krijgen (doelgroep), informeren over geld doneren(onderwerp), om de 
patiëntenvereniging voor ICD-patiënten te continueren en activiteiten en lotgenotencontact 
mogelijk te maken (beleidsdoel).  
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Bijlage 5 – Scenario & vragen gebruikstest zorgpad ICD 
Scenario 1 
Stel je voor dat je Peter ten Velde heet en dat je 62 jaar oud bent. Tijdens een potje voetbal met 
vrienden krijg je ineens pijn op je borst. Je bent kortademig en duizelig. 
Na diverse onderzoeken in het ziekenhuis blijkt dat je hartritmestoornissen hebt. Daarnaast blijkt uit 
de onderzoeken dat je hartkamers niet gelijktijdig samentrekken. 
Je gaat op bezoek bij een cardioloog van de Isala klinieken, dokter De Winter. Hij is van mening dat 
je in aanmerking komt voor een zogenaamde ICD, omdat er een risico bestaat dat je opnieuw 
hartritmestoornissen krijgt.  
ICD is de afkorting van Implanteerbare Cardioverter Defibrillator. De ICD is een klein computertje 
dat onder de huid wordt geïmplanteerd, onder je sleutelbeen (bij je schouder). Dit apparaatje houdt 
continue je hartritme in de gaten. Heb je een hartritmestoornis, dan kan de ICD een stroomschok 
afgeven om dit te stoppen. De ICD kan ook kleine stroomstootjes afgeven aan de hartkamers om 
ervoor te zorgen dat de hartkamers tegelijk samentrekken. Dit heet cardiale 
resynchronisatietherapie. 

Vragen bij scenario 1: 

Bij de balie van het secretariaat Cardiologie krijg je een brochure met de titel Een ICD-implantatie en 
een brochure met de titel Cardiale resynchronisatietherapie. 

1. Wat is het telefoonnummer van de polikliniek Cardiologie? 
2. Er zijn twee groepen patiënten die in aanmerking komen voor een ICD-implantatie. Welke 
groepen zijn dit? 
3. Kunt u twee voordelen van de behandeling Cardiale resynchronisatie -therapie noemen? 
4. U wilt weten welke andere ziekenhuizen een ICD kunnen implanteren. Noem twee ziekenhuizen 
waar dit mogelijk is. 
 
Scenario 2 
Per post krijg je een uitnodiging thuisgestuurd voor de zogenaamde preklinische dag. 
Op deze dag onderga je opnieuw enkele onderzoeken, onder andere een bloedonderzoek, een 
röntgenfoto van de borstkas en een echo-onderzoek van het hart.  
’s Middags krijg je voorlichting over de ICD-implantatie van de Physician Assistants Cardiologie. 
Deze preklinische dag vindt ongeveer drie weken vóór de operatie plaats. 
 

1. Hoe laat moet u aanwezig zijn voor het echo-onderzoek van uw hart op woensdag 23 
november 2011?  

2. Wat moet u meenemen op de dag van de vooronderzoeken (preklinische dag)? Noem 
3. U  bent vrachtwagenchauffeur van beroep. Mag u na de operatie weer goederen aan 

bedrijven leveren met uw vrachtwagen? 
 
Scenario 3 
Eén week voordat u opgenomen wordt, belt het ziekenhuis u om de datum en tijd van de opname 
door te geven. 
Uw operatie vindt plaats op 15 december 2011 om 09:00 uur ’s ochtends.  
Eén dag voor de ingreep wordt u opgenomen in het ziekenhuis op afdeling B5. U heeft een gesprek 
met de afdelingsverpleegkundige en de zaalarts of physician assistant. 
 

1. Moet u nuchter zijn op de dag van de operatie? 
2. Uw partner wil om 17:00 uur op bezoek komen op de eerste dag dat u in het ziekenhuis ligt. 

Mag dat? 
3. Mag u roken op de cardiologische verpleegafdeling B5? 
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Scenario 4 
De operatie is goed verlopen. De ICD is met succes geïmplanteerd onder uw sleutelbeen. 
 

1. De ICD is geplaatst onder de spier. Hoe lang moet u een mitella dragen na de operatie? 
2. Het is inmiddels een dag geleden dat u bent geopereerd. U ligt in bed, maar u heeft zin om 

een wandelingetje over de gang te maken. Mag dat? 
3. U wilt meer informatie over de mogelijkheid om mee te doen aan een 

hartrevalidatieprogramma. U wilt het Secretariaat Hartrevalidatie bellen. Wat is het 
telefoonnummer van het Secretariaat Hartrevalidatie? 

 
Scenario 5 
De volgende dag wordt u ontslagen uit het ziekenhuis. U krijgt een brief mee voor de huisarts en een 
controleafspraak bij uw cardioloog. 
 

1. U bent ontslagen uit het ziekenhuis. Mag u zelf met de auto terug naar huis rijden? 
2. Mag u de dag na de operatie weer alles eten en drinken zoals u thuis gewend was? 
3. Uw ICD geeft een piepsignaal af. Wat moet u doen



Bijlage 6 Advies Isala klinieken 
 
De Isala klinieken lieten mij deze afstudeeropdracht uitvoeren, met als uiteindelijk doel een 
methode aan te reiken voor de evaluatie van patiëntencommunicatie in een zorgpad. In deze bijlage 
is dit advies te vinden. 
 
De aangereikte methoden zijn afgeleid uit de literatuur en uit de resultaten uit het huidige 
onderzoek. 
 
Voor dit advies is gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Plan van aanpak (2010), Lentz (2004), 
Pander Maat & Lentz (1993) en  Pander Maat & Lentz (2010). 
 
Een kanttekening bij dit advies is dat het huidige onderzoek enkel bij twee zorgpaden is uitgevoerd 
en de resultaten niet gegeneraliseerd kunnen worden naar andere zorgpaden. Wellicht bestaan in 
andere zorgpaden andere problemen. Ik ben er echter van overtuigd dat dit advies als indicatief 
document een goed uitgangspunt zal vormen voor een evaluatie van de schriftelijke informatie in 
een zorgpad. 
 
Een andere tip is om herschreven teksten altijd te testen vóór deze aan patiënten mee te geven. 
 
 



 
 

Stappenplan optimale patiëntencommunicatie in zorgpaden 
 
Stap 1 
Inventariseer de schriftelijke (en eventueel mondelinge) informatie in een zorgpad. Zorg dat je een 
exemplaar krijgt van elke folder, elk afsprakenkaartje en elke brief die aan de patiënt wordt 
meegegeven. 
 
Stap 2 
Bepaal de doelgroep van de communicatie in dit zorgpad. Oud/jong? Man/vrouw? 
 
Stap 3 
Deel de documenten in per fase (diagnose, verpleegfase en fase na de behandeling) en lees alles 
grondig door. Beschrijf welke problemen een lezer kan hebben met de teksten. Bedenk daarbij dat je 
als expert maar circa 15% van de mogelijke lezersproblemen kunt identificeren. 
 
Stap 4 
Bekijk of de teksten voldoen aan de stelregels uit document design. 
 
Stap 5 
Bekijk of de teksten per fase (diagnose, verpleegfase, fase na de operatie) voldoen aan het 
doelenschema patiëntencommunicatie in zorgpaden (zie bijlage). 
 
Stap 6 
Ondervraag werknemers die in het zorgpad werken om te weten te komen welke informatie in het 
zorgpad cruciaal is voor de patiënt. Wat móet de patiënt echt weten? Zorg dat deze informatie 
gemakkelijk te vinden is in het zorgpad. 
 
Stap 7 
Pas de documenten aan naar aanleiding van de resultaten uit voorgaande stappen. 
 
Stap 8 
Voer een gebruikstest uit onder minimaal twintig patiënten en pas de documenten aan naar 
aanleiding van de resultaten uit deze gebruikstest. 
 
Stap 9 
Bij de evaluatie van een zorgpad wordt ook de patiëntencommunicatie betrokken. 
 
 
 



 
 

Toelichting op stappenplan optimale  
patiëntencommunicatie in zorgpaden 

 
 

 
Stap 1 
Inventariseer de schriftelijke (en eventueel mondelinge) informatie in een zorgpad. Zorg dat je een 
exemplaar krijgt van elke folder, elk afsprakenkaartje en elke brief die aan de patiënt wordt 
meegegeven. 
 
Het beste kun je in overleg met een leidinggevende binnen het zorgpad alle documenten 
verzamelen; soms heeft de leidinggevende kortere lijnen naar mensen op de werkvloer die de 
documenten verspreiden. 
 
Stap 2 
Bepaal de doelgroep van de communicatie door bij de Lean-experts of andere medewerkers na te 
gaan welke kenmerken patiënten hebben (denk aan leeftijd, geslacht etcetera). De communicatie 
dient op deze doelgroep afgestemd te worden. Dit is van belang omdat in sommige zorgpaden 
wellicht alleen oudere patiënten voorkomen. Pas de communicatie aan op de doelgroep. 
 
Stap 3 
Deel de schriftelijke informatie in per fase: 
 

- Alle schriftelijke informatie die een patiënt ontvangt in de diagnosefase 
- Alle schriftelijke informatie die een patiënt ontvangt in de verpleegfase  
- Alle schriftelijke informatie die een patiënt ontvangt in de fase na de behandeling/operatie 

 
Lees alle teksten grondig door. Beschrijf welke problemen een lezer mogelijkerwijs heeft met de 
teksten. Bedenk daarbij dat je als expert maar circa 15% van de mogelijke lezersproblemen kunt 
identificeren. 
 
Belangrijke punten bij het lezen van de teksten zijn: 
 Staan telefoonnummers op een makkelijk te vinden plek? 

De belangrijkste telefoonnummers in elke fase moeten makkelijk vindbaar zijn. 
 Passen de afbeeldingen bij de tekst? 

Voegt de afbeelding iets toe of is de afbeelding verwarrend? 
 Is de tekst voldoende expliciet?  

Kijk dit in elk geval na voor de informatie over nuchter zijn, leefregels en of je zelf met de auto 
naar huis mag rijden na de operatie of behandeling. 

 
Bekijk ook of de schriftelijke informatie op het juiste moment wordt gegeven (heeft de patiënt al 
behoefte aan informatie over leefregels in de diagnosefase?). 
 



 
 

Stap 4 
Bekijk of de documenten voldoen aan de stelregels voor document design. Gebruik hiervoor 
onderstaande punten (Pander Maat & Lentz, 1993; Pander Maat & Lentz, 2010): 
 
1. Geef de tekst een informatieve titel 
Het moet duidelijk zijn waar de brochure of folder over gaat en het moet duidelijk zijn dat het gaat 
om een informatieve tekst. Zet medische termen tussen haakjes achter de werktitel voor patiënten. 
2. Voeg een inhoudsopgave toe 
Bij brochures of folders van meer dan vijf pagina’s is een inhoudsopgave een middel om de oriëntatie 
van de lezer te vergemakkelijken 
3. Voeg indien nodig leesinstructies toe 
Leesinstructies kunnen handig zijn bij langere teksten, om het gebruiksgemak van de lezer te 
bevorderen. Leesinstructies kunnen antwoord geven waar een lezer het antwoord kan vinden op 
veelgestelde vragen, of de lezer een duidelijke richting bieden bij het lezen van een document. 
4. Voeg informatieve kopjes toe aan de tekst 
Ook binnen de tekst zijn middelen nodig om de lezer te helpen zich te oriënteren: waar gaat dit deel 
van de tekst over? Kopjes helpen de lezer informatie te vinden. 
5. Het hoofdidee van een paragraaf moet in de eerste zin staan 
Als de lezer scannend een tekst doorleest op zoek naar bepaald e informatie, is het van belang dat het 
hoofdidee van de paragraaf in de eerste zin staat; anders leest de lezer eroverheen. 
6. Gebruik alleen expliciete lijstjes 
 Het is daarbij van belang geen volzinnen te gebruiken, maar puntsgewijze opsommingen. In 
expliciete lijstjes is de hoofdgedachte makkelijker terug te vinden voor de lezer. In de lopende tekst 
kan eventueel een toelichting gegeven worden. (Pander Maat & Lentz, 1993; Pander Maat & Lentz, 
2010). 
7. Gebruik een duidelijke chronologische volgorde 
Gebruik in de folders een duidelijke chronologie voor de patiënt, bijvoorbeeld voor de operatie, 
tijdens de operatie, en na de operatie om aan te sluiten bij de mentale schema’s van lezers. 
 
Stap 5 
Bekijk of de teksten per fase (diagnose, verpleegfase, fase na de operatie) voldoen aan het 
doelenschema patiëntencommunicatie in zorgpaden (zie bijlage). Staan er meer doelen in de 
teksten? Dan is het nuttig om te bekijken of deze doelen een goede toevoeging zijn ja of nee. Staan 
er minder doelen in de teksten? Dan moet er wellicht informatie worden toegevoegd. 
 
Stap 6 
Pas de teksten aan naar aanleiding van de bovenstaande stappen. 
 
Stap 7 
Ondervraag werknemers die in het zorgpad werken om te weten te komen welke informatie in het 
zorgpad cruciaal is voor de patiënt. Wat móet de patiënt echt weten? Bekijk of deze informatie 
makkelijk te vinden is in de documenten en pas ze eventueel aan. 
 



 
 

Stap 8 
Betrek de doelgroep bij de patiëntencommunicatie: voer een gebruikstest uit onder minimaal twintig 
gebruikers of patiënten (liefst meer). Dit kan een test zijn waarbij proefpersonen informatie 
opzoeken en vragen beantwoorden, zoals de gebruikstest die ik uitvoerde. Een andere methode die 
wellicht bruikbaar is, is de plus-minmethode.  
 
Het is ten sterkste aan te raden een gebruikstest uit te voeren, omdat tekstschrijvers vaak maar een 
fractie van alle gebruikersproblemen kunnen voorspellen.  
 
Zoals Lentz (2004) stelt: “Wie wil weten welke problemen lezers van een document of bezoekers van 
een website ervaren, kan dus niet volstaan met een expertgerichte evaluatie. Er is echt 
lezersonderzoek nodig.”  
 
De resultaten uit een gebruikstest zijn een goede aanvulling op de resultaten uit bovenstaande 
stappen. 
 
De methode van onderzoek die je kiest, hangt samen met wat je precies wilt weten. 
 
Wil je het begrip van een tekst meten? 
Het begrip van een tekst kun je bijvoorbeeld meten aan de hand van begripsvragen. Dat kan 
bijvoorbeeld in een gebruiksonderzoek. Dit onderzoek kost wat tijd om op te zetten, maar levert 
concrete resultaten op over de informatie die je bevraagt. 
 
Wil je de waardering van patiënten voor een tekst meten? 
Dat kan aan de hand van een vragenlijst of door middel van een focusgroep, waarbij een kleine groep 
proefpersonen een evaluatiegesprek voert onder leiding van een proefleider (Lentz, 2004). 
 
De plus-en-min-methode is wellicht ook een handige methode om in te zetten binnen de Isala 
klinieken. Dit onderzoek is makkelijk op te zetten en het levert informatie op over verschillende 
problemen, bijvoorbeeld waardering en begrip (Lentz, 2004). De uitvoering is simpel: na een 
instructie lezen proefpersonen een tekst en zetten ze plussen of minnen in de kantlijn. Na afloop 
bespreekt de proefleider de plussen en minnen en vraagt de proefpersonen om een toelichting 
(Lentz, 2004). 
 
Voor meer informatie over de verschillende soorten evaluaties en de uitvoering van deze evaluaties 
verwijs ik naar een document van één van mijn docenten: 
http://www.let.uu.nl/~leo.lentz/personal/Instructieve-Documenten/evaluatie-onderzoek.pdf 
 
Stap 9 
Bij de evaluatie van een zorgpad wordt ook de patiëntencommunicatie betrokken. Zodoende weet je 
of de bovenstaande stappen daadwerkelijk hebben geleid tot optimale patiëntencommunicatie in 
het zorgpad.  



 
 

Bijlage: Doelenschema patiëntencommunicatie in zorgpaden 

Diagnosefase Behandelfase Fase na de operatie 
 De patiënt informeren over wat er aan de hand is  De patiënt informeren over het verloop van de operatie  De patiënt instrueren welke leefregels hij kan toepassen 

wanneer hij thuis is om het herstel te bevorderen 
 De patiënt informeren over mogelijke behandelmethoden 
 De patiënt informeren over mogelijke complicaties bij de 

behandelmethoden 

 De patiënt informeren over de verdoving  De patiënt instrueren wat hij moet doen bij complicaties of 
problemen wanneer hij thuis is 

 De patiënt informeren over het preoperatieve traject: welke 
onderzoeken zijn nodig? 

 De patiënt informeren over de tijdsduur van de operatie 
  De patiënt informeren of hij met iemand kan praten tijdens 

de operatie 

 De patiënt instrueren over het gebruik van medicatie wanneer 
hij thuis is 

 De patiënt instrueren over te treffen voorbereidingen voor het 
ziekenhuisbezoek 

 De patiënt instrueren wat hij mee moet nemen op de dag van de 
operatie 

 De patiënt informeren over de gang van zaken vóór de 
operatie 

 De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag 
van de operatie 

 De patiënt instrueren over eventueel te regelen nazorg 
wanneer hij thuis is  

 De patiënt informeren over praktische zaken, zoals datum en tijd van 
bezoek aan de polikliniek 

 De patiënt informeren over de gang van zaken na de operatie  De patiënt informeren over de mogelijke tijdsduur van het 
herstel wanneer hij thuis is 

 
 De patiënt instrueren zodat hij nuchter verschijnt op de dag van de 

operatie 
 De patiënt informeren over het proces van de operatie 
 De patiënt informeren over het effect van de operatie 
 De patiënt informeren over de wachtlijst en termijn van de operatie 
 De patiënt informeren over de opnameduur  

 De patiënt informeren over pijnbestrijding na de operatie  

 De patiënt informeren over de algemene gang van zaken in het 
ziekenhuis 

 De patiënt informeren over de betrokken medewerkers van het 
ziekenhuis 

 De patiënt informeren over de datum en tijd van de operatie  

 De patiënt instrueren wat te doen bij complicaties  De patiënt informeren wanneer en hoe hij de uitslag van de 
operatie te horen krijgt 

 
 

 De patiënt instrueren wat hij thuis moet doen om herstel te 
bevorderen 

 De patiënt informeren over bezoektijden van de 
verpleegafdeling 

 

  De patiënt informeren over de regels voor bezoekers en 
voorzieningen in het ziekenhuis 

 

  De patiënt instrueren dat hij bij ontslag niet zelf naar huis 
mag rijden met de auto 

 



 
 

Is er te weinig tijd voor een gebruikstest, dan is het een idee een verkorte versie van dit stappenplan 
te doorlopen. 
 

Verkort stappenplan optimale patiëntencommunicatie in zorgpaden 
 
Stap 1 
Inventariseer de schriftelijke (en eventueel mondelinge) informatie in een zorgpad. Zorg dat je een 
exemplaar krijgt van elke folder, elk afsprakenkaartje en elke brief die aan de patiënt wordt 
meegegeven. Het beste kun je alle documenten verzamelen in overleg met een leidinggevende in het 
zorgpad. 
 
Stap 2 
Bepaal de doelgroep van de communicatie in dit zorgpad. 
 
Stap 3 
Ondervraag werknemers die in het zorgpad werken om te weten te komen welke informatie in het 
zorgpad cruciaal is voor de patiënt. Wat móet de patiënt echt weten? Zorg dat deze informatie in het 
zorgpad gemakkelijk te vinden is. 
 
Stap 4 
Deel de documenten in per fase (diagnose, verpleegfase en fase na de behandeling) en lees alles 
grondig door. Beschrijf welke problemen een lezer kan hebben met de teksten. Bedenk daarbij dat je 
als expert maar het topje van de ijsberg van de mogelijke lezersproblemen kunt identificeren. 
 
Stap 5 
Bekijk of de teksten voldoen aan de stelregels uit document design. 
 
Stap 6 
Bekijk of de teksten per fase (diagnose, verpleegfase, fase na de operatie) voldoen aan het 
doelenschema  patiëntencommunicatie in zorgpaden(zie bijlage). 
 
Stap 7 
Pas de teksten aan naar aanleiding van de resultaten uit bovenstaande stappen. 
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