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Deze presentatie

1. Waarom onderzoek naar gezondheidsvaardigheden in psychosociale oncologie?
2. Onderzoek naar gezondheidsvaardigheden in psychosociale oncologie in Nederland
3. Voorbeelden
- Bevolkingsonderzoek darmkanker
- Doorverwijzing borstkankerpatiënten 



Relevantie gezondheidsvaardigheden in 
psychosociale oncologie 

Communicatie
Medicijngebruik
Therapietrouw
Zelfmanagement

Impact en ernst van kanker
Complexe behandelprogramma’s 
Deelname aan klinische trials 
Screening programma’s (en vaccinatie)

Geïnformeerde/gezamenlijke besluitvorming

Associatie met kanker



Onderzoek in Nederland

Kwaliteit van leven en leefstijl cancer survivors (Universiteit Tilburg/ IKNL) 
Informatie behoeften patiënten met ovarium kanker (Universiteit Tilburg/ IKNL)
Animaties voorlichting darmkankerscreening (UvA)
Compliance in Vroeg Klinisch Kanker onderzoek (Erasmus MC)
Verwijzing borstkankerpatiënten naar klinische genetica (UMCU)
Geïnformeerde besluitvorming bevolkingsonderzoek darmkanker (Amsterdam UMC)
…..



Gezondheidsvaardigheden en geïnformeerde 
besluitvorming bevolkingsonderzoek 

Doelstellingen

1) Vaststellen toegankelijkheid, begrijpelijkheid en relevantie van informatie

2) Ontwikkelen meetinstrument gezondheidsvaardigheden

3) Ontwikkeling beslishulp

Methoden

Ad 1) Interviews en observaties (n=25) en vragenlijsten (n=184)

Ad 2) Focusgroepen, expertpanel, kwalitatieve interviews (n=28), survey (n=696)

Ad 3) Alpha testing (n=25) en beta testing (n=81)



1) Informatie bevolkingsonderzoek

Als bij het vervolgonderzoek (coloscopie) in het ziekenhuis afwijkingen worden gevonden, is 
meestal een ingreep nodig. Hieraan zijn risico’s verbonden. Zo kunnen er complicaties optreden. 
Bij 2 op de 1.000 coloscopieën ontstaan complicaties. De kans op overlijden zal waarschijnlijk 
liggen tussen 1 op de 400.000 en 1 op de 10.000. 

Elke operatie heeft kans op complicaties, maar 
dat hoor je nooit, dus ik weet ook niet of dit 

veel of weinig is.

Ik zie een 4 met heel veel 
nullen, maar verder zegt 
dit mij helemaal niets.



De test toont geen darmkanker aan, maar de aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Dit kan te maken 
hebben met darmkanker of poliepen. 

Bloed kan ook andere oorzaken hebben.

Hier snap ik helemaal niets van, is het nu wel of 
geen darmkanker?

Goed dat dit er in staat!

1) Informatie bevolkingsonderzoek



1) Informatie bevolkingsonderzoek

‘Als iemand darmkanker heeft spoort de ontlastingstest dit altijd op’(onjuist) (n=181)
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Blad1

				totaal		lage GV		hoge GV

		voor lezen		38.8		29.6		48.5

		na lezen		55.4		47.9		63.2

				Als u de afmetingen van het gegevensbereik van de grafiek wilt wijzigen, versleept u de rechterbenedenhoek van het bereik.







1) Informatie bevolkingsonderzoek 

Deelname aan het bevolkingsonderzoek is verplicht voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar (n=181)
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Blad1

				totaal (n=139)		lage GV (n=71)		hoge GV (n=68)

		voor lezen		69.1		59.2		79.4

		na lezen		89.2		84.5		94.1

				Als u de afmetingen van het gegevensbereik van de grafiek wilt wijzigen, versleept u de rechterbenedenhoek van het bereik.







1) Informatie bevolkingsonderzoek

Conclusies:
• Informatiematerialen verhogen kennis, ook bij mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden (kanttekening: geïnteresseerde populatie, NIVEL)

• 57% geïnformeerde besluitvorming

• Grootste problemen op kennisniveau
– Uitslag zelfafnametest kan vals-negatief zijn
– Colonoscopie geeft bijna 100% zekerheid over aanwezigheid darmkanker
– Deelname aan bevolkingsonderzoek is vrijwillig

• Mensen met lage gezondheidsvaardigheden ervaren meer problemen in 
besluitvormingsproces



- Read and understand
letter
- Apply information in 
letter to own situation

2) Meetinstrument gezondheidsvaardigheden



2) Meetinstrument gezondheidsvaardigheden

1. Woudstra et al. (submitted); 2. Pander Maat et al. (2012); 3. Lipkus et al. (2003); 4. Finucane et al. (2012); 5. Ten Klooster et al. (2012) 

Domain

1. Comprehension

2. Application

3. Numeracy

4. Appraisal

5. Communication

Instrument (n items):
Availablity, psychometric quality, performance-based testing & 
suitability for computer-based testing

Short Assessment of Health Literacy (SAHL-D)¹ (13)

Newest Vital Sign (NVS-D)² (5)

RISK questions³ (4)

Decision making tool4 (4)

Perceived Efficacy in Patient-Physician Interactions (PEPPI) 5  (5)



2) Meetinstrument gezondheidsvaardigheden
Conclusie:
• Valide (confirmatory factor analysis, item response theory analysis) 
• Betrouwbaar (alpha, test hertest)
• Gemiddelde berekenen per domein
• Verder onderzoek: Computer Adaptive Testing en andere context



3) Beslishulp
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3) Beslishulp

Conclusie:

• Begrijpelijk en bruikbaar voor mensen met verschillend niveau van 

gezondheidsvaardigheden

• Significante veranderingen in kennis, decisional conflict en deliberatie

• Geen veranderingen in attitude, intentie, risicoperceptie en angst

• Verder onderzoek: Aanpassen en testen in grotere trial



Erfo4all

Interventie zorgverleners
• Kennismodule
• Training

Evaluatie
• Bewustwording, kennis, vaardigheden
• Verwijzen naar klinische genetica 

Doel: Gelijke toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker voor vrouwen met 
beperkte gezondheidsvaardigheden en/of migratie achtergrond 



Mirjam Fransen, programmaleider ‘Gezondheidsvaardigheden en besluitvorming in preventie en zorg’

Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Public Health Research Institute

Afdeling Sociale Geneeskunde, locatie AMC

m.p.fransen@amc.uva.nl

https://www.linkedin.com/in/mirjam-fransen-5138088/?originalSubdomain=nl

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Lid stuurgroep en voorzitter werkgroep wetenschappelijk onderzoek

https://gezondheidsvaardigheden.nl/over-de-alliantie/werkgroep-wetenschappelijk-onderzoek/

Dank voor uw aandacht
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