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Samenvatting
De zorgsector is aan vele veranderingen onderhevig de laatste jaren. Verschillende ‘krachten’ zijn
van invloed op deze sector, zoals verhoogde kennis bij patiënten en vercommercialisering van de
sector. Het gebruik van online medische informatie door de consument lijkt hierbij zowel een
positieve als negatieve rol te spelen.
De vraag is echter hoe mensen omgaan met de medische informatie die zij op het internet vinden,
hoe hun ervaringen zijn met de verschillende informatiebronnen en hoe deze in verhouding staan
tot elkaar. Ook is weinig bekend over de karakteristieken van de mensen die online medische
informatie opzoeken en gebruiken. Op deze vragen probeert dit onderzoek antwoord te geven.
Om de vragen te kunnen beantwoorden, is achtergrond literatuur noodzakelijk. Hiervoor zijn
verschillende adoptietheorieën en zorggedragtheorieën gebruikt die als basis dienen voor het
ontwikkelen van verschillende verwachtingen en variabelen die hierbij horen. Uit deze theorieën is
een algemeen onderzoeksmodel geconstrueerd waarbij gekeken wordt naar de determinanten voor
het gebruik van online medische informatie, de verschillen in ervaringen tussen de zorgmedia en
de effecten van de gevonden online medische informatie op het offline zorggedrag.
Door middel van een online vragenlijst zijn respondenten gevraagd naar hun gebruik en ervaringen
van verschillende zorgmedia, hun offline zorggedrag en enkele achtergrond variabelen. Het
internet is als informatiebron hierbij opgedeeld in websites met medische informatie en online
communities. Aan de hand van enig desk research zijn online communities bekeken en is hen
gevraagd hun leden te benaderen om de vragenlijst in te vullen. Met een totale respons van 69%
heeft dit geresulteerd in 321 respondenten.
Met betrekking tot het gebruik van verschillende media blijkt dat de huisarts het frequentst
gebruikt wordt voor het inwinnen van medische informatie. Het internet loopt echter niet ver
(meer) achter (zowel websites als online communities). Er blijkt bovendien dat demografische
factoren, zoals geslacht, leeftijd, inkomen en internetervaring, geen verschillen meer vertonen op
het gebruik van het internet voor medische doeleinden. Als het echter gaat om de ervaringen met
verschillende zorgmedia komen er wel significante verschillen voor. Zo blijken websites en online
communities significant rijker te zijn dan de huisarts. Dit geldt voornamelijk voor mensen met een
ernstige ziekte. Er blijkt een negatieve relatie te zijn met de perceptuele rijkheid van de huisarts en
de ernst van de ziekte. Dezelfde relatie is aanwezig voor websites, maar dan in positieve zin.
Daarnaast blijken demografische factoren, internetfactoren en gezondheidsperceptuele factoren
niet van invloed te zijn op het gebruik van online medische informatie. Dit houdt in dat er geen
verband bestaat tussen deze drie constructen en het gebruik van zowel websites met medische
informatie als gezondheidsgerelateerde online communities. De gevonden gezondheidsinformatie
op het internet blijkt op veel manieren zijn effect te hebben op het offline zorggedrag van mensen.
De meeste mensen zoeken online medische informatie zowel voordat ze naar de huisarts gaan als
erna. Ongeveer 1/3 van de mensen blijkt door de gevonden informatie (eerder) naar de huisarts te
gegaan. Het bepreken van de gevonden internetinformatie blijkt eigenlijk al veel te gebeuren. De
impact op de te volgen behandeling blijkt aanwezig bij 1/3 van de mensen.
Ten slotte wordt in de vorm van enkele discussiepunten de afbakening en beperkingen van dit
onderzoek besproken en zullen tevens enkele suggesties voor verder onderzoek gegeven worden.
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Summary
The healthcare sector has been prone to drastic changes the past few years. Different ‘forces’ have
influenced this sector, such as patients being more knowledgeable and the sector itself being
commercialized. Here the usage of online medical information by consumers appears to play both a
positive and a negative role.
The question however is how people deal with the medical information they find online; what their
experiences are with the different information sources and how these stand in relation to one
another.
In order to answer these question, background literature is required. For this different adoption
theories and appeal fear theories have been used which serve as a basis for the development of
different expectations and variables concerned. From these theories a general research model has
been constructed, where the focus is on the determinants for the use of online medical information,
the differences in experiences between the healthcare media and the effects of the online found
medical information on the offline healthcare behaviour.
By means of an online questionnaire respondents have been asked about their usage and
experiences of different healthcare media, their offline healthcare behaviour and some background
variables. The internet as an information source has been divided into websites with medical
information and online communities. Based on desk research, online communities have been
viewed and asked to approach their members to fill out the questionnaire. With a total response of
69%, this resulted in 321 respondents.
With regard to the usage of various media, the physician is approached most often for acquiring
medical information, however the internet (both websites and online communities) is not far behind
(anymore). Above all it seems that demographic factors, such as gender, age, income and internet
experience, do not show differences in the usage of the internet for medical purposes anymore. But
when it comes down to the experiences with different healthcare media there are significant
differences. In this way, websites and online communities appear to be significantly richer than the
physician. This applies mainly to people with a serious illness. The same relationship is present for
websites but than in a positive manner. Next to this, demographic factors, internet factors, and
healthperceptual factors are not of influence to the usage of online medical information. This
means that no direct relationship exists between these three constructs and the use of both
websites with medical information as well as healthcare-related online communities. The found
healthcare information on the internet appears to have it’s effect in many ways on the people’s
offline healthcare behaviour. Most people look for medical information online, both before they visit
the physician and after. Roughly 1/3 of the people are (more) inclined to visit the physician due to
the found information. Restricting the found internet information apparently already happens
frequently. The impact of the prescribed treatment is present in 1/3 the people.
Finally, in the form of some discussion points the demarcation limitations of this research have
been examined and also some suggestions for further research have been given.
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“The best prescription is knowledge”
C. EVERETT KOOP (grondlegger van drkoop.com)
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Hoofdstuk 1: Inleiding
Dit eerste hoofdstuk bevat een introductie en uitwijding van begrippen en aspecten die belangrijk
zijn voor het verrichte onderzoek. Ten eerste zal kort het algemene internetgebruik in Nederland
worden besproken. Hierna zal de gezondheidszorg in Nederland aan bod komen en hoe deze in
elkaar zit. Deze twee paragrafen zullen door middel van de probleemstelling aan elkaar gekoppeld
worden. Bovendien zal hierbij de relevantie van het onderzoek aan bod komen. Uit deze
probleemstelling zal vervolgens de doelstelling en de hieruit volgende vraagstelling geformuleerd
worden. Deze laatste vormt dan ook de kern van het onderzoek en zal in de conclusie terugkomen
in de vorm van een antwoord op de vraag. Deze onderzoeksvraag zal worden opgedeeld in
meerdere deelvragen om als basis te dienen voor de onderzoeksvraag. Als laatste deel van dit
hoofdstuk zal een korte leeswijzer worden gegeven over de onderdelen in dit document.

1.1 Internetgebruik in Nederland
Een computer met een internetverbinding is de laatste jaren een basisbehoefte geworden voor elk
huishouden. Had in 1998 nog maar 14% (CBS, 2006) van de huishoudens in Nederland een
computer met internetaansluiting, in 2006 lag dit percentage al op 80% (CBS, 2007). Dit komt
mede door de opkomst van de breedbandige oplossingen. Was het vroeger vooral internetten met
een analoge of ISDN lijn, tegenwoordig kan men tegen een vast tarief ‘always on’ zijn. Dit betekent
dat consumenten een vaste verbinding hebben en hiermee altijd online zijn. Over het algemeen
gebeurt dit door een ADSL-verbinding of via de kabel. Er is tevens nog een derde technologie in
opkomst, namelijk glasvezel. Deze drie technologieën vallen onder breedband, wat inhoud dat deze
technieken een hogere snelheid kunnen bieden dan de traditionele verbindingen. In 2005 had zo’n
35% van de internetters in Nederland een kabelaansluiting, 46% een ADSL-aansluiting en 4% een
glasvezelverbinding (Vermaas, Maltha, Bongers, Segers, Wijngaert, 2005). Hiermee loopt
Nederland voorop in Europa als het gaat om breedbandpenetratie, zoals ook onlangs bleek uit de
laatste “ECTA Broadband Scorecard”-benchmark. Hiermee verwierf Nederland de eerste plaats nog
voor Denemarken (ECTA, 2007).

1.2 Gezondheidszorg in Nederland
De gezondheidszorg neemt een unieke plaats in binnen de Nederlandse samenleving omdat het in
de zorg gaat om leven en dood. Bovendien wordt de gezondheidszorg collectief gefinancierd, terwijl
het voordeel een individuele ervaring is. Daarnaast is de gezondheidszorg in Nederland complex en
bevat het verschillende actoren, verantwoordelijkheden en procedures. Figuur 1 laat deze
verschillende actoren zien en de relaties die deze onderling hebben.

Onderwijs

Patiënten en
patiëntenorganisaties

Medische
informatie
verstrekkers

Patiënt

Overheid

Verzekeringsmaa
tschappij

Farmaceutische
industrie

Eerstelijnszorg

Derdelijnszorg

Tweedelijnszorg

Vierdelijnszorg

Informele/
vrijwillige zorg

Figuur 1: Actoren in de gezondheidszorg en hun relaties (Bron: Hoving, Koning, Pas, Dries, 2003)

Dit figuur geeft meer inzicht in het Nederlandse gezondheidszorgstelsel en geeft daarom ook meer
inzicht in de afbakening van dit onderzoek. Het is (bijna) onmogelijk om alle actoren die van
invloed zijn op de patiënt te onderzoeken. Hiervoor is het gezondheidszorgstelsel te complex. Dit
onderzoek zal laten zien dat één of enkele aspecten in deze relaties al complex genoeg kunnen zijn
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voor een groot onderzoek. Dit onderzoek zal niet ingaan op alle relaties die een patiënt heeft of
kan hebben in de gezondheidszorg, maar zal zich vooral richten op de patiënt in de thuissituatie,
op de relatie met de eerstelijnszorg en op de relatie met andere patiënten en/of
patiëntenorganisaties. De focus bij de eerstelijnszorg ligt vooral op de huisarts, omdat deze een
vitale rol speelt in Nederland. De huisarts heeft een brugfunctie tussen de patiënt en de andere
actoren in de gezondheidszorg. Echter, door de komst van het internet verandert deze functie. Dit
zal in de volgende sectie over de probleemstelling van het onderzoek verder aan bod komen. Naast
de eerstelijnszorg kijkt dit onderzoek voornamelijk naar de relatie tussen medische
informatieverstrekkers en de patiënt.
Daarnaast geeft het figuur een indicatie van de relevantie van dit onderzoek voor verschillende
actoren. Zo kunnen de uitkomsten van dit onderzoek interessant zijn voor de overheid en
conclusies van dit onderzoek kunnen leiden tot beleidsaanbevelingen voor rijksoverheid of tot
beleidsaanbevelingen op provinciaal niveau. Ook kan dit onderzoek interessant zijn voor andere
patiënten en patiëntorganisaties die op basis van de resultaten hun dienstverlening wellicht kunnen
aanpassen op de behoefte van de patiënten. Als laatste is het onderzoek van belang voor de
verzekeringsmaatschappijen. Deze bedrijven hebben als doel winst te maken en kunnen dit onder
andere doen door hun cliënten te bedienen van service tegen zo laag mogelijke kosten. Wellicht
biedt dit onderzoek aanleiding voor nieuwe initiatieven in die richting.

1.3 Probleemstelling & relevantie
“Om halftien gaan Thomas en Anne weg. Ik bel Frenk, Carmen gaat zitten internetten. Als ik heb
opgehangen, vraagt ze of ik me nog herinner wat de Engelse naam van haar vorm van borstkanker
is. ‘Dat heeft Wolters niet gezegd. Wel de Latijnse naam, mastitis carcinogwat…’ ‘Carcinomatosa,
ja. In het Engels heet het dan…’- ze kijkt op het scherm – ‘…Inflammatory Breast Cancer… En
Inflammatory wil zeggen dat het een ontstekingsvorm is. Een soort zweer die – als je er te laat bij
bent – meteen in je bloedlichaampjes komt. Dat klopt toch, hè?’ ‘Eh… ik geloof van wel, ja’
antwoord ik voorzichtig.” … “Dokter Scheltema kijkt op uit het dossier.” … “ ‘Wat ik heb, heet toch
inflammatory breast cancer, hè?’ vraagt Carmen. ‘De officiële naam is mastitis carcinomatosa,
maar inflammatory is inderdaad de Engelse naam… eh, hoe weet u dat eigenlijk?’ ‘Dat heb ik
gisteren op internet opgezocht.’ ‘Nou, daar moet u mee uitkijken hoor,’ zegt Scheltema korzelig.
Ja, dank je de koekoek, denk ik, want dan wordt het lastig voor jou. Ik gnuif, en in tegenstelling
tot gisteren, toen ik razend op Carmen was omdat ze zichzelf het ergste van het ergste had
aangepraat na het bekijken van tientallen sites over alle denkbare vormen van borstkanker, ben ik
trots op haar dat ze al meer weet dan de dokter lief is.” (Kluun, 2003)
Bovenstaand citaat is afkomstig uit Komt een vrouw bij de dokter geschreven door Raymond van
de Klundert onder het pseudoniem Kluun. Hierin wordt het leven van een vrouw met borstkanker
beschreven vanuit het perspectief van haar man. Dit boek is in principe fictief geschreven, echter
bevat het verhaal vele overeenkomsten met het leven van de schrijver. Daarom is het verhaal ook
wel een verslaglegging te noemen van een periode uit het leven van de schrijver, waar hij zijn
vrouw verloor aan borstkanker.
Het citaat is een illustratie van het gebruik van gezondheidsinformatie die via het internet
verkregen is. Bovendien bevat het enkele elementen die in het oog springen. In dit geval gaat het
om een vrouw met al geconstateerde borstkanker die meer informatie zoekt met behulp van het
internet. Deze constatering roept al direct enkele vragen op zoals, zijn het alleen vrouwen die
gezondheidsinformatie zoeken? Of zijn het alleen mensen met een ernstige ziekte die dergelijke
informatie zoeken? Het internet stelt mensen in staat meer kennis te vergaren over bepaalde
zaken, wat leidt tot een kennisshift ook wel empowerment genoemd (Keijser, 2005; Koning,
Limonard, Pas, Steen, 2003). De vraag is echter welk effect deze informatie heeft. Gaan mensen
hierdoor niet meer naar de huisarts omdat ze het zelf kunnen oplossen? Of nemen ze de informatie
mee naar deze huisarts, zoals in het voorbeeld hierboven? Wat voor effect heeft dit op de relatie
met de huisarts? En wat is de kwaliteit van de gevonden informatie?
Bovenstaande vragen zijn interessant voor twee domeinen. Aan de ene kant is er een sociaal
maatschappelijke relevantie om antwoorden te krijgen op deze vragen. In Nederland zijn enkele
trends in beweging, een belangrijke hierin is de vergrijzing. Niet alleen neemt het aantal mensen in
deze groep toe, maar deze groep is ook aan het veranderen als het gaat om houding en ervaring
ten opzichte van ICT-toepassingen (Steyaert, Haan, 2001). Het aantal ouderen met een pc is sterk
aan het groeien. Bovendien komt er steeds meer toegankelijkere software op de markt voor
consumenten die ook gebruiksvriendelijker worden. Hierdoor nemen de toepassingen in de
zorgsector toe. De overheid speelt hier op in door het aanbod te laten sturen door een beleid te
voeren dat gebaseerd is op de wensen en behoeften van de zorggebruikers (MinVWS, 2001). Om
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een dergelijk vraaggeoriënteerd stelsel te bewerkstelligen, is inzicht nodig in de wensen en
behoeften van gebruikers, niet alleen in een directe relatie tot een zorgleverancier, maar ook in
een internetgerelateerde omgeving.
Naast de hierboven genoemde sociaal maatschappelijke relevantie is dit onderzoek ook vanuit een
wetenschappelijk oogpunt van belang. Het onderzoek draagt bij aan verschillende discussiepunten
binnen verschillende onderzoeksgebieden. Dit onderzoek is bovenal relevant voor de discussie over
health communication waarbij gekeken wordt hoe patiënten communiceren, en zouden willen
communiceren, met hun arts(en) en ziekenhuis. Een voortvloeisel hieruit is een fenomeen dat in de
literatuur aangeduid wordt met health behavior. Dit werkveld beslaat voornamelijk het onderzoek
naar mogelijke perceptuele achtergronden van mensen die mogelijk tot grondslag liggen om
bepaalde acties in de zorg te ondernemen. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan het onderzoek
naar online communities. Bekeken zal worden welk rol dergelijk online communities spelen in hun
leven en wat de mogelijke effecten zijn van uitspraken van andere mensen/lotgenoten. Als laatste
draagt dit onderzoek bij aan de discussie van de adoptie van nieuwe technologieën. Er is in dit veld
al veel onderzoek gedaan. Met betrekking tot medische informatie via het internet wordt veel
empirisch onderzoek gedaan in de Amerikaanse samenleving door Pew Internet (Fox, Fallows,
2003). Vooral omdat het Amerikaanse zorgstelsel op belangrijke punten significant verschilt van
het Nederlandse zorgstelsel (Lindenthal et al., 1999) is bijdrage aan deze discussie vanuit dit
oogpunt gewenst. Een belangrijk verschil met bovenstaande wetenschappelijk disciplines is het
onderscheid dat dit onderzoek maakt in het online en offline gebruik van media. Veel onderzoeken
kijken naar het online gedrag van mensen of het offline gedrag. Dit onderzoek probeert echter een
vergelijking te trekken tussen beide en ook de effecten die het online gedrag heeft op het offline
zorggedrag.

1.4 Doelstelling & onderzoeksvraag
Dit onderzoek zal trachten een verdiepingsslag te maken naar verschillende aspecten die van
belang kunnen zijn als het gaat om het internetgedrag van de Nederlandse bevolking in relatie tot
online medische informatie. De algemene doelstelling van dit onderzoek is om exploratief
onderzoek uit te voeren naar gebruikers en online medische informatie. Om dit te verduidelijken en
een eenduidige afbakening te maken, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Hoe wordt het internet gebruikt en ervaren in vergelijking met andere media met betrekking
tot online gezondheidsinformatie, wat zijn determinanten van het gebruik van deze online
gezondheidsinformatie en wat zijn de effecten op het offline zorggedrag gemeten bij de
Nederlandse bevolking?
Hoewel de onderzoeksvraag één vraagteken bevat, bestaat de vraag eigenlijk uit drie verschillende
hoofdvragen. Ten eerste zal er een vergelijking worden gemaakt tussen verschillende media.
Uitgangspunt hierbij is natuurlijk het medium internet, welke gerelateerd zal worden op gebruik en
ervaringen van de gebruiker aan andere media.
Het tweede onderdeel bevat een verkenning van determinanten en het empirisch onderzoeken
hiervan. Hierbij zullen statistische relaties en verbanden gelegd worden met betrekking tot het
gebruik van online medische informatie. Hierbij worden zowel internetkenmerken,
gezondheidskenmerken als achtergrond variabelen bekeken.
Als derde wordt gekeken naar de impact van deze online medische informatie op het zogenoemde
offline zorggedrag. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen de effecten van de gevonden
informatie op de persoon zelf en zijn of haar gedrag ten aanzien van deze online informatie, en het
effect van de gevonden informatie op de relatie met de (huis)arts.

1.4.1 Deelvragen
Om een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag te krijgen, zullen eerst enkele deelvragen
beantwoord moeten worden. Uit de onderzoeksvraag zijn vier deelvragen gedestilleerd die
gezamenlijk de onderzoeksvraag ondersteunen en beantwoorden. Hieronder zullen de
onderzoeksvragen kort worden opgenoemd en van enige uitleg worden voorzien.
Om een goed beeld te krijgen van online gezondheidsinformatie op het web, worden eerst de
huidige mogelijkheden bekeken die worden toegepast op het internet. Hierbij zal eveneens het
gebruik in kaart worden gebracht van de verscheidene mogelijkheden. De eerste deelvraag is
daarom als volgt gedefinieerd:
1.

Wat zijn de mogelijkheden van het internet voor de gezondheidszorg en wat is er in
de huidige literatuur bekend over het gebruik van online gezondheidsinformatie?
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De eerste theoretische deelvraag welke beantwoordt dient te worden, heeft te maken met de
verscheidene media die de consument gebruikt om medische informatie te vergaren. De vraag is
dan ook welke media hiervoor zijn en hoe deze in relatie tot elkaar staan. In de literatuur zal
getracht worden een theoretisch raamwerk op te stellen.
2.

Welke mogelijkheden biedt het internet voor consumenten en welke andere
zorgmedia zijn relevant ten aanzien van medische informatie?

In de onderzoeksvraag komt ook duidelijk een adoptievraagstuk naar boven. Dit betreft de
determinanten voor het gebruik van de medische online informatie. Om de wetenschappelijke basis
van de dit onderzoek te ondersteunen, zal in de huidige wetenschappelijke literatuur gekeken
worden naar theorieën waarin het vraagstuk over gebruikeracceptatie en adoptie duidelijk naar
voren komt. De tweede deelvraag is dus als volgt:
3.

Welke relevante adoptietheorieën zijn er beschikbaar in de wetenschappelijke
literatuur?

Naast het hierboven genoemde adoptiegedrag wordt ook het zorggedrag in de wetenschap op
regelmatige basis geanalyseerd. Maar welke theorieën zijn er nu en welke zijn er relevant voor dit
onderzoek. Dit leidt tot de derde deelvraag:
4.

Welke relevante theorieën zijn er beschikbaar in de wetenschappelijke literatuur ten
aanzien van zorggedrag?

Naast deze theoretische deelvragen zijn er ook enkele vragen te beantwoorden die terugslaan op
het empirische gedeelte van dit onderzoek. De eerste deelvraag die hierop betrekking heeft, is als
volgt geformuleerd:
5.

In hoeverre wordt het zorgmedium internet ervaren in relatie tot andere medische
bronnen?

Uit de onderzoeksvraag is ook een belangrijk gedeelte gereserveerd voor het onderzoeken naar
determinanten voor het gebruik van online medische informatie. Dit zal dan ook in het empirische
gedeelte van dit onderzoek naar voren komen. De deelvraag die hierbij hoort is als volgt opgesteld:
6.

Welke determinanten spelen een rol in relatie met het gebruik van online
gezondheidsinformatie onder de Nederlandse bevolking?

Het laatste onderdeel van de onderzoeksvraag heeft betrekking op de gevolgen van het gebruik
van online medische informatie. Deze gevolgen hebben hierbij voornamelijk betrekking op het
offline zorggedrag. De deelvraag die hierbij hoort is:
7.

Wat zijn de effecten van online gezondheidsinformatie op het offline zorggedrag?

De eerste vier deelvragen zullen leiden tot een theoretisch kader met theorieën die relevant zijn
voor dit onderzoek. Dit theoretische kader zal verder worden belicht in Hoofdstuk 2:. Dit hoofdstuk
bevat de wetenschappelijke basis voor de empirische deelvragen vijf tot en met zeven. Hierbij zal
deelvraag vijf leiden tot een vergelijking in ervaringen met het medium dat gepresenteerd wordt in
paragraaf 3.1.2. Voor deelvraag zes wordt een deterministisch onderzoeksmodel opgezet, waarbij
constructen uit de wetenschappelijke literatuur zijn gebruikt welke gepresenteerd zijn in Hoofdstuk
2:. De laatste deelvraag (zeven) zal verder worden geoperationaliseerd in paragraaf 3.1.4. Alle
deelvragen zullen empirisch worden getoetst door gegevens van de Nederlandse bevolking. Hierbij
zullen verwachtingen worden uitgesproken en hypothesen worden geformuleerd. De methoden
voor het verzamelen van deze data en hoe deze verder kunnen worden gebruikt en uitgevoerd, zal
in Hoofdstuk 3: naar voren komen.

1.5 Leeswijzer
Dit rapport bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat de achtergrond van het onderzoek en
zal een wetenschappelijk theoretisch kader bevatten dat het onderzoek ondersteunt. Hierna zal de
methodologie aan bod komen, waarbij wordt ingegaan op de meetindicatoren en de methoden die
hierbij gebruikt zijn. Het vierde hoofdstuk zal dan de resultaten bespreken die uit de toegepaste
methoden zijn gekomen. Deze resultaten zullen leiden tot een afgewogen conclusie in het vijfde
hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk zal dan enkele discussiepunten bevatten van het onderzoek.
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Hoofdstuk 2: Theorieën internetgebruik en
zorggedrag
“Niets is zo praktisch als een goede theorie.” (Lewin, 1951) is een regelmatig aangehaalde quote
binnen de wetenschap. Een goede theorie geeft houvast en biedt handvatten aan de onderzoeker.
Dit hoofdstuk is dan ook het resultaat van een literatuurstudie naar theorieën en onderzoeken op
het gebied van online medische informatie. Deze achtergrondstudie geeft het theoretische kader
weer dat als fundering dient voor dit onderzoek.
In dit hoofdstuk zullen als eerste de mogelijkheden die het internet biedt voor
gezondheidsinformatie worden besproken. Hierna zal de driedeling worden gevolgd, die ook in de
onderzoeksvraag naar voren is gekomen. Hierbij zal paragraaf 2.2 zal een onderdeel bevatten over
de mediarijkheidstheorie, die als basis dient voor het vergelijken van verschillende media. Hierna
zullen theorieën aan bod komen over adoptie, die dan in het bijzonder gericht zijn op
internetadoptie. Vervolgens zal de andere kant worden belicht, die gaat over gedrag dat hoort bij
een bepaalde gezondheidstoestand. Hierbij spelen twee theorieën een belangrijke rol welke in dit
gedeelte zullen worden toegelicht.

2.1 Internetmogelijkheden in de zorg
Door de jaren heen is het internet sterk ontwikkeld en biedt het gebruikers steeds meer
mogelijkheden en toepassingen. De belangrijkste functies van het internet worden weergegeven in
het ICET-model (Vermaas, Maltha, Bongers, Segers, Wijngaert, 2005). Elke letter staat hierbij voor
een functie van het internet namelijk, informatie, communicatie, entertainment en transactie. Deze
functies zijn echter in veel gevallen overlappend. Zo kan er binnen een nieuwsgroep informatie
gezocht worden, maar er kan echter ook gecommuniceerd worden. Tabel 1 geeft een overzicht van
deze functies met enkele voorbeelden hiervan.

I (informatie)

Info downloaden, info streaming, nieuwsgroepen …

C (communicatie)

Chatten, e-mail, messenger, nieuwsgroepen …

E (entertainment)

Film kijken, muziek downloaden, gaming, film verzenden, funsurfen …

T (transactie)

Reserveren, betalen …
Tabel 1: Het ICET-model

De elementen van het ICET-model zijn voor een groot gedeelte toepasbaar op online
gezondheidsinformatie. Hier moet echter wel een kanttekening bij worden geplaatst. Hoewel er
applicaties op de markt zijn die bijvoorbeeld het plezier voor kinderen in het ziekenhuis verhogen,
zal dit buiten het domein van dit onderzoek vallen. Hieronder zullen de drie andere functies van het
internet met voorbeelden uit de zorg worden toegelicht.

2.1.1 Informatie
Als het gaat om online gezondheidsinformatie is de meest gebruikte functie het gebruik van
internet als een vorm van encyclopedie (Cain, Sarasohn-Kahn, Wayne, 2000; Powell, Darvell, Gray,
2003). Dit zijn voornamelijk websites die medisch-inhoudelijke informatie bevatten, vaak
gekoppeld aan symptomen met de bijbehorende behandelmethoden. Dergelijke sites bevatten
voornamelijk statische content en zijn dus beschrijvend van aard. Het percentage mensen dat wel
eens zorginformatie via het internet opzoekt ligt in Amerika tussen de 60% en 80% (Fox, Rainie,
2002; Taylor, 2002). In Nederland ligt dat rond de 61% in 2005 (Vermaas, Maltha, Bongers,
Segers, Wijngaert, 2005) en dit percentage is nog steeds stijgende (Steyaert, Haan, 2007).
Voorwaarde hierbij is uiteraard dat er een mogelijkheid tot toegang van internet aanwezig is.
De laatste jaren zijn echter ook andere soorten informatie beschikbaar gekomen via het internet.
Aangezien verschillende soorten informatie ook verschillende doeleinden hebben, is het goed om
duidelijk onderscheid te maken tussen deze verschillende soorten content. Het NPCF (2004) geeft
hierbij een duidelijke classificatie aan tussen vier verschillende soorten informatie. Drie daarvan
zullen hier even kort behandeld worden en met voorbeelden worden verduidelijkt. De vierde zal in
de volgende sectie naar voren komen.
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Ten eerste zijn er websites met medisch-inhoudelijke informatie. Van de Amerikaanse bevolking
begint 66% van de mensen bij een zoekmachine, hiermee wordt in 64% van de gevallen gezocht
op een specifieke ziekte of medisch probleem (Fox, 2006). De zoekresultaten die hierbij naar boven
komen zijn veelal content gerichte sites die verdiepende informatie bieden over bepaalde ziektes of
aandoeningen. Deze sites zijn van verschillende organisaties en kunnen zowel van commerciële
aard als van non-commerciële aard zijn. Veel van de zoekresultaten zijn portaalachtige sites met
een medische encyclopedie waar aandoeningen en/of symptomen op alfabetische volgorde zijn
vastgelegd. Figuur 2 en Figuur 3 geven twee van deze sites weer, respectievelijk
Gezonheidsplein.nl en Medic Info.

Figuur 2: Screenshot Gezondheidsplein.nl (23-07
2007)

Figuur 3: Screenshot Medic Info (23-07-2007)

Wikipedia is eveneens een resultaat dat hoog in de ranglijsten van de zoekmachines staat. Deze
site bevat geen alfabetische lijst van aandoeningen, maar bevat wel degelijk vaak veel informatie
over een specifieke ziekte op een aparte pagina. Deze site wordt door gebruikers zelf bijgehouden
en aangevuld. Naast dergelijke portals zijn er ook informatiepunten en patiëntenverenigingen die
medische informatie verstrekken aan de gebruikers.
Naast deze medisch-inhoudelijke websites zijn er ook sites die gericht zijn op het zorgaanbod. De
gezondheidszorg wordt ook wel een ervarings- of reputatiegoed genoemd (Pauly, Satterthwaite,
1981). Dit houdt in dat de beslissing om een bepaalde zorgverlener of zorgverzekeraar te
consulteren in belangrijke mate gebaseerd is op de reputatie van een dergelijke organisatie. Dit
komt voornamelijk doordat de kwaliteit van de geleverde zorg niet vooraf waarneembaar is.
Echter, het internet biedt nieuwe kansen om de zorg transparanter en inzichtelijker te maken (RVZ,
2000b). Mede door de commercialisering in de zorg wordt dergelijke informatie ook steeds
belangrijker. Op 19 november 2005 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de
website kiesBeter.nl geopend. Deze website is een onafhankelijke bron voor informatie over zorg
en gezondheid voor gebruikers van zorg en wordt verder bijgehouden door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Naast deze bron van de overheid zijn er nog andere
vergelijkingssites die de prestaties van ziekenhuizen weergeven. Zo presenteert het Algemeen
Dagblad elk jaar de Ziekenhuis Top 100 waarbij gebruikt wordt gemaakt van de 30
kwaliteitscriteria van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de brancheorganisaties van alle
ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. Ook Elsevier biedt door middel van een
jaarlijkse enquête een lijst met ‘De beste ziekenhuizen’ in Nederland. Deze is echter gebaseerd op
een vragenlijst onder huisartsen, specialisten, verpleegkundigen en ziekenhuisbestuurders. Figuur
4 en Figuur 5 geven respectievelijk een beeld van kiesBeter.nl en de laatstgenoemde Ziekenhuis
Top 100.
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Figuur 4: Screenshot kiesBeter.nl (23-07-2007)

Figuur 5: Screenshot AD Ziekenhuis Top 100 (23-07
2007)

Eerstgenoemde site kiesBeter.nl geeft aan dat ongeveer 4500 bezoekers per dag de site bezoeken
(Ossebaard, 2007), wat in schril contrast staat met het aantal bezoekers van ad.nl, welke ongeveer
82.000 bezoekers per dag trekt (Geenen, Wessels, 2007). Belangrijke kanttekening hierbij is dat
laatstgenoemde niet gespecificeerd naar de subpagina van de ziekenhuis top 100.
Als laatste classificatie is er informatie over wet- en regelgeving. Voornamelijk mensen met een
lichamelijke beperking worden geconfronteerd in het alledaagse leven met de consequenties van
hun ziekte. Zij lopen vaak aan tegen een complexe materie van wetten en regels als het gaat om
woningaanpassingen, hulpmiddelen, thuiszorg of anderzijds hulpverlening (Keijser, 2005). Het is
vaak lastig om informatie over dergelijke regelgeving te vinden en veel mensen weten niet direct
waar ze moeten gaan zoeken (Bongers, Holland, Bilderbeek, Vandeberg, 2001). Bovendien is er
specifiek over online gezondheidsinformatie nog weinig regelgeving. Dit komt mede doordat deze
informatie grensoverschrijdend is en er dus in internationaal verband samengewerkt zou moeten
worden (Rijen, Lint, Ottes, 2002). In het bijzonder een onderwerp als privacy speelt hierin een
belangrijke rol. Deze privacy wordt in Nederland gewaarborgd door de Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP), en wordt gehandhaafd door Het College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP). Dit soort informatie vereist een andere soort inslag van literatuur en informatie en zal
daarom niet binnen dit onderzoek worden meegenomen.

2.1.2 Communicatie
Naast het gebruik van internet als informatiebron kan het internet gebruikt worden zoals het in zijn
puurste vorm bedoeld is, namelijk communiceren. E-mail is nog steeds de meest gebruikte vorm
van communicatie via het internet (Project, 2002). Echter, door een sterke groei van de
internetontwikkelingen komen daar steeds meer vormen van communicatieve diensten en
ontwikkelingen bij (Rainie, Packel, 2001). Het bekendste voorbeeld hierbij zijn de online
communities. Online communities is een breed begrip en wordt als volgt gedefinieerd: “Een online
community is een groep mensen die communiceert in een virtuele omgeving. Ze heeft een doel, is
door technologie ondersteund en wordt geleid door normen en beleid” (Preece, 2000). Deze
communities zijn er daarom in verschillende vormen. Ook zorggerelateerde communities worden in
Nederland vaak bezocht (Vermaas et al., 2005). De vierde categorie die het NPCF heeft
omschreven, is hierop van toepassing en wordt ervaringsdeskundige informatie genoemd.
Patiënten kunnen via het internet lotgenoten zoeken met dezelfde symptomen of ziektes en
kunnen ervaringen uitwisselen. In veel gevallen gebeurt dit op een persoonlijke manier wat
comfortabeler kan zijn dan direct een professionele arts te raadplegen (Davidson, Dickerson,
Dickerson, 2000). Een vergelijkend onderzoek van Zimmerman (1987) toonde aan dat mensen in
een online omgeving gemakkelijker hun gevoelens kwijt kunnen dan in het echte leven. Emotionele
ondersteuning, aanmoedigingen, begrip en empathie zijn dan ook de meest gebruikte soort van
sociale ondersteuning binnen deze online communities (Brennan, Frink, 1997).
Zoals de voorbeelden in Tabel 1 aangeven, zijn nieuwsgroepen tweeslachtig van aard. Veel mensen
participeren niet direct mee in dergelijke online communities, maar lezen eerst de discussies en
conversaties die gevoerd worden in deze nieuwsgroepen. Dit wordt in de literatuur ook wel lurking
genoemd (Nonnecke, Preece, 2000). Aan de andere kant zijn deze communities bedoeld als
interactiemiddel tussen deze lotgenoten. Één van de belangrijkste karakteristieken van een online
community is dat leden van een dergelijke community actief participeren, vaak intense interacties
hebben en dat er gedeelde activiteiten ontstaan (Whittaker, Isaacs, O'Day, 1997).
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Via het world wide web wordt een online community softwarematig ondersteund door zogenoemde
forums (in de literatuur vaak bulletin boards genoemd). Hiervoor zijn verschillende
softwarepakketten op de markt om een dergelijk forum op te zetten. Een forum is een
ontmoetingsplaats gekoppeld aan een internetadres waar lotgenoten elkaar kunnen treffen en
heeft een asynchroon karakter. Vaak moet men zich eerst registreren alvorens men kan reageren
op berichten van andere mensen. Reageren gebeurt via posts, wat inhoudt dat iemand een bericht
kan intypen via de browser en deze via een database automatisch opslaat. Er kan bovendien een
nieuw onderwerp gestart worden binnen een bepaald domein, dit wordt ook wel de start van een
nieuwe thread genoemd. Deze forums bieden daarnaast vaak ook een functie om privé-gesprekken
te onderhouden om een onderwerp verder uit te diepen (Preece, 2000). In principe kan elke
geregistreerde gebruiker een discussie opstarten. Figuur 6 en Figuur 7 laten twee screenshots zien
van dergelijke forums op het internet.

Figuur 6: Screenshot KWF Kankerbestrijding Forum
(06-08-2007)

Figuur 7: Screenshot RSI Forum (06-08-2007)

Beide communities hebben als doel het samenbrengen van patiënten met dezelfde klachten en
aandoeningen. Echter hebben beide communities een ander fundament. Zo is het RSI forum
gestart vanuit een patient zelf en kan dus member-initiated worden genoemd, terwijl het forum
van het KWF georganiseerd is vanuit een non-profit organisatie en dus organisation-sponsored is
(Porter, 2004).
De laatste jaren is het gebruik van dergelijke online communities sterk gestegen (Preece, MaloneyKrichmar, Abras, 2003), waardoor ook nieuwe vormen op de markt komen. Zo is Microsoft in 1997
een project gestart met het Fred Hutchinson Kanker Onderzoekscenter onder de noemer
HutchWorld. Het doel van deze applicatie was om patiënten, familieleden en andere vrienden
samen met hun zorgverleners door middel van een virtuele wereld te ondersteunen bij de sociale
interactie (Cheng, Stone, Farnham, Clark, Zaner, 2000). Binnen dit virtuele domein is wellicht één
van de meest gebruikte applicaties Second Life. Dit is net als HutchWorld een virtuele wereld waar
mensen door middel van een zelfgekozen figuur (avatar) door deze virtuele omgeving kunnen
lopen en elkaar vinden. Hoewel het geen doel op zich is van deze applicatie, wordt Second Life ook
steeds meer gebruikt voor zorgdoeleinden. Zo vinden er in Second Life sessies van zelfhulpgroepen
plaats waarvan en therapeutische werking uitgaat (Nood, Attema, 2006).

2.1.3 Transactie
Als laatste kan het internet ook gebruikt worden als transactie middel (Powell, Darvell, Gray,
2003). In de zorg houdt dit in dat het internet kan bijdragen aan het leveren van zorg aan
patiënten. Dit komt in verschillende vormen voor. Het belangrijkste voorbeeld is het elektronisch
patiënten dossier (EPD). Dit EPD is een virtueel dossier dat het uitwisselen van medische gegevens
tussen de verschillende partijen in de zorg eenvoudiger maakt. Zorgverleners kunnen dan actuele
en volledige informatie over een patiënt vanuit het hele land opvragen en inzien, mits zij daartoe
bevoegd zijn en daarvoor toestemming hebben van de patiënt. Het EPD is een koppeling van
verscheidene zorginformatiesystemen en zal in Nederland stapsgewijs worden ingevoerd de
komende jaren (MinWVS, 2007).
Naast dit elektronische patiënten dossier komen er ook steeds meer zogenaamde
internetapotheken op de markt. Dit zijn websites waar gebruikers medicijnen, geneesmiddelen en
andere hulpmiddelen kunnen bestellen. Deze industrie blijft voornamelijk groeien doordat meer
consumenten prijsbewuster worden en meer vertrouwen hebben in het internet (Gallagher,
Colaizzi, 2000). Het gebruik van dergelijk winkels is in Nederland niet duidelijk. Een onderzoek in
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Amerika wijst echter uit dat het gebruik nog erg laag ligt. Zo bleken maar 93 Amerikanen uit een
steekproef van 2200 (4%) een keer online medicijnen te hebben besteld (Fox, 2004). Bovendien
kleven er ernstige nadelen aan het gebruik van internet om medicijnen te verkopen. Zo zijn er
zorgen met betrekking tot privacy kwesties, de kwaliteit van informatie en het passeren van de
arts-patiënt relatie in deze (Crawford, 2003).
Als laatste transactiemiddel in de zorg kan het internet ook als onderzoeksmiddel gebruikt worden.
Zo kunnen er online interviews afgenomen worden, focus groepen geconstrueerd worden en
enquête methoden via het internet uitgezet worden (Fischbacher, Chappel, Edwards, Summerton,
2000; Lenert, Looman, Agoncillo, Nguyen, Sturdy, Jackson, 2002).

2.2 Mediarijkheid
De mediarijkheidstheorie is wellicht één van de meest geciteerde theorieën als het gaat om
mediakeuzes, maar wellicht ook één van de meest controversiële. Het idee achter deze theorie is
dat communicatiemedia verschillende capaciteiten hebben voor het wegnemen van ambiguïteit, het
bemiddelen van interpretaties en het faciliteren van begrip.
De theorie bevat twee basisassumpties. De eerste is dat mensen onduidelijkheid en onzekerheid
willen reduceren. Onzekerheid wordt hierbij gedefinieerd als “het verschil tussen de hoeveelheid
vereiste informatie om een taak uit te voeren en de hoeveelheid informatie die reeds aanwezig is”
(Galbraith, 1977). Onduidelijkheid wordt gezien als de ambiguïteit van de taak, welke veroorzaakt
wordt door conflicterende interpretaties. Dus als de onduidelijkheid hoog is, weet een persoon niet
wat te vragen en als de onzekerheid groot is, weet de groep wel de vragen, maar heeft het niet de
nodige informatie. De tweede assumptie is dat gangbare media in organisaties beter werken voor
bepaalde taken dan andere media. Face-to-face communicatie is bijvoorbeeld meer geschikt voor
berichten met een hoge mate van onzekerheid, terwijl geschreven media voor berichten met een
lagere mate van onzekerheid de voorkeur genieten (Daft, Lengel, 1984). Dus hoe meer
onzekerheid de berichten bevat, des te ‘rijker’ moet het medium zijn ten aanzien van onder andere
directe feedback, natuurlijke taal en de mogelijkheid tot meerdere stimuli.
Verschillende media zijn vervolgens in een mediarijkheidshiërarchie geplaatst. Deze ladder loopt
van een hoge graad tot een lage graad van rijke media om de capaciteit weer te geven van
verschillende media welke gebruikte kunnen worden in het communicatieproces. Hiervoor zijn vier
criteria gebruikt: (a) de mogelijkheid tot directe terugkoppeling, (b) de capaciteit van het medium
om meerdere stimuli door te geven, zoals lichaamstaal, spreektoon en intonatie, (c) het gebruik
van de natuurlijke taal en (d) de persoonlijke richting die met het medium gegeven kan worden.

Hoog
Face-to-face

Telefoon
Mediarijkheid
Geschreven geadresseerde documenten
(notitie, memo, brief)

Geschreven ongeadresseerde documenten
(flyer, bulleting)
Laag
Figuur 8: Mediarijkheidshiërarchie (Bron: Daft, Lengel, Trevino, 1987)

Hierbij is face-to-face het rijkste medium in de hiërarchie, gevolgd door de telefoon, e-mail, brief,
notitie, memo, rapport en als laatste een flyer of bulletin (Rice, Shook, 1990). Verscheidene media
worden dus vergeleken op basis van onduidelijkheid en onzekerheid. En aan de hand van de
taakkenmerken en mediakenmerken wordt vervolgens een rationele afweging gemaakt in de keuze
voor een medium.

Zorg over internet inzicht | Guido Ongena

9

Het internet en specifiek online gezondheidsinformatie is niet direct onder te verdelen in de
mediarijkheidshiërarchie. Als het gaat om informatie, zoals in het ICE-T model, valt dit met name
onder de geschreven ongeadresseerde documenten. Het internet kan echter op verschillende
punten ‘rijker’ worden dan pure opgeschreven informatie, omdat informatieoverdracht via het
internet ook via bijvoorbeeld video plaats kan vinden (Tops, 2007). Hierbij stijgt het aantal cues en
daarmee de rijkheid van het medium. Als het gaat om communicatie, zoals het online
lotgenotencontact, is deze onder te brengen bij de geschreven geadresseerde documenten, echter
ook hier geldt dat dit ‘rijker’ kan worden als technologieën als audio aan toegevoegd wordt. In deze
hiërarchie is de huisarts het ‘rijkst’ te noemen, omdat hierbij sprake is van face-to-face
communicatie en hierbij het aantal cues maximaal is. De hiërarchie zoals deze in Figuur 8 te zien
is, is echter sterk verouderd en bevat niet de technologieën zoals wij deze vandaag de dag kennen,
zoals videobeelden, email en chatten. Tabel 2 geeft eenzelfde hiërarchie, echter nu uitgebreid met
nieuwe media.
Informatierijkheid
Hoog

Medium
Face-to-Face

Feedback
Onmiddellijk

Verscheidene
stimuli
Erg hoog
Visueel &
Auditief

Video
conferencing

Groupware

Telefoon
Chat / instant
messaging
E-mail

Laag

Web
Geschreven,
persoonlijk
Geschreven,
formeel
Numeriek,
formeel

Snel

Taal variëteit
Breed begrip
Lichaamstaal en
natuurlijke taal

Persoonlijke
focus
Persoonlijk

Visueel &
Auditief
Lichaamstaal
en licht
gelimiteerde
non-verbale
cues
Medium

Deel van lichaamstaal
en natuurlijke taal

Persoonlijk

Natuurlijke taal

Persoonlijk

Auditief
Laag

Natuurlijke taal
Natuurlijke taal

Persoonlijk
Persoonlijk

Geen
oogcontact,
stem en
lichaamstaal,
maar naast
tekst zijn
bijlagen
mogelijk
Middelmatig

Natuurlijke taal

Meestal
persoonlijk

Natuurlijke taal
Natuurlijke taal

Onpersoonlijk
Persoonlijk

Erg langzaam

Natuurlijke taal

Onpersoonlijk

Erg langzaam

Specifieke betekenis
Alleen numeriek

Onpersoonlijk

Asynchroon, met
enkele
synchrone
mogelijkheden
Snel
Middelmatig
Rap,
direct
geografisch
verspreid publiek

Asynchroon
Slow

Tabel 2: Mediarijkheidshiërarchie uitgebreid met nieuwe media (Bron: Tops, 2007)

2.3 Internetadoptietheorieën
Binnen de wetenschappelijke literatuur is adoptie en gebruik van ICT en het internet al jaar en dag
een onderwerp dat grondig is besproken. Het gebruik van een bepaald medium is van meerdere
zaken afhankelijk. In de loop van de jaren zijn er al verscheidene theorieën ontwikkeld op het
gebied van adoptie en acceptatie van technologie. Drie relevante theorieën voor dit onderzoek ten
aanzien van internetadoptie worden hieronder besproken.

2.3.1 Social Influence Theory
De mediarijkheidstheorie is voornamelijk een vergelijkingsmodel, en maakt voornamelijk
onderscheid tussen de uit te voeren taak en het medium dat daarvoor het beste geschikt is. Beide
constructen worden beïnvloed door de karakteristieken en de vaardigheden van respectievelijk de
taak en het medium. De Social Influence Theory (Fulk, Schmitz, Steinfield, 1990) is gebaseerd op
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de mediarijkheidstheorie en voegt het construct sociale invloed toe. Figuur 9 geeft een grafische
weergave van deze theorie en zijn constructen.

Figuur 9: Social Influence Theory (SIT)

De theorie gaat uit van een sociale context dat van invloed is op het gedrag en houding van
mensen ten aanzien van communicatieve media (Salancik, Pfeffer, 1978). Volgens deze theorie
wordt de perceptie van media karakteristieken, de communicatieve eisen voor de taak en de
houding ten opzichte van het medium beïnvloed door sociale normen, acties en uitspraken van
mentoren, managers of andere meerderen (Fulk, Steinfield, Schmitz, Power, 1987).
Ook binnen de zorg is deze sociale invloed aanwezig. Zo blijkt uit recent onderzoek dat het gezin
een belangrijke rol speelt in het wel of niet consulteren van een huisarts (Cardol, 2005). Het gaat
hierbij over de interpretatie van alledaagse pijntjes en aandoeningen. Binnen de geneeskundige
wetenschap wordt vaak de nadruk gelegd op de genetische overdracht. Hierbij gaat men uit van
erfelijke aanleg van ziekten. Simpel gezegd, als de ouders vaker ziek zijn en dus vaak naar de
huisarts gaan, zullen de kinderen dit ook doen. Echter, het is gebleken dat niet alleen dit erfelijke
aspect meespeelt, maar dat ook de socialisatie en gedeelde omstandigheden een rol spelen. Binnen
het gezin speelt dan vooral de moeder een sleutelrol in het geheel. De invloed van moeders blijkt
groter te zijn dan die van de vaders (Dijk, 2007).

2.3.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
Naast de Social Influence Theory zijn er andere constructen van belang in relatie tot het gebruik
van een medium of technologie. Hierbij kan gezocht worden in de zogenoemde adoptietheorieën.
Er is een aantal theorieën dat op elkaar voortborduurt als het gaat om acceptatie en adoptie van
technologie. Eén van de eerste theorieën die ontwikkeld is, is de Theory of Reasoned Action
(Fishbein, Ajzen, 1975) waarbij gedrag een functie was van de intentie die iemand heeft ten
opzichte van de technologie. Hierop verdergaand werd de Theory of Planned Behavior (Ajzen,
1985) geconstrueerd welke erg vergelijkbaar is met de Theory of Reasoned Action. Deze twee
theorieën vormden de basis voor wat nu in de literatuur gezien wordt als één van de meest
vooraanstaande theorieën, namelijk het Technology Acceptance Model van Davis (1989). Volgens
dit model wordt het gebruik van een bepaalde technologie bepaald door het intentionele gedrag
van een persoon, welke op zijn beurt wordt bepaald door de houding van het individu. Deze
houding is een functie van twee constructen, met aan de ene kant het nut of de prestatie van de
technologie en aan de andere kant het gebruikersgemak van deze technologie (Davis, Bagozzi,
Warshaw, 1989). Bij al deze theorieën wordt de afhankelijke variabele (het gebruik) beïnvloed door
de intentie die een persoon heeft. Deze intentie wordt op zijn beurt beïnvloed door verschillende
constructen afhankelijk van de theorie. Dit basisprincipe was de aanleiding voor onderzoek naar
een geïntegreerd model van de verschillende adoptie theorieën. Een groot literatuuronderzoek
gekoppeld aan empirische validatie van het model leverde de Unified Theory of Acceptance and Use
of Technology op (Venkatesh, Morris, Davis, Davis, 2003). Figuur 10 geeft dit model weer zoals dit
ontwikkeld is.
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Figuur 10: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)

Zoals uit dit figuur blijkt, is het basisprincipe, wat enkel uitging van een relatie tussen de intentie
en het gedrag, uitgebreid met de facilitaire condities. Dit concept is gedefinieerd als het geloof van
een persoon in de aanwezigheid van de technische infrastructuur dat het systeem zou moeten
ondersteunen. De prestatieverwachting is het geloof van de persoon in de toegevoegde waarde
voor de gebruiker van het systeem. Met andere woorden: is het nuttig om een bepaald systeem te
gebruiken of niet. De inspanningsverwachting heeft vooral te maken met de perceptie van het
gebruikersgemak van het systeem. Beide constructen tonen sterke overeenkomst met de twee
inputvariabelen van het Technology Acceptance Model van Davis (1989). Hieraan toegevoegd is
een omgevingsfactor, onder de naam sociale invloed. Dit concept komt uit de Social Influence
Theory welke zijn invloed dus heeft gehad op dit model.
Interessant hierbij zijn de interveniërende variabelen die in deze theorie naar boven komen. Vier
van dergelijke variabelen zijn hierbij gedefinieerd en bleken van belang voor de intentie en adoptie
van technologie. Ten eerste is het geslacht van invloed op de intentie van het gebruik van het
systeem. Dit bleek voornamelijk in combinatie met de leeftijdsfactor van invloed te zijn. Een
belangrijker construct is echter de ervaring die iemand heeft met het systeem. Deze concepten
verschillen in sterke mate als het aankomt op ervaring met het medium (Taylor, Todd, 1995). Ook
eerdere literatuur wijst uit dat ervaring met het medium één van de belangrijkste factoren is als
het gaat om het verklaren van gedrag van een bepaald individu (Ajzen, Fishbein, 1980; Bagozzi,
1981; Bentler, Speckart, 1979; Fishbein, Ajzen, 1975; Triandis, 1979). Daarnaast heeft ook de
vrijwilligheid van het gebruik van het systeem invloed op de correlatie tussen de sociale invloed en
de intentie om het systeem te gebruiken.

2.3.3 Social Cognitive Theory & Self-Efficacy
Een belangrijk raamwerk voor het begrijpbaar maken van een bepaald gedrag kan gevonden
worden in de Social Cognitive Theory (Bandura, 1986). Deze theorie bevat een kijk op het
menselijk handelen en een centrale rol is toegedicht aan zelfregulerings- en zelfreflectieve
processen in het menselijke adaptieve gedrag en verandering. Personen worden meer gezien als
zelforganiserende en proactieve individuen, als individuen die worden gevormd door de omgeving
of verborgen impulsen. Deze theorie bepaalt gedrag als interactie tussen persoonlijke
karakteristieken, gedrag en de omgeving. Hoe personen het resultaat van hun eigen gedragen
interpreteren bijvoorbeeld, beïnvloed en veranderd hun omgeving en de persoonlijke factoren die
deze individuen bezitten beïnvloed en veranderd op zijn beurt opvolgend gedrag. Dit is de basis
van het zogenaamde wederkerige determinisme. Dit houdt in dat (a) de persoonlijke factoren in de
vorm van cognitieve en biologische gebeurtenissen, (b) gedrag en (c) de omgevingsinvloeden
interacteren met elkaar.
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Figuur 11: Social Cognitive Theory (SCT)

Zoals Figuur 11 laat zien, bestaat dit model uit drie interactiecomponenten. Ten eerste de
interactie tussen het gedrag van een persoon dat beïnvloed wordt door de gedachten en acties van
die persoon. Het tweede interactie component is die tussen de persoon en de omgeving en wordt
beïnvloed door geloof en competenties die zijn ontwikkeld en aangepast door sociale invloeden
vanuit de omgeving. Het laatste interactie component, die tussen de omgeving en het gedrag,
heeft te maken met het gedrag van een persoon dat de aspecten van de omgeving bepaalt en dat
gedrag wordt ook weer beïnvloed door deze omgeving.
Eén van de belangrijkste concepten binnen deze theorie is zelfcompetentie (self-efficacy)
(Bandura, Adams, 1977). Dit concept heeft te maken met de perceptie van een persoon over zijn
of haar vermogen om een bepaald plan uit te voeren dat tot een bepaald doel leidt. Al meerdere
keren bleek dit concept van invloed te zijn op de beslissing welke actie te ondernemen (Bandura,
1977; Betz, Hackett, 1981). Compeau en Higgins (1995) hebben vervolgens de basis gelegd voor
de zelfcompetentie binnen het ICT-domein en hebben hier een meetinstrument ontwikkeld voor het
meten van zelfcompetentie ten aanzien van het computergebruik van mensen.
Deze zelfcompetentie wordt beïnvloed door vier verschillende bronnen (Bandura, 1994). De meest
effectieve manier van het ontwikkelen van een hoge zelfcompetentie is door middel van de
zogenoemde mastery experiences. Simpel gezegd houdt dit in dat als iemand een bepaalde actie
succesvol volbrengt deze persoon een hoger vertrouwen heeft de volgende keer om deze actie
opnieuw tot een succesvol eind te brengen. De tweede bron van invloed is het afkijken van andere
mensen. Als personen andere personen een bepaalde actie tot een goed eind zien weten te
brengen, stijgt het zelfvertrouwen van deze persoon. Hetzelfde geldt uiteraard ook in omgekeerde
volgorde bij het falen van een bepaalde actie. De derde bron heeft te maken met sociale
overtuiging. Personen welke verbaal worden overtuigd van hun kunnen hebben een grotere
zelfcompetentie. De laatste manier om de zelfcompetentie te doen stijgen, is om de stressreacties
en negatieve emoties bij een persoon te elimineren of in ieder geval te reduceren.

2.4 Zorggedragtheorieën
Naast het gedrag ten aanzien van communicatieve media en het gebruik daarvan speelt natuurlijk
ook de gezondheid mee van een persoon in de keuze van een medium. Dit zou gezien kunnen
worden als de taak die uitgevoerd moet worden. Echter, in een bedrijfsomgeving is deze context en
definitie van taak totaal anders dan wanneer het gaat om de individuele gezondheid van een
persoon. Hierbij spelen andere zaken een rol, zoals de perceptuele bedreiging van een ziekte en de
ernst hiervan. In de (Engelse) wetenschappelijke literatuur wordt dit fear appeal genoemd. Twee
gerenommeerde theorieën op het gebied van zorggedrag zullen hieronder gespecificeerd en
uitgelegd worden. De eerste betreft de oudste theorie hierin en is getiteld het Health Belief Model
(HBM) (Rosenstock, 1974; Janz, Becker, 1984) en de tweede is het Extended Parallel Process
Model (EPPM) (Witte, 1992).

2.4.1 Health Belief Model
Het Health Belief Model is één van de eerste en waarschijnlijk ook één van de meest aangehaalde
theorieën als het gaat om gedrag ten opzichte van de gezondheid van een persoon. Volgens het
Health Belief Model wordt de waarschijnlijkheid van een bepaald preventief gedrag ten opzichte van
de gezondheid beïnvloed door vijf factoren.
Ten eerste wordt dit gedrag beïnvloed door de perceptuele beletsels of belemmeringen van een
persoon ten aanzien van het uitvoeren van de aanbevolen acties of respons. Hierbij moet gedacht
worden aan psychologische of fysieke barrières, maar ook financiële kosten kunnen een
belemmering zijn bij het aanwenden van bepaalde acties.
Ten tweede zijn de perceptuele voordelen tot het uitvoeren van de aanbevolen respons van belang
tot het uitvoeren van dit gedrag. Dit wordt in relatie gezien met de perceptuele barrières, omdat dit
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het tegenwicht is van deze belemmeringen. Er wordt dus een afweging gemaakt tussen de voor- en
nadelen bij het uitvoeren van een bepaalde actie, welke leidt tot het wel of niet uitvoeren van de
actie.
Daarnaast speelt de dreiging van een ziekte of aandoening een belangrijke rol in het wel of niet
uitvoeren van een bepaald gedrag. Een van de aspecten hierbij is de perceptuele kwetsbaarheid tot
deze gezondheidsdreiging. Deze kwetsbaarheid wordt uitgedrukt in de waarschijnlijkheid dat een
bepaalde dreiging zich zal uitten bij deze persoon. Deze waarschijnlijkheid wordt beïnvloed door
persoonlijke relevantie of het risico tot het ervaren van een dreigende ziekte of aandoening.
Deze dreiging wordt niet alleen gevoed door de ervaren of perceptuele kwetsbaarheid, maar ook
door de ernstigheid van deze dreiging. Deze ernstigheid wordt gedefinieerd als de individuele
beoordeling van de serieusheid van de dreiging of conditie en de potentiële consequenties hiervan.
Het laatste concept dat van invloed is op de perceptuele dreiging van een ziekte of aandoening
betreft de stimuli tot acties. Hierbij spelen zowel externe stimuli, zoals publieke meldingen en
brochures, als interne stimuli, zoals symptomen of een kleine bloeding, een rol. Deze stukjes
informatie stimuleren de persoon tot het maken van bepaalde beslissingen.
Deze concepten kunnen dan tot een model gevormd worden zoals deze in Figuur 12 is
weergegeven. Dit model laat overigens nog één concept zien, namelijk die van de demografische
variabelen en de sociaalpsychologische variabelen. Deze constructen bleken van invloed te zijn op
vier concepten zoals hierboven beschreven (perceptuele kwetsbaarheid, perceptuele ernst,
perceptuele voordelen en perceptuele barrières). Wederom spelen de voorgaande ervaringen
hierbij weer een rol. Zo zal een jonge dokter, om een voorbeeld te geven, sneller een
internetdatabase gebruiken vanwege zijn vaardigheden met het internet dan een oudere dokter.

Figuur 12: Het Health Belief Model (HBM)

Het Health Belief Model is meerdere malen empirisch getest voor educatieve campagnes bij
verschillende soorten zorggedragingen, zoals het gebruik van de fietshelm (Witte, Stokols, Ituarte,
Schneider, 1993), vaccinatie voor infectieziekten (Larson, Bergman, 1982), anticonceptiegebruik
onder jongeren (Eisen, Zellman, & McAlister, 1985) en risicovolle sexuele escapades door
Noordelijke Thaise mannen (Vanlandingham, Suprasert, Grandjean, & Sittirai, 1995). Over het
algemeen genomen bleken de perceptuele barrières de sterkste voorspeller voor het wel of niet
ondernemen van preventieve gedragingen. Bovendien bleek uit deze studie dat de ernst van een
dreiging van minste invloed bleek te zijn (Janz & Becker, 1984).
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2.4.2 Extended Parallel Process Model
Het Health Belief Model wordt ook wel gezien als de oermoeder van de moderne
zorgonderwijstheorieën. De variabelen zien we dus ook terug in recentere theorieën op dit gebied.
Eén van deze nieuwe toonaangevende theorieën is het Extended Parallel Process Model. Deze
theorie is gebaseerd op fear appeal (Leventhal, 1970), maar bevat eveneens elementen van de
Theory of Reasoned Action en de Theory of Planned Behavior, zoals die hierboven reeds
beschreven zijn. Fear Appeal zijn berichten die ontworpen zijn om mensen af te schrikken door het
omschrijven van angstige omschrijvingen als ze niet naar deze berichten luisteren. Het Extended
Parallel Proces Model is gefocust op het in goede banen leiden van deze angsten tot een goede
preventieve richting in plaats van een negatieve spiraal.
Het model bestaat uit twee componenten welke beide op hun beurt weer bestaan uit twee
concepten. Het eerste component is de bedreiging die aanwezig is. Dit component bestaat, zoals
ook aanwezig is in het Health Belief Model, uit de perceptuele kwetsbaarheid van de ziekte of
aandoening en de perceptuele ernst van de mogelijke ziekte of aandoening. Het tweede component
wordt in de engelse literatuur aangeduid als efficacy. Deze term refereert aan de effectiviteit, de
uitvoerbaarheid en het gemak waarmee een bepaalde actie tot de bedreiging wordt belemmerd en
zal in de rest van de tekst worden aangeduid met de term competentie. Dit component wordt
opgedeeld in de concepten zelfcompetentie (self-efficacy) en responscompetentie (respons
efficacy). Hierbij is de zelfcompetentie gelijk aan die bij de Social Cognitive Theory, met het
verschil dat het hierbij gaat om gedrag dat gerelateerd is aan de gezondheid. Hierbij stelt de
persoon in kwestie of degene in staat is de gewenste actie(s) uit te voeren. De responscompetentie
heeft te maken met de verwachting van een bepaalde uitkomst. Hierbij gaat het om de
verwachting die iemand heeft tot het afweren van de dreiging door het uitvoeren van een bepaalde
actie of gedrag. Figuur 13 laat een grafische representatie zien van dit model.

Externe stimuli

BOODSCHAP
COMPONENTEN
Zelfcompetentie
Responscompetentie
Kwetsbaarheid
Ernst

Boodschap verwerking
(1ste en 2de beoordeling)

Uitkomsten

PERCEPTUELE
COMPETENTIE
(zelfcompetentie,
responscompetentie)
PERCEPTUELE
BEDREIGING
(kwetsbaarheid, ernst)
geen bedreiging
(geen respons)

Proces

Bescherming
motivatie

Acceptatie

gevaar
controle
proces

Defensief
motivatie

Verwerping

angst
controle
proces

angst
feedback

individuele
verschillen

Figuur 13: Het Extended Parallel Process Model (EPPM)

De evaluatie van een mogelijke bedreiging initieert twee mogelijke beoordelingen, volgens het
model, welke kunnen resulteren in een proces van gevaarcontrole of angstcontrole. De eerste
beoordeling is die van de ernst en kwetsbaarheid van de gezondheidsdreiging. Hoe groter deze
perceptuele dreiging, des te gemotiveerder zijn personen om de tweede beoordeling toe te passen.
Deze tweede beoordeling bestaat uit een evaluatie van de zelfcompetentie en responscompetentie
van de aanbevolen respons. Als een gezondheidsdreiging als triviaal of irrelevant wordt ervaren zal
er geen vervolg aan worden gegeven. Er zal dus ook geen respons plaatsvinden, omdat informatie
over deze mogelijke dreiging genegeerd zal worden.
Als zowel de perceptie van bedreiging als de perceptuele competentie hoog zijn, zullen individuen
gemotiveerd zijn om het gevaar te controleren en een aanbevolen gedrag toe te passen. Dit proces
bestaat uit voornamelijk cognitieve processen waar personen (a) geloven dat de dreiging serieus is
en dat zij risico lopen om negatieve consequenties te ondervinden van deze dreiging, (b) angstig
worden van deze serieuze dreiging en worden gemotiveerd om zichzelf hiertegen te beschermen,
(c) geloven dat ze in staat zijn om de dreiging effectief af te wenden en (d) opzettelijk en cognitief
het gevaar confronteren. De cognities of gedachten welke voorkomen in het gevaarcontrole proces
stimuleert hiermee gedrag, intentie en houding dat het gevaar controleert en bedwingt.
Echter, op een bepaald moment kan het voorkomen dat een persoon zich realiseert dat een
bepaalde gezondheidsdreiging niet preventief kan worden geweerd door hemzelf. Dit kan zowel
komen door het feit dat de respons ineffectief is en/of doordat degene een laag competentieniveau
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heeft ten opzichte van de aanbevolen respons. In dit geval gaat het angstcontrole proces
domineren boven het gevaarcontrole proces. Dit zijn voornamelijk emotionele processen, waarbij
mensen reageren op hun angstgevoelens en minder op de gezondheidsdreiging. De defensieve
motivatie wordt veroorzaakt door een verhoogde opwinding van angst, dat wordt voortgebracht
door een grote dreiging, maar een laag competentie gehalte. Vaak ontaard dit in ontwijkend en
ontlopend gedrag.

2.5 Conclusie
Bovenstaande theorieën zijn niet voor niets besproken, zij dienen namelijk als fundering voor het
onderzoeksmodel van dit onderzoek. Deze theorieën hangen hiermee nauw samen, maar hangen
ook onderling nauw samen. Op basis van deze theorieën is een algemeen onderzoeksmodel
gemaakt, welke ook de onderzoeksvraag reflecteert. Figuur 14 geeft de samenhang van de
verschillende gebieden weer. De letters in het model geven hierbij de verschillende gebieden, die
ook naar voren kwam uit onderzoeksvraag, aan.
C

B
Verschillende
determinanten

Gebruik online
gezondheidsinformatie

Offline zorggedrag

A

Andere zorgmedia

Figuur 14: Algemeen onderzoeksmodel

De pijl met als bijschrift “A” is de vergelijking tussen ervaringen in gebruik van online medische
informatie en andere zorgmedia. De theorie die hieraan gerelateerd is, is de mediarijkheidstheorie,
welke besproken is in paragraaf 2.2. Het tweede gedeelte van de onderzoeksvraag is gerelateerd
aan de determinanten die van invloed zijn op het gebruik van online gezondheidsinformatie (“B”).
Hierbij zijn constructen uit zowel de adoptietheorieën (paragraaf 2.3) als de zorggedragtheorieën
(paragraaf 2.4) gebruikt om een deterministisch model hierbij op te stellen. Dit model wordt in
paragraaf 3.1.3 verder uitgelegd. Het derde en laatste onderdeel van dit onderzoeksmodel zijn de
effecten die het gebruik van online gezondheidsinformatie heeft op het offline zorggedrag (“C”). De
drie gebieden van dit algemene onderzoeksmodel zullen verder worden geoperationaliseerd in
paragraaf 3.1. In die paragraaf zullen de concepten worden gesproken welke voortkomen uit de
theorieën zoals deze hierboven zijn besproken.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie
Na de vragen over wat te onderzoeken, bevat dit hoofdstuk vooral een antwoord op vraag hoe het
onderzoek is opgezet. Een belangrijk onderdeel hierbij is de operationalisering van het theoretische
kader (wat in het vorige hoofdstuk aan bod is gekomen) te vertalen naar een onderzoeksmodel en
een praktisch meetinstrument om dit model te valideren.
Ten eerste zal het onderzoeksmodel gepresenteerd worden. Als tweede zullen de methoden van
dataverzameling worden besproken. Elk van deze methoden heeft na uitvoering ook een output.
Hierna zal de operationalisering van de variabelen bediscussieerd worden. Hierbij wordt vooral de
vraag of er daadwerkelijk gemeten is wat onderzocht wil worden in dit onderzoek bekeken, en zal
er worden aangegeven hoe variabelen en constructen zijn geconstrueerd en in de praktijk zijn
gemeten. Dit zal vooral gericht zijn op de interne validatie van het onderzoek. Als laatste zal een
kort profiel van de getrokken steekproef worden gegeven. Dit wordt gedaan met het oog op de
representativiteit en generaliseerbaarheid van het onderzoek. Hieraan ligt de externe validatie ten
grondslag.

3.1 Operationalisering onderzoeksmodel
Deze paragraaf bevat de operationalisering van het algemene onderzoeksmodel uit paragraaf 2.5.
Centraal in dit model staat het gebruik van online medische informatie. Hiervoor kunnen
verschillende uitsplitsingen en analyses gedaan worden. Welke hiervan terugkomen in de
resultaten zal in paragraaf 3.1.1 worden toegelicht. Hierna zal een vergelijkend model worden
besproken dat nauw samenhangt met de mediarijkheidstheorie. Hierbij gaat het om de ervaringen
die mensen hebben met de verschillende zorgmedia. Vervolgens zal het onderzoeksmodel
gepresenteerd worden dat betrekking heeft op de determinanten voor het gebruik van online
gezondheidsinformatie. Voortbordurend hierop zullen als laatste de effecten worden besproken,
zoals die in dit onderzoek worden meegenomen. Bij elk onderdeel zullen hierbij verwachtingen
worden geïntroduceerd welke getoetst zullen worden in Hoofdstuk 4:.

3.1.1 Gebruik van zorgmedia
Medische informatie kan op verschillende manieren worden ingewonnen via verscheidene media. Er
zal bekeken worden welke zorgmedia het meest frequent gebruikt worden door de Nederlandse
bevolking. Hierbij worden uitsplitsingen gemaakt naar demografische factoren. Er worden zes
verschillende kenmerken meegenomen, namelijk het geslacht, de leeftijd, het hoogst genoten
onderwijs, de samenstelling van het huishouden, het inkomen en de culturele achtergrond van de
persoon. Bekeken zal worden welke verschillen hierin optreden als het gaat om het gebruik van
verschillende media voor gezondheidsinformatie doeleinden en online gezondheidsinformatie in het
bijzonder. De verwachting hierbij is dat mensen met een jongere leeftijd, een hoger inkomen en
een hoger onderwijsniveau eerder het internet zullen gebruiken om gezondheidsinformatie in te
winnen.
Daarnaast zal ook een vergelijking worden getrokken tussen verschillende gezondheidssituaties. Er
wordt verondersteld dat chronische zieken anders met media, zoals online communities en
websites met medische informatie, omgaan dan mensen die over het algemeen gezond zijn. Omdat
niet alle mensen die ondervraagd zullen worden het afgelopen jaar te maken hebben gehad met
een gezondheidsprobleem, is de keuze gemaakt deze mensen een casus voor te leggen. De
respondenten wordt gevraagd zich voor te stellen dat ze een bepaalde ziekte onder de leden
hebben. Deze casussen zijn gebaseerd op de Abbreviated Injury Scale (AIS) (Keller et al., 1971).
Dit is een injury severity score met als doel de complexe en variabele patiëntendata te reduceren
naar één enkel nummer (Chawda, Hildebrand, Pape, Giannoudis, 2004). Hoewel deze schaal al
begin jaren 70 is ontwikkeld (door de Association for the Advancement of Automotive Medicine
(AAAM)), is deze schaal nog steeds in ontwikkeling en heeft het reeds in 2005 een grote update
ondergaan. Deze schaal biedt daarom ook een gefundeerde en geschikte maat (Copes, Sacco,
Champion, Bain, 1989). Bij deze anatomische schaal worden kwetsuren gescoord op een schaal
van 1 tot 6, met 1 als indicator voor een kleine kwetsuur en 6 als indicator voor een (bijna)
dodelijke kwetsuur. Tabel 3 geeft de score van een kwetsuur weer en de AIS score die hierbij
hoort.
Kwetsuur
1
2
3
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Minimaal
Middelmatig
Serieus
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4
5
6

Ernstig
Kritiek
Dodelijk
Tabel 3: AIS scores

De vergelijking hierbij is tweeledig. Aan de ene kant worden de voorgelegde casussen onderling
vergeleken. Dus is er een verschil tussen de groepen met de verschillende kwetsuren aan te
wijzen. Daarnaast zal er ook een vergelijking worden getrokken tussen de mensen die een case
hebben voorgelegd gekregen en de mensen die in het echte leven een gezondheidsprobleem
hebben gehad het afgelopen jaar. De verwachting hierbij is dus dat patiënten met een chronische
ziekte vaker het internet gebruiken om met lotgenoten te praten of informatie in te winnen.

3.1.2 Ervaringen mediagebruik
De basis om te kijken naar de ervaringen met de verschillende zorgmedia is gelegd door de
mediarijkheidstheorie. De mediarijkheidstheorie draait om het vergelijken van verschillende media,
alleen al vanwege het feit dat het ene medium ‘rijker’ wordt genoemd dan andere. Deze
vergelijking zal dus ook in dit onderzoek naar voren komen. Hiervoor zijn vijf verschillende media
geïdentificeerd, namelijk 1) (huis)arts, 2) familie, vrienden of kennissen, 3) websites met medische
informatie, 4) online communities en 5) tijdschriften, tv of radio. Bij elk medium zullen stellingen
worden voorgelegd die betrekking hebben op de vier criteria van de mediarijkheid. Deze zullen
echter context afhankelijk worden gemaakt om ze meer in lijn te brengen met het onderzoek. De
stellingen zullen verder worden besproken in paragraaf 3.3, maar zullen voornamelijk betrekking
hebben op de kwaliteit en de perceptuele betrouwbaarheid van het medium. Bij dit onderdeel zijn
er twee verwachtingen. De eerste verwachting is dat de huisarts en familie, vrienden en kennissen
door de respondenten als ‘rijker’ worden ervaren dan websites of online communities, dit omdat
het aantal cues door face-to-face communicatie stijgt. De tweede verwachting heeft te maken met
de onzekerheid en de rijkheid van een medium. De mediarijkheidstheorie stelt namelijk dat
naarmate de onzekerheid toeneemt, men geneigd is om een rijker medium te kiezen. Deze
verwachting zal worden getoetst in dit onderzoek. Hierbij gaat het wel om perceptuele rijkheid. De
een kan het internet dus als arm beschouwen, terwijl de ander deze rijk vindt. Afhankelijk van
gezondheidstoestand van deze personen wordt echter gekeken of deze twee samenhangen.

3.1.3 Determinanten

Gezondheidsperceptie

Demografische
factoren

Internetfactoren

Uit het theoretische kader dat in Hoofdstuk 2 uiteengezet is, komen enkele belangrijke constructen
naar voren voor dit onderzoek. Hierbij is een tweedeling gemaakt, welke overeen komt met de
structuur in Hoofdstuk 2, als het aankomt op het gebruik van online medische informatie. Aan de
ene kant spelen internetfactoren een rol en aan de andere kant spelen concepten die te maken
hebben met de gezondheidsperceptie een rol. Figuur 15 geeft een overzicht van de concepten,
zoals deze uit de theorie naar voren zijn gekomen.

Figuur 15: Onderzoeksmodel (determinanten)
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Zoals te zien is in bovenstaand figuur bestaan de internetfactoren uit drie variabelen. Ten eerste
speelt de ervaring met het internet een belangrijke rol als het gaat om het gebruik ervan, zoals ook
is gebleken in zowel het Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh, Morris, Davis,
Davis, 2003) als de Social Influence Theory (Fulk, Schmitz, Steinfield, 1990). Daarnaast zal ook de
zelfcompetentie worden gemeten, welke een belangrijke determinant is gebleken binnen de Social
Cognitive Theory (Bandura, 1986). De verwachting hierbij is dat de mate van internetervaring en
internet zelfcompetentie van positieve invloed is op het gebruik van online medische informatie.
Dus hoe groter de ervaring en zelfcompetentie, des te groter de kans dat het internet wordt
gebruik voor gezondheidsinformatie.
Naast deze internetfactoren zullen gezondheidsgerelateerde variabelen worden gemeten. De
variabelen zijn geconstrueerd uit de overeenkomende constructen van het Health Belief Model
(Rosenstock, 1974) en het Extended Parallel Proces Model (Witte, 1992). Beide theorieën geven de
variabele dreiging op als determinant voor een bepaald zorggedrag, deze variabele zal dus ook in
dit onderzoek worden gemeten in relatie tot het gebruik van online gezondheidsinformatie. Deze
dreigingsvariabele wordt geconstrueerd door de twee onafhankelijke variabelen welke afkomstig
zijn uit beide zorggedrag theorieën, namelijk de kwetsbaarheid en de ernst van de dreiging. Naast
deze dreiging speelt ook hier de competentie een rol. Deze competentie is hierbij anders
gedefinieerd dan bij de internetfactoren, omdat deze sterk gezondheidsgericht is. Ook deze
variabele wordt gemeten door twee variabelen, namelijk de zelfcompetentie en de
responscompetentie. Een derde variabele is geïntroduceerd naast de competentie en de dreiging,
namelijk de gezondheidssituatie van de persoon (Vermaas, Wijngaert, 2005). Hoe deze variabelen
verder worden geoperationaliseerd, wordt verder uitgelegd in paragraaf 3.3.3. De verwachting
hierbij is dat naarmate de dreiging en competentie stijgen, mensen eerder het internet zullen gaan
gebruiken voor het inwinnen van gezondheidsinformatie.
Demografische factoren blijken bij verschillende theorieën van invloed te zijn. Zowel de
adoptietheorieën, zoals het Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, als de
zorggedragtheorieën, zoals het Health Belief Model, bespreken demografische factoren als leeftijd,
geslacht en inkomen. Deze factoren blijken bij de vraagkant een belangrijke rol te spelen met
betrekking tot online gezondheidsinformatie (Cullen, Milicevic, 2004). De verwachting hierbij is dat
hogeropgeleiden, mensen met een hoger inkomen en jongeren eerder het internet zullen gebruiken
om gezondheidsinformatie te zoeken.

3.1.4 Effecten
Het derde onderdeel van de onderzoeksvraag heeft te maken met de uiteindelijke effecten die het
gebruik van de online gezondheidsinformatie heeft op het zorggedrag in de ‘echte’ wereld. Over de
impact van online gezondheidsinformatie is echter nog weinig informatie, alhoewel de kansen van
het internet wel onderkend worden (RVZ, 2000a). Als slagroom op de taart van dit onderzoek
wordt daarom ook gekeken naar deze inslag. Figuur 16 geeft een grafische weergave van de
kansen, de impact en de effecten van online gezondheidsinformatie.

Figuur 16: Kansen, impact en effecten van online gezondheidsinformatie (Bron: RVZ, 2000a)

Zoals in Figuur 16 is te zien, zijn er twee soorten van impact die zorgen voor een bepaald effect,
namelijk de patiënt empowerment en de relatie tussen patiënt en arts. Aan de ene kant heeft de
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patiënt meer ‘macht’ om zaken zelf uit te voeren, zoals het ziekenhuis of de arts kiezen, en
mondiger te worden. Aan de anderen kant heeft het internet zijn inslag op de relatie tussen de
patiënt en de zorgverlener (Nwosu, Cox, 2000).
Deze patiënt empowerment en verandering van relatie tussen patiënt en arts hebben op hun beurt
weer invloed op de zorg, het omgaan met ziekte/handicap en gezondheidsschade. Zo kunnen de
kansen van het internet ervoor zorgen dat er betere zorg op maat komt. Mensen hebben
bijvoorbeeld de mogelijkheid om op hun eigen manier informatie in te winnen. Daarnaast kunnen
mensen beter leren omgaan met hun ziekte of handicap. Vooral lotgenotencontact kan hierbij een
grote rol spelen. Het feit dat er andere mensen met eenzelfde ziekte of handicap zijn, kan mensen
geruststellen en het biedt enige gemoedsrust. Als laatste kan door het internet ook verdere
gezondheidsschade voorkomen worden. Door het internet goed te benutten, kunnen mensen
gemakkelijk online bekijken wat hun mogelijke aandoeningen tot gevolg kunnen hebben. Hierdoor
gaan mensen wellicht eerder naar de huisarts. Kortom de kansen die het internet biedt, kunnen
veel effecten met zich meebrengen. In dit onderzoek zal voornamelijk de nadruk gelegd worden op
de twee soorten van impact die in Figuur 16 omschreven zijn. In paragraaf 3.3.5 zal dit verder
geoperationaliseerd worden. De verwachting hierbij is dat het internet wel degelijk effect heeft op
het offline zorggedrag van mensen.

3.2 Dataverzameling
Om het onderzoeksmodel te valideren zullen
verschillende methoden gebruikt om tot een
methodologie van dit onderzoek is drieledig
methode heeft ook een duidelijke output. De
toegelicht.

er data verzameld moeten worden. Hiervoor zijn
goed resultaat te komen. De procedure van de
en is zowel parallel als iteratief toegepast. Elke
drie gebruikte methoden zullen hieronder worden

3.2.1 Literatuuronderzoek
Voor wetenschappelijk onderzoek is literatuuronderzoek onmisbaar en belangrijk voor het
identificeren van de aanwezige informatie en definities die belangrijk zijn voor het onderzoek.
Hierbij is gebruik gemaakt van de database van de Universiteit Utrecht bibliotheek. Dit betreft
voornamelijk wetenschappelijke literatuur uit verscheidene journals. Daarnaast is gebruik gemaakt
van non-fundamentele onderzoeken en rapporten. Deze rapporten zijn van belang, omdat het veld
van online medische informatie nog relatief een jong wetenschappelijk onderzoeksgebied is.
Uiteindelijke output van dit literatuuronderzoek is het theoretische kader dat reeds in Hoofdstuk 2
is gepresenteerd.

3.2.2 Desk research
Min of meer parallel aan het literatuuronderzoek is desk research uitgevoerd. Het primaire doel van
dit desk research is om initiatieven die spelen in Nederland op het gebied van online communities
binnen het gezondheidsdomein in kaart te brengen. De output van deze methode is een lijst van
aanwezige online communities aangaande gezondheidsissues in Nederland. Hierbij zijn tevens de
e-mailadressen van de zogenoemde administrators (de beheerders van de online communities)
opgezocht. Deze mailadressen zijn gebruikt voor het werven van respondenten voor de vragenlijst.
De vragenlijst zal in de volgende paragraaf verder toegelicht worden. De lijst met online
communities is terug te vinden in Appendix I.

3.2.3 Enquête
De enquête is de belangrijkste methode binnen de algehele methodologie als het gaat om
dataverzameling. Het betreft hierbij een online vragenlijst, welke gebaseerd is op een
gelegenheidssteekproef. Dit houdt in dat er een link verspreid is naar online communities welke
gevraagd zijn de link op hun fora te plaatsen om zodoende voldoende respondenten te krijgen. Het
design van deze vragenlijst is cross-sectioneel te noemen, omdat de frequentie eenmalig is en het
eenzelfde groep betreft. De vragenlijst is bijgevoegd als bijlage en is te zien in Appendix II.
Voor de vragenlijst is gebruik gemaakt van het NETQ Internet surveys1 pakket. Deze applicatie
faciliteert een gebruiksvriendelijke interface voor het opzetten van een online vragenlijst. Alhoewel
het gebruik van een online vragenlijst kan leiden tot een gekleurde steekproef ten aanzien van
demografische factoren (Fischbacher, Chappel, Edwards, Summerton, 2000) zijn er toch redenen

1

Voor meer informatie zie http://netq.nl/
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aan te geven voor het gebruik van het internet voor het uitzetten van de enquête. Deze zijn zowel
gerelateerd aan de vragenlijst, de onderzoeker, als de respondenten (Eysenbach, Wyatt, 2002).
De belangrijkste vragenlijstgerelateerde reden heeft te maken met de complexheid van de
vragenlijst. De vragenlijst kent veel en ingewikkelde routeringen, welke zeer lastig zijn af te
vangen in een schriftelijke vragenlijst. Naast deze routeringen heeft de vragenlijst ook nog zeer
veel afhankelijkheden. Vragen worden dus gesteld afhankelijk van andere vragen. Dit verhoogt de
complexiteit en daarmee de keuze voor een online vragenlijst.
Daarnaast zijn er ook redenen aan te geven die gerelateerd zijn aan de onderzoeker. Zo is er een
gelimiteerd budget voorhanden om de enquête uit te zetten, maar is er daarentegen voldoende inhouse kennis over het opzetten van een vragenlijst door middel van de applicatie. Daarnaast is de
vragenlijst tweemaal getest met medewerkers van zowel de Universiteit Utrecht als met
medewerkers van Dialogic. Als laatste heeft een online enquête het grote voordeel van snelle
aanlevering van data in een leesbare vorm.
Aangezien er geen groot budget aanwezig was voor het opzetten van de enquête, heeft een online
vragenlijst als grote voordeel het moment van invullen voor de respondenten. Respondenten
kunnen zelf kiezen wanneer zij de vragenlijst invullen. Dit principe is onderdeel van de Social
Exchange Theory (Homans, 1958), vanwege het minimaliseren van de kosten voor de respondent.
Daarnaast worden respondenten beloond door middel van het verkrijgen van het rapport via de
email. Respondenten werden in staat gesteld hun e-mailadres door te geven aan de onderzoeker,
met een verzoek tot een kopie van dit onderzoek. Tenslotte werd het vertrouwen van de
respondent gewonnen door een inleidende tekst waarin verteld werd wat het onderzoek inhield en
wie het onderzoek uitvoerde. Door deze theorie toe te passen, is getracht het voordeel van het
invullen van de enquête voor beide partijen te verhogen. Naast dit voordeel, heeft een online
vragenlijst als voordeel de anonimiteit van de respondenten te behouden. Vooral ten aanzien van
de gezondheid kunnen er zaken zijn waar men zich voor schaamt of waar men liever niet direct aan
de telefoon over praat. Al deze zaken hebben meegewogen in het gebruik van het internet voor het
uitzetten van de vragenlijst.
De laatste vraag van de vragenlijst betrof een open vraag voor op- en aanmerkingen. Boven
verwachting is respondenten deze laatste, overigens niet verplichte, vraag niet onopgemerkt
gebleven. Veel zinnige en onzinnige commentaren zijn hierbij naar boven gekomen. Deze
commentaren zullen aan de ene kant aan bod komen bij het bediscussiëren van het onderzoek in
paragraaf 5.2. Echter, de respondenten hebben dit tekstvak op regelmatige basis gebruikt voor
nadere toelichting(en) op hun situatie en ervaringen met de gezondheidszorg zowel op het internet
alsmede de (huis)arts. Voor deze commentaren is in het onderzoek in principe geen plaats
ingeruimd. Echter, om deze commentaren toch van waarde te laten zijn, zullen deze door de tekst
heen geplaatst worden. De opmerkingen zijn niet altijd van toepassing op de tekst, maar geven
wel een kwalitatief tintje aan het kwantitatieve gehalte. De opmerkingen zijn te herkennen aan de
tekst tussen de groene haken.

3.3 Constructen en variabelen
Deze paragraaf zal de verdere operationalisering van het onderzoeksmodel, zoals deze in 3.1 naar
voren is gekomen, bespreken. Praktisch gezien houdt dit in dat de vragenlijst zoals deze
ontwikkeld is, aan de orde zal komen. Hierbij zullen eerst de vragen met betrekking tot het gebruik
van de verschillende zorgmedia aan bod komen. Hierna worden de internetfactoren besproken.
Vervolgens worden de gezondheidsperceptuele vragen bediscussieerd, waarna de demografische
vragen zullen worden besproken. Als laatste worden de effectvragen besproken.

3.3.1 Gebruik en ervaringen zorgmedia
Om verschillende zorgmedia te kunnen vergelijken, moeten deze wel eerst opgesteld worden. Uit
de literatuur zijn de volgende media geïdentificeerd als het gaat om het verwerven van medische
informatie:







De (huis)arts
Familie, vrienden, kennissen
Websites met medische informatie
Online communities / online fora over zorg of online lotgenotencontact
Tijdschriften, televisie en radio
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Hierbij zijn de websites met medische informatie en de online communities gebruikt als zijnde het
gebruik van online medische informatie. De antwoorden zijn hierbij binair van aard. Dit wil zeggen
dat het antwoord ja dan wel nee kan zijn van de respondent.
Per medium worden daarna zeven stellingen gepositioneerd aangaande de rijkheid van het
desbetreffende medium. Deze stellingen worden alleen voorgelegd als ook daadwerkelijk het
medium is gekozen bij de vorige vraag. Deze stellingen zijn gebaseerd op de vier criteria van de
mediarijkheidstheorie, maar zijn voor dit onderzoek ook contextafhankelijk gemaakt. In generieke
zin zien de stellingen er zo uit:









Via het medium kon ik mezelf gemakkelijk uiten / kon ik zelf vinden wat ik wilde in dit
geval
Het medium gaf snel uitkomst over de mogelijke aandoening / ziekte in dit geval
Het medium gaf duidelijkheid/helderheid over mijn (mogelijke) aandoening in dit geval
Het medium stelde me gerust in dit geval
Het medium was betrouwbaar in dit geval
Het medium was gemakkelijk bereikbaar/toegankelijk in dit geval
Het medium was gebruiksvriendelijk / gemakkelijk in de omgang in dit geval

3.3.2 Internetfactoren
De eerste variabelen die besproken zijn in het onderzoeksmodel, als het gaat om determinanten,
zijn de internetfactoren die een rol spelen bij het gebruik van online medische informatie. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen internetervaring, zelfcompetentie en mediakenmerken. Deze
drie zullen nu worden toegelicht aan de van de vragenlijst die te zien is in Appendix II
De ervaring met het internet wordt gemeten aan de hand van twee vragen. De eerste vraag hierbij
is hoe lang mensen al regelmatig gebruik maken van het internet. Respondenten konden hierbij
een antwoord geven op een 7-punts likert schaal. De tweede vraag heeft betrekking op de
intensiteit van gebruik van het internet. Respondenten werd de vraag voorgelegd hoe vaak het
internet op dit moment gebruikt werd, waarbij de schaal van “meerdere keren per dag” tot
“nooit/dit is de eerste keer”. Bij beide vragen is gevraagd om e-mailen buiten beschouwing te
laten, omdat dit onderzoek tracht alleen actieve internetters te onderscheiden.
Compeau en Higgins ontwikkelden een maat voor zelfcompetentie met de computer (1995). Om
de vraag meer op het internet te specificeren, zijn ook variabelen uit twee andere bronnen hieraan
toegevoegd (Eastin, LaRose, 2000; Bongers, Kern, Batenburg, Holland, Brennenraedts, 2006).
Hierbij is gevraagf om enkele stellingen te beantwoorden op een 5-punts likert schaal, welke te
maken hebben met de vaardigheden van de persoon met de computer cq. het internet. Deze
combinatie levert zowel een zelfcompetentie maat voor de computer als voor het internet op.
Het derde construct dat in het onderzoeksmodel naar voren is gekomen met betrekking tot
internetfactoren is gevangen in de naam mediakenmerken. Deze mediakenmerken zijn gebaseerd
op de mediarijkheidstheorie en de gezondheidsinformatie op het internet. Per medium zijn zeven
stellingen gepositioneerd en voorgelegd aan de respondent. Deze stellingen hebben betrekking op
de snelheid van de uitkomst, de helderheid, geruststelling, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid van het medium.

3.3.3 Gezondheidsperceptie
De vragenlijst is voornamelijk gericht op mensen die de afgelopen 12 maanden
gezondheidsklachten hebben gehad. Er is echter een verscheidenheid aan ziekten en
aandoeningen, welke ook in ernst zeer uiteen lopen. Bovendien zit er een groot verschil tussen
chronische patiënten en mensen die het afgelopen jaar eenmalig ziek zijn geweest. Hierdoor wordt
in het begin van de vragenlijst gevraagd naar de gezondheidssituatie van de persoon, waarbij de
antwoorden gedefinieerd zijn van “doorgaans gezond”, “regelmatig ziek, maar niet chronisch ziek”
tot “chronisch ziek”.
De mensen die zichzelf doorgaans gezond hebben verklaard, hebben vervolgens een casus
voorgelegd gekregen. Er zijn hierbij vijf casussen gemaakt, welke op basis van de geboortedag aan
de respondent zijn voorgelegd. Deze casussen zijn evenredig oplopend aan de anatomische schaal
AIS. Echter, de laatste score is hierbij niet meegenomen, omdat deze kwetsuur bijna altijd een
dodelijk einde tot gevolg heeft. Een casus beschrijft een levensechte situatie, waarbij een
gebeurtenis plaatsvindt gerelateerd aan de gezondheid van een persoon. De respondent is
gevraagd zich in te leven in de situatie en hiermee de volgende vragen te beantwoorden. Voor het
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beschrijven van de ziektebeelden en de symptomen die hierbij horen, is gebruikt gemaakt van de
symptomenchecker van Gezondheidsplein.nl.2
Zoals in paragraaf 2.3.1 is beschreven, is ook de sociale invloed belangrijk in het wel of niet
raadplegen van medische bronnen. Vanwege deze invloed is ook gevraagd naar de gezondheid van
de ouders, als indicatie van de directe invloed op de respondent ten aanzien van het gebruik van
gezondheidsinformatie.
De gezondheidsperceptuele variabelen zijn voornamelijk geconstrueerd op basis van de “Risk
Behavior Diagnosis”-schaal (Witte, 1996). Deze schaal is gebaseerd op het Health Belief Model en
het Extended Parallel Process Model. Deze schaal bevat 3 vragen voor elk construct, zoals deze in
de theorieën naar voren komen, namelijk zelfcompetentie, responscompetentie, kwetsbaarheid en
ernst. Deze vragen zijn in algemene vorm geformuleerd en kunnen voor elke ziekte of aandoening
gebruikt worden. Tabel 4 geeft deze vragen weer voor de zelfcompetentie en responscompetentie.
Totaal
mee
oneens

Totaal
mee
eens

RE 1.

[Aanbevolen respons] is effectief in het afweren van
[gezondheidsdreiging]

1

2

3

4

5

RE 2.

[Aanbevolen respons] werkt in het afweren van [gezondheidsdreiging]

1

2

3

4

5

RE 3.

Als ik [de aanbevolen respons doe], heb ik minder kans de
[gezondheidsdreiging] op te lopen

1

2

3

4

5

SE 4.

Ik ben in staat [de aanbevolen respons te doen] voor het afweren van
[gezondheidsdreiging]

1

2

3

4

5

SE 5.

Ik heb de [vaardigheden/tijd/geld] om [de aanbevolen respons te doen]
voor het afweren van [gezondheidsdreiging]

1

2

3

4

5

SE 6.

Ik kan gemakkelijk [de aanbevolen respons doen] voor het afweren van
[gezondheidsdreiging]

1

2

3

4

5

Tabel 4: "Risk Behavior Diagnosis"-schaal vragen (zelfcompetentie en responscompetentie)

Hierbij staat RE voor de responscompetentie vragen (response efficacy) en SE voor de
zelfcompetentie vragen. De som van deze schalen geeft een maat voor de competentie van een
persoon. Eenzelfde vragenlijst is gemaakt voor de ernst en kwetsbaarheid van een bepaalde
gezondheidsdreiging. Deze zijn in Tabel 5 weergegeven.
Totaal
mee
oneens

Totaal
mee
eens

SEV 7.

Ik geloof dat [gezondheidsdreiging] ernstig is

1

2

3

4

5

SEV 8.

Ik geloof dat [gezondheidsdreiging] serieuze gevolgen heeft

1

2

3

4

5

SEV 9.

Ik geloof dat [gezondheidsdreiging] uiterst schadelijk is

1

2

3

4

5

SUSC 10.

Het is waarschijnlijk dat ik [gezondheidsdreiging] krijg

1

2

3

4

5

SUSC 11.

Ik loop risico [gezondheidsdreiging] te krijgen

1

2

3

4

5

SUSC 12.

Het is mogelijke dat ik [gezondheidsdreiging] krijg

1

2

3

4

5

Tabel 5: "Risk Behavior Diagnosis"-schaal vragen (kwetsbaarheid en ernst)

Ook hier geldt dat de sommatie van deze vragen leidt tot een dreigingschaal. Het verschil van
beide sommaties leidt tot een positieve of negatieve score, welke van invloed is op het dominante
proces dat in gang wordt gezet, zoals reeds uitgelegd in paragraaf 2.4.2.

3.3.4 Demografische factoren
Zoals in het onderzoeksmodel besproken, worden ook demografische kenmerken van de
respondenten meegenomen. De zes kenmerken zijn geslacht, leeftijd, hoogst genoten onderwijs,
samenstelling van het huishouden, inkomen en de culturele achtergrond (Vermaas, 2007). Hierbij
zijn de twee laatst genoemde van controversiële aard binnen gebruikersonderzoek. Zo zijn mensen
niet snel geneigd hun inkomen prijs te geven. Echter, uit eerdere vragenlijsten bleken mensen bij
2

Voor meer informatie zie http://www.gezondheidsplein.nl/symptomenchecker
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een ordinale schaal deze wel te geven en er minder moeite mee te hebben (Vermaas, Maltha,
Bongers, Segers, Wijngaert, 2005). Over de culturele achtergrond van een persoon zijn twee
vragen gesteld. De eerste vraag was gerelateerd aan de opvoeding van de persoon, waarbij
gevraagd is in welke cultuur de desbetreffende persoon is opgegroeid. De tweede vraag staat in
relatie met de affiniteit van de respondent. Logischerwijs is hierbij gevraagd met welke cultuur de
persoon de meeste affiniteit heeft. Hier is gebruikt gemaakt van een nominale schaal, welke alle
mogelijke werelddelen overkoepelt.

3.3.5 Effecten
De impact van internet is als eerste gerelateerd aan de zogenoemde empowerment van de
patiënten. In de vragenlijst is dit naar voren gekomen in een drietal vragen. Als eerste is gevraagd
of men de klachten zelf heeft kunnen verhelpen door middel van het internet. Daarnaast is
gevraagd naar de specifieke klachten van de respondent en of hierover voldoende informatie op
het internet bestond. Hierop is verder geborduurd door een vraag te stellen over of de gevonden
informatie de persoon gerust gesteld werd.
Daarna is de vraag wat voor effect de gevonden gezondheidsinformatie heeft op de relatie van de
patiënt met de zorgverlener. Hierbij worden vier vragen voorgelegd aan de respondent. Eerst is
hierbij gevraagd of de desbetreffende respondent de gezondheidsinformatie heeft gezocht voordat
deze naar de arts is gegaan of erna. Bij de mensen die voor het bezoek aan de huisarts informatie
hebben gezocht, is vervolgens de vraag gesteld of ze door de gevonden informatie juist (eerder)
naar de huisarts zijn gegaan. Hierna is gevraagd of men de gevonden gezondheidsinformatie met
de arts heeft besproken en vervolgens of deze informatie van invloed is geweest op de te volgen
behandeling.

3.4 Respondenten, steekproef en representativiteit
Representativiteit is al jaar en dag een onderwerp van discussie binnen de wetenschap, maar ook
in praktijkgericht onderzoek. In dit onderzoek wordt het gedrag van de Nederlandse bevolking
onderzocht, zoals uit de onderzoeksvraag is gebleken, dit is dan ook de beoogde populatie. Om de
representativiteit van de steekproef te verhogen, zijn er enkele achtergrondvariabelen van de
respondenten meegenomen in de vragenlijst. In totaal zijn dit er zes. Deze zes variabelen of
kenmerken zullen worden vergeleken met cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)3.
De variabelen zullen hieronder verder besproken en toegelicht worden. Het totaal aantal
respondenten in de steekproef ligt hierbij op 321 (N=321).

3.4.1 Geslacht
De eerste achtergrond variabele is het geslacht. Het percentage mannen in Nederland is bepaald
op 49% in 2007, waarbij het percentage vrouwen daarmee uiteraard op 51% komt. In de
steekproef voor dit onderzoek ligt het percentage mannen op 26%, en het percentage vrouwen op
74%. Figuur 17 geeft een helder beeld van deze vergelijking in de vorm van een grafiek.
80%
70%
60%
50%
man
vrouw

40%
30%
20%
10%
0%
Populatie

Steekproef

Figuur 17: Percentages naar geslacht
3

Het CBS heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk,
beleid en wetenschap. Voor meer informatie zie http://www.cbs.nl/
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3.4.2 Onderwijs
Als derde variabele is gekeken naar het onderwijs dat de respondenten hebben genoten. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Het
voortgezet onderwijs verdeeld in twee categorieën, namelijk aan de ene kant LBO, ULO, MAVO en
VMBO en aan de andere kant HAVO, VWO en MBO. Figuur 18 geeft hiervan een grafische
weergave.
60%

50%

40%
Basisonderwijs
LBO, ULO, MAVO, VMBO
HAVO, VWO, MBO
HBO, universiteit
Weet niet/wil niet zeggen

30%

20%

10%

0%
Populatie

Steekproef
Figuur 18: Percentages naar onderwijs

Bij de grafiek valt in het bijzonder het verschil in percentage bij het hoger onderwijs op. Dit kan
verklaard worden door het feit dat in de vragenlijst is gevraagd naar het hoogstgenoten onderwijs,
dit in tegenstelling tot de cijfers van het CBS waar gedifferentieerd is naar geslaagden met een
diploma.

3.4.3 Leeftijd
In de vragenlijst is gevraagd naar het geboortejaar van de respondent. Hieruit is een schaal
ontwikkeld op basis van het CBS. Dit is een ordinale schaal welke de leeftijden als volgt rangschikt:
12 tot 20 jaar, 20 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar, 65 tot 80 jaar en 80 jaar of ouder. Figuur 19 geeft
een weergave van deze verhoudingen weer van zowel de populatie als de steekproef.
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10%

0%
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Steekproef

Figuur 19: Percentages naar leeftijd
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Hierbij is te zien dat de jongste en oudste groep wat ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef,
maar dat de algemene verdeling overeenkomt als het gaat om de rangorde van de frequentie in de
leeftijdscategorieën.

3.4.4 Huishouden
Een huishouden heeft verschillende samenstellingen. Zo kan een persoon alleen wonen zonder
kinderen, met kinderen of getrouwd zijn met of zonder kinderen. De percentages van de
frequenties van deze verschillende situaties zijn weergegeven in Figuur 20.

50%
45%
40%
35%

Alleenstaand zonder kinderen

30%

Alleenstaand met één of meer kinderen
Getrouwd of samenwonend zonder
kinderen
Getrouwd of samenwonend met één of
meer kinderen
Weet niet/wil niet zeggen

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Populatie

Steekproef

Figuur 20: Percentages naar huishoudens

Hierbij is vooral het verschil bij de vierde categorie opvallend. In de steekproef zegt 43% getrouwd
of samenwonend te zijn met één of meer kinderen, terwijl dit in de populatie 25% is. Een
verklaring kan gevonden worden in de laatste categorie. De “weet niet/wil niet zeggen”-categorie
bij de populatie is een verzameling van personen die zich bevinden in overige situaties.
Voornamelijk de personen in een institutionele situatie zitten in deze categorie. Het is lastig om hen
te ondervragen en zij zijn dus niet vertegenwoordigd in de steekproef van deze enquête.

3.4.5 Inkomen
Eén van de belangrijkste demografische kenmerken is het inkomen. Het inkomen per huishouden is
gevraagd in de vragenlijst op basis van een ordinale schaal. Het gaat hierbij om het jaarinkomen
van het totale huishouden. De schaal begint bij een inkomen tot 10 duizend euro per jaar en loopt
tot 70 duizend of meer. Echter, vanwege de schaal van het CBS zijn de laatste drie categorieën bij
elkaar gevoegd, vanwege het feit dat deze schaal tot 50 duizend of meer loopt. Figuur 21 laat de
verhoudingen hiervan zien.
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Figuur 21: Percentages naar inkomen

Ook laat deze grafiek een verschillende verdeling zien, echter komen de gemiddelden toch (bijna)
overeen. Zo had de populatie een gemiddeld besteedbaar inkomen van 29,1 duizend euro in 2005,
en ligt het gemiddelde in de steekproef net boven de 30 duizend euro.

3.4.6 Cultuur
Als laatste kenmerk is de culturele achtergrond van de respondent meegenomen in de analyse. Al
vaker is in onderzoek aangetoond dat allochtonen achterlopen als het gaat om internetgebruik en
digitale vaardigheden (Ingen, Haan, Duimel, 2006). In de vragenlijst is onderscheid gemaakt
tussen personen die opgegroeid zijn in een bepaalde cultuur en met welke cultuur de respondent
de meeste affiniteit heeft. Hierin blijkt een significant verschil te zitten (t=-2,768, p<0.01). Figuur
22 geeft dit verschil ook weer.
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Figuur 22: Percentages naar culturele achtergrond

3.4.7 Respons en non-respons
Een belangrijk punt bij het nemen van steekproeven en de daaraan gekoppelde representativiteit is
de respons van de benaderde personen. Dit is echter lastig te bepalen omdat de respondenten min
of meer willekeurig benaderd zijn door het benaderen van (bijna) alle beheerders van online
communities op het gebied van gezondheid. Enkele communities die een link naar de vragenlijst op
hun forum hebben geplaatst zijn:
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ReumaNet
Borstkanker Vereniging Nederland
MSweb
Hiv vereniging Nederland
Vereniging anorexia nervosa boulimia nervosa (AN-BN vzw)
Obesitas vereniging
ReumaForum.nl
BechterewForum
NAH-Algemeen
Stichting Amazones
Diabetesvereniging Nederland
Stichting B12 te kort

In totaal zijn hierdoor 578 respondenten benaderd. Dit zijn personen die op de link hebben geklikt
of deze in de adresbalk van de browser hebben ingetikt. Hiervan zijn er 401 personen begonnen en
hiervan hebben er uiteindelijk 321 de enquête volledig ingevuld. De totale respons ligt op 69%
(401/578), en de partiële respons ligt op 80% (321/401). Dit is in de wetenschappelijke literatuur
hoog te noemen. Dit kan wellicht verklaard worden door de affiniteit met het onderwerp bij de
werving van de respondenten. De respondenten zijn, zoals hierboven besproken, benaderd via
online communities binnen het gezondheidsdomein.
De non-respons op items is getracht te reduceren door alle vragen verplicht te maken. Bij vele
vragen is echter ook een “weet niet/wil niet zeggen”-categorie aanwezig. Als we deze meenemen in
de non-respons analyse staan voornamelijk de gezondheid van de partner en familieleden en het
inkomen hoog op de agenda als het gaat om het niet beantwoorden van de vragen. Tabel 6 geeft
hiervan een overzicht.
Vraag

N

Non-respons
N

Percentage

5

1,6%

241

80

24,9%

208

113

35,2%

Gezondheid moeder

241

80

24,9%

Klachten afgelopen 12 maanden

321

0

0,0%

Onderwijs

319

2

0,6%

Huishouden

309

12

3,7%

216

105

32,7%

Gezondheid

316

Gezondheid partner
Gezondheid vader

Inkomen

Tabel 6: Item non-respons

Bij deze non-respons analyse vallen twee zaken op. Aan de ene kant lijkt er een hoge non-respons
te zijn als het gaat om de gezondheid van de personen die direct gerelateerd zijn aan de
respondent. Echter, bij nadere analyse blijken de grote aantallen voornamelijk veroorzaakt te
worden door de antwoordcategorieën waarbij de respondent kon aangeven of de respondent op het
moment geen levenspartner had, of dat de vader of moeder reeds overleden was. Bijna 25% van
alle respondenten antwoordde dat er op dit moment geen levenspartner in hun leven was, dit in
tegenstelling tot 0,3% die dit niet wilde vertellen.
Het andere is de hoge respons als het gaat om het inkomen van de respondenten. Om te kijken of
dit zijn invloed heeft gehad op de verdeling in de dataset zijn enkele achtergrondvariabelen van
deze respondenten bekeken. Als we kijken naar de leeftijd blijken hier geen verschillen in op te
treden (t=-0,318, p=0,751). Het wel of niet vertellen van het inkomen ligt dus niet in het feit dat
mensen ouder of jonger zijn. Ook blijkt er geen verschil te zijn in geslacht (χ2=3,073, p=0,80).
Zowel mannen als vrouwen vertellen wel of niet hun inkomen. Alleen als we kijken naar het
onderwijsniveau blijkt er een significant verschil op te treden. Hieruit blijkt dat mensen met een
lager niveau in onderwijs minder snel geneigd zijn hun inkomen prijs te geven (t=-3,357, p<0,05).
Aangezien het niveau in onderwijs significant correleert met het inkomen van een persoon
(r=0,204, p<0,05) kan dus gesteld worden dat de hogere inkomens iets oververtegenwoordigd
zijn.
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Hoofdstuk 4: Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses besproken die gemaakt zijn op basis van de
antwoorden op de vragenlijst. Eerst zal de constructie van verschillende variabelen besproken
worden. Hierna zal het gebruik van verschillende zorgmedia in kaart worden gebracht. Vervolgens
komen de drie onderdelen van de onderzoeksvraag aan bod. Als eerste zijn dat de ervaringen die
de respondenten hebben gehad met verschillende media. Als tweede komt het deterministische
model aan bod. Als laatste zullen de effecten worden besproken.

4.1 Constructie variabelen
Voordat statistische analyses uitgevoerd kunnen worden, moeten eerst enkele variabelen
geconstrueerd worden. Hierbij gaat het om de internetfactoren, waarover verscheidene vragen in
de vragenlijst zijn gesteld, en de gezondheidsperceptie waarover ook meerdere vragen gesteld zijn.
Beide zullen hieronder worden besproken. Als laatste zal ook de constructie van de rijkheid van een
medium worden besproken.

4.1.1 Internetfactoren
De internetfactoren zijn verdeeld in drie constructen, internetervaring, internet zelfcompetentie en
de kenmerken van het internet uitgedrukt in rijkheid. Eerst zal de bouw van deze variabelen
worden besproken, welke zal geschieden aan de hand van factor analyses.
Het eerste construct internetervaring is gemeten
aan de hand van twee vragen. Een factor analyse
is gebruikt om deze data te reduceren naar één
variabele, namelijk internetervaring. Hiervoor is
de
principale
component
extractiemethode
gebruikt. Als deze uitgevoerd wordt laten beide
vragen een factor loading van 0,809. Deze factor
verklaart 65,4% van de variantie. Hiermee is het
eerste construct een feit.4

“Artsen gaan er vaak vanuit dat er op internet
alleen maar onzin staat. In mijn geval staat de
informatie van het internet ook gewoon in zijn
farmaceutisch kompas. Helaas wilt de arts hier
niet eens in kijken. Wellicht is het een idee om
artsen te laten beseffen dat de patiënten nou
eenmaal mondiger worden en daarop inspelen.”5

Het tweede construct is de zelfcompetentie van een persoon. Deze is gemeten aan de hand van
tien geoperationaliseerde variabelen. Deze zijn wederom platgeslagen met een factor analyse. De
factor loadings staan in de onderstaande tabel. Hierbij is de varimax rotatiemethode met Kaiser
normalisatie gebruikt.

Ik begrijp termen die gerelateerd zijn aan internethardware en weet
wat de functie hiervan is (bijvoorbeeld modem of router)
Ik begrijp termen/woorden die gerelateerd zijn aan internetsoftware
(bijvoorbeeld browser of html)
Ik ben in staat om e-mails te openen en versturen

N

Gem.

SD

Factor
1

Factor
2

321

3,8

1,1

0,780

0,288

321

3,7

1,2

0,789

0,352

321

4,7

0,6

0,047

0,875

Ik kan gemakkelijk software downloaden

321

4,2

1,1

0,610

0,577

Ik kan zelf een nieuwe versie van mijn besturingssysteem installeren

321

3,4

1,4

0,842

0,287

Ik kan zelf problemen met het Internet oplossen

321

3,4

1,3

0,872

0,251

Ik ben in staat online discussiegroepen te gebruiken

321

4,1

1,1

0,494

0,647

Ik kan gemakkelijk de juiste informatie op het internet vinden

321

4,4

0,7

0,280

0,823

Ik kan zelf een draadloos netwerk installeren

321

Ik kan een website bouwen

321
Tabel 7: Factor loadings zelfcompetentie (1)

3,1

1,5

0,863

0,124

2,7

1,5

0,793

0,145

Zoals te zien is in Tabel 7 komen hierbij twee factoren naar boven, echter in het theoretische kader
is gesteld dat de zelfcompetentie één construct is. De factor loadings van deze eerste factor laten
aan dat de derde vraag hierbij een erg lage correlatie laat zien op deze factor. Het gaat hierbij om
de zelfcompetentie met betrekking tot het sturen en openen van e-mails. Een verklaring hiervoor
kan gevonden worden in het feit dat het gebruik van e-mail en e-mailapplicaties zo ingeburgerd is,
dat dit geen vaardigheid meer te noemen is in de huidige internetsamenleving. Als de factor
analyse voor de tweede uitgedraaid wordt, maar dan zonder de variabele over het versturen en
4

Deze tekstvakken bevatten commentaren van respondenten
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openen van e-mails komt er inderdaad maar één factor naar boven. De factor loadings zijn te zien
in Tabel 8.

Ik begrijp termen die gerelateerd zijn aan internethardware en weet wat de
functie hiervan is (bijvoorbeeld modem of router)
Ik begrijp termen/woorden die gerelateerd zijn aan internetsoftware
(bijvoorbeeld browser of html)
Ik kan gemakkelijk software downloaden

N

Gem.

SD

Factor
1

321

3,8

1,1

0,823

321

3,7

1,2

0,861

321

4,2

1,1

0,811

Ik kan zelf een nieuwe versie van mijn besturingssysteem installeren

321

3,4

1,4

0,878

Ik kan zelf problemen met het internet oplossen

321

3,4

1,3

0,886

Ik ben in staat online discussiegroepen te gebruiken

321

4,1

1,1

0,748

Ik kan gemakkelijk de juiste informatie op het internet vinden

321

4,4

0,7

0,639

Ik kan zelf een draadloos netwerk installeren

321

3,1

1,5

0,819

Ik kan een website bouwen

321

2,7

1,5

0,767

Tabel 8: Factor loadings zelfcompetentie (2)

De factor verklaart 65,1% van de variantie en kan daarmee geschikt worden geacht als construct
voor verdere analyse. Hiermee zijn de twee internetvariabelen geconstrueerd.

4.1.2 Gezondheidsperceptie
De tweede factor met betrekking tot het gebruik van online gezondheidsinformatie zijn de
gezondheidsperceptuele factoren. Hierbij zijn twee constructen gedefinieerd en elk uitgesplitst in
twee aparte constructen. Het eerste hoofdconstruct is de competentie ten aanzien van de
aanbevolen gezondheidsactie. Hierbij zijn zes vragen gesteld aan de respondent. Deze vragen zijn
opgesplitst in vragen over de zelfcompetentie van de persoon en de responscompetentie. Deze zes
vragen zijn in een factor analyse gezet en geanalyseerd. Het eind resultaat is te zien in Tabel 9.
N
Met behulp van de internetinformatie werd in dit geval de kans kleiner
172
dat de klachten resulteren in een ziekte/aandoening
Door de informatie van het internet werd in dit geval mijn angst
172
verminderd
De informatie via het internet had in dit geval een preventieve
172
werking
Ik was in dit geval in staat via het internet gemakkelijk informatie te
172
vinden
Ik had in dit geval gemakkelijk toegang tot het internet
172
Ik kon in dit geval gevonden medische informatie gemakkelijk
172
begrijpen
Tabel 9: Factor loadings competentie

Gem.

SD

Factor
1

Factor
2

2,7

1,2

0,122

0,896

3,1

1,1

0,405

0,625

2,9

1,2

0,031

0,891

4,2

0,7

0,800

0,224

4,4

0,6

0,906

0,108

4,3

0,7

0,906

0,088

Hierbij valt direct op dat de analyse twee factoren naar boven brengt. Als daarna gekeken wordt
naar de factor loadings op deze factoren komen duidelijk de twee constructen naar voren welke
samen het algehele construct competentie vormt, namelijk de zelfcompetentie en de
responscompetentie. Beide constructen zullen dus apart worden meegenomen in de verdere
analyse in paragraaf 4.4. Maar om te kijken of deze factoren apart wel het gewenste resultaat
opleveren, is de factor analyse op beide constructen uitgevoerd. Tabel 10 geeft de factor loadings
weer welke behoren tot de responscompetentie.

Met behulp van de internetinformatie werd in dit geval de kans kleiner dat de
klachten resulteren in een ziekte/aandoening
Door de informatie van het internet werd in dit geval mijn angst verminderd
De informatie via het internet had in dit geval een preventieve werking
Tabel 10: Factor loadings responscompetentie

N

Gem.

SD

Factor
1

172

2,7

1,2

0,897

172

3,1

1,1

0,731

172

2,9

1,2

0,859

Hier is te zien dat de factor loadings hoog uitvallen. Bovendien verklaart deze factor 69,2% van de
variantie. De factor loadings met betrekking tot de zelfcompetentie zijn te zien in Tabel 11.
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Factor
1
0,834

N

Gem.

SD

Ik was in dit geval in staat via het internet gemakkelijk informatie te vinden

172

4,2

0,7

Ik had in dit geval gemakkelijk toegang tot het internet

172

4,4

0,6

0,922

Ik kon in dit geval gevonden medische informatie gemakkelijk begrijpen
Tabel 11: Factor loadings zelfcompetentie

172

4,3

0,7

0,905

Ook hierbij is te zien dat de factor loading hoog (zoniet nog hoger) uitvalt. Deze factor verklaart
ook 78,8% van de variantie. Naast deze competentie factoren zijn ook de ernst en kwetsbaarheid
van een bepaalde ziekte bekeken. Deze twee samen zou een construct moeten vormen, namelijk
dreiging. Hierbij zijn wederom zes vragen voorgelegd aan de respondent. Ook hier is een factor
analyse gebruikt om deze zes vragen samen te voegen tot het construct dreiging. De resultaten
van deze analyse zijn te zien in Tabel 12.

1,2

Factor
1
0,899

Factor
2
0,152

1,3

0,775

0,324

3,6

1,2

0,855

0,219

3,3

1,3

0,562

0,633

321

3,1

1,3

0,259

0,900

Het is waarschijnlijk dat ik deze ziekte/aandoening krijg
321
Tabel 12: Factor loadings dreiging

2,9

1,3

0,159

0,920

N

Gem.

SD

Deze klachten zijn ernstig

321

3,7

Deze klachten zijn een gevaar voor mijn gezondheid

321

3,2

Deze klachten hebben serieuze negatieve gevolgen

321

Ik ben bang dat deze klachten resulteren in een ziekte/aandoening

321

Ik loop risico deze ziekte/aandoening te krijgen

Hierbij is te zien dat wederom twee factoren naar boven komen. Deze komen net als bij het
competentieconstruct overeen met de tweedeling van dit construct. De eerste drie vragen lijken bij
elkaar te horen, welke gerelateerd zijn aan de ernst van een klacht of aandoening. En de onderste
drie vragen lijken bij elkaar te horen, welke samen het construct kwetsbaarheid vormt. Om
validatie hierover te verkrijgen zijn is de factor analyse uitgevoerd bij beide set vragen. De factor
loadings van het construct ernst zijn weergegeven in Tabel 13.

Deze klachten zijn ernstig

N

Gem.

SD

321

3,7

1,2

Factor
1
0,899

Deze klachten zijn een gevaar voor mijn gezondheid

321

3,2

1,3

0,775

Deze klachten hebben serieuze negatieve gevolgen
Tabel 13: Factor loadings ernst

321

3,6

1,2

0,855

Uit de factor analyse blijkt dat er één factor naar boven komt, als het gaat om de drie vragen met
betrekking tot de ernst van de klachten. De factor verklaart 77,5% van de variantie. Eenzelfde
analyse is vervolgens gedaan met de volgende drie vragen, welke gerelateerd zijn aan de
kwetsbaarheid van de persoon ten aanzien van de klachten, en de mogelijkheid tot een ziekte of
aandoening. De factor loadings hiervan zijn te zien in Tabel 14.

Ik ben bang dat deze klachten resulteren in een ziekte/aandoening

321

3,3

1,3

Factor
1
0,829

Ik loop risico deze ziekte/aandoening te krijgen

321

3,1

1,3

0,926

Het is waarschijnlijk dat ik deze ziekte/aandoening krijg
Tabel 14: Factor loadings kwetsbaarheid

321

2,9

1,3

0,899

N

Gem.

SD

Ook hierbij is te zien dat slechts één factor naar boven komt. Deze ene factor verklaart echter wel
78,4% van de variantie. Hiermee zijn de vier constructen met betrekking tot de
gezondheidsperceptie gereed.

4.1.3 Rijkheid van een medium
De rijkheid van een medium is gemeten aan de hand van zeven stellingen in de vragenlijst. Deze
stellingen of items zijn vrijwel gelijkwaardig geformuleerd. Om te kijken of deze items wel
hetzelfde meten is gekeken naar de betrouwbaarheid van de items. Hiervoor is gebruikt gemaakt
van de Cronbach’s α. Dit is een index voor de homogeniteit van een set items. Hiermee wordt
bepaald in hoeverre de beoordelingen met elkaar samenhangen, of ze intern consistent zijn. Tabel
15 geeft de waarden weer van de output van deze methode.
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# items

N

%

Cronbach’s α

Huisarts

7

239

74,5

0,937

Familie, vrienden of kennissen

7

85

26,5

0,799

Websites met medische informatie

7

177

55,1

0,899

Online communities

7

106

33,0

0,895

Tijdschriften, TV of radio

7

12

3,7

0,917

Medium

Tabel 15: Betrouwbaarheid rijkheidschaal

De tabel geeft het aantal items van het construct rijkheid weer, het aantal personen dat een valide
antwoord heeft gegeven op de stellingen en het percentage wat dit is van de totale N. De laatste
kolom geeft de index aan van de homogeniteit van de items. Deze schaal loopt van 0 tot 1, waarbij
1 een perfecte homogeniteit weergeeft. Algemeen wordt aangenomen dat een waarde van de
Cronbach’s α boven de 0,80 gekwalificeerd wordt als goed (Wijk, 2000) en daarmee geanalyseerd
en gerapporteerd kan worden. Aangezien alle indexcijfers een goed scoren op dit punt, zijn deze
dus ook gerapporteerd en is hiermee verder gewerkt.

4.2 Gebruik medische informatie
In dit onderzoek zijn vijf verschillende zorgmedia genomen voor de mogelijkheid tot het vinden van
medische informatie. Figuur 23 geeft de frequentie weer van het gebruik van deze zorgmedia
onder de 321 respondenten in de dataset.
80,0%

74,5%

70,0%
60,0%

55,1%

50,0%
40,0%

33,0%

30,0%
20,0%
8,7%

10,0%

3,7%

0,0%
Huisarts

Familie,
vrienden of
kennissen

Websites

Online
communities

Tijdschriften,
TV of radio

Figuur 23: Frequentie gebruik van zorgmedia

Hieraan is te zien dat voornamelijk de huisarts, websites met medische informatie en online
communities gebruikt worden. In verdere statistische analyses zal daarom ook de nadruk komen te
liggen op deze drie soorten van inwinnen van medische informatie. In de volgende paragraaf zal er
een uitsplitsing plaatsvinden naar de demografische kenmerken van mensen. Daarna zal er tevens
gekeken worden naar de verschillen in gezondheidssituatie als het gaat om het gebruik van deze
zorgmedia.

4.2.1 Demografische verschillen
Belangrijke verschillen in het gebruik van het internet kan vaak gevonden worden in demografische
kenmerken. Zoals in paragraaf 3.4 te lezen is zijn zes achtergrond variabelen van de respondenten
meegenomen. In eerdere onderzoeken blijkt vaak dat vrouwen meer affiniteit met de zorg hebben
dan mannen (Vermaas, Wijngaert, 2005) en daardoor meer gebruik maken van online
gezondheidsinformatie. Hoewel meer vrouwen de enquête hebben ingevuld hebben, wat kan
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duiden op een grotere interesse in dit gebied, blijkt uit de data niet dat vrouwen meer gebruik
maken van verscheidene zorgmedia. Zoals Figuur 24 laat zien lopen de mannen nog wat achter in
het gebruik van zorginformatie, maar verschillen de percentages nauwelijks van elkaar.
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Man
Huisarts

Familie, vrienden of kennissen

Vrouw
Websites

Online communities

Tijdschriften, TV of radio

Figuur 24: Gebruik media uitgesplitst naar geslacht

Mannen zijn zelf eerder geneigd het internet te gebruiken voor medische informatie dan vrouwen
(56% om 55%). Vrouwen maken echter meer gebruik van online communities (35%) dan mannen
(26%). Als het gaat om de opleiding van een persoon is eenzelfde patroon aanwezig. Dezelfde
golfbeweging is te zien in Figuur 25 als bij de uitsplitsing naar geslacht als het gaat om het gebruik
van media.
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
LBO, ULO, MAVO, VMBO
Huisarts

Familie, vrienden of kennissen

HAVO, VWO, MBO
Websites

Online communities

HBO, universiteit
Tijdschriften, TV of radio

Figuur 25: Gebruik media uitgesplitst naar onderwijs

Was vroeger de opleiding nog van invloed op de adoptie van technologie (Rogers, 2003), hier is te
zien dat de opleiding geen effect heeft op het gebruik van een medium. De hypothese dat mensen
met een hogere opleiding eerder het internet zullen gebruiken gaat hier dus niet op. Wel is te zien
dat mensen met een hoger milieu vaker een familielid of kennis zullen raadplegen. De verklaring
hiervoor kan wellicht zijn dat deze mensen meer omgaan met mensen van hun eigen milieu. Dit zal
dus inhouden dat de familie, vrienden of kennissen van deze mensen zelf in de medische sector
actief zijn of een medische universitaire opleiding hebben gehad.
Als we het hebben over de leeftijdsfactor, blijken ook geen grote verschillen naar voren te komen.
Zoals in Figuur 26 is te zien zijn er wel verschillen aan te wijzen, maar dit zijn niet verwacht
verschillen. Er is verondersteld dat jongeren sneller naar het medium internet zullen grijpen dan
ouderen, maar niets is minder waar.
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90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
12 tot 20 jaar
Huisarts

Familie, vrienden of kennissen

20 tot 40 jaar
Websites

Online communities

40 tot 65 jaar
Tijdschriften, TV of radio

Figuur 26: Gebruik media uitgesplitst naar leeftijd

Ouderen gebruiken op een frequentere basis het
internet voor zorginformatie dan jongeren.
“Mijn huisarts ging daar nooit op in als ik hem
Jongeren stappen daarentegen eerder naar
dat voorlegde. Nee hij ergerde zich er aan.”
familie, vrienden of kennissen. Wellicht is dit ook
logisch te verklaren, omdat jongeren vaak nog afhankelijk zijn van hun ouders en daar als eerste
op vertrouwen. Het gebruik van online communities voor zorgdoeleinden is echter bij jongeren niet
ter sprake.
Bij de verschillende huishoudensituaties valt vooral het verschil tussen situaties met kinderen en
zonder kinderen op. In Figuur 27 is te zien dat name mensen met kinderen frequenter naar de
huisarts gaan en websites gebruiken dan mensen zonder kinderen. Als het gaat om online
communities is vooral te zien dat alleenstaanden hiervan gebruik maken. Dit is wellicht logisch te
verklaren door het aspect van lotgenotencontact door deze communities. Mensen hebben de
behoefte te praten over hun klachten en/of ziekten, wat lastiger is als men alleenstaand is.
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Alleenstaand zonder kinderen
Huisarts

Alleenstaand met één of meer
kinderen

Familie, vrienden of kennissen

Websites

Getrouwd of samenwonend
zonder kinderen
Online communities

Getrouwd of samenwonend met
één of meer kinderen
Tijdschriften, TV of radio

Figuur 27: Gebruik media uitgesplitst naar huishouden

Adoptie van nieuwe technologie is vaak het eerst weggelegd voor mensen met een hoog inkomen.
Figuur 28 laat echter anders zien. Hierbij is wel goed te zien dat de huisarts ongeacht het inkomen
geraadpleegd wordt. Dit komt met name door het sociale zorgstelsel dat in Nederland is neergezet,
dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Waarbij veel mensen niet verzekerd zijn
en dus minder snel naar een zorginstelling zullen gaan om een arts te raadplegen.
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90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
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10 – 20 duizend
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Huisarts

20 – 30 duizend
Euro

30 – 40 duizend
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Familie, vrienden of kennissen

Websites

40 – 50 duizend
Euro

50 – 60 duizend
Euro

Online communities

60 – 70 duizend
Euro

Meer dan 70
duizend Euro

Tijdschriften, TV of radio

Figuur 28: Gebruik media uitgesplitst naar inkomen

Als laatste achtergrondvariabele is de cultuur van belang. Het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) stelde vast dat allochtonen een achterstand hebben als het gaat om digitale vaardigheden
(Ingen, Haan, Duimel, 2006). Zoals eerder is verteld, is de cultuur uitgesplitst naar de cultuur
waarin men is opgegroeid en waar men de meeste affiniteit mee heeft. Figuur 29 geeft de
verdeling in frequentie weer van het gebruik van zorgmedia door zowel autochtonen als
allochtonen.
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Autochtoon
opgegroeid
Huisarts

Allochtoon
opgegroeid

Familie, vrienden of kennissen

Websites

Autochtoon
affiniteit
Online communities

Allochtoon
affiniteit
Tijdschriften, TV of radio

Figuur 29: Gebruik media uitgesplitst naar culturele achtergrond

Hier is te zien dat als het gaat om waar men is opgegroeid de conclusie van het SCP onderstreept
wordt. Er is duidelijk een verschil tussen autochtonen en allochtonen als het gaat om gebruik van
zowel websites als online communities. Als men echter kijkt naar waar men de meeste affiniteit
mee heeft is dit verschil niet meer of in ieder geval in mindere mate aanwezig.

4.2.2 Mediagebruik en gezondheid
Naast de rijkheid van een medium is verondersteld dat ook de gezondheid een rol speelt in het
gebruik van het medium. De eerste vraag bij de enquête is gegaan over de huidige situatie van de
respondent. Hierbij is op een ordinale schaal aangegeven of men doorgaans gezond was,
regelmatig ziek, maar niet chronisch ziek en of men chronisch ziek was. Om te kijken of deze
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groepen verschillen in het gebruik van een
“Mijn problemen hebben te maken met
medium is gebruikt gemaakt van de nonovergewicht
en daar wilde/ kon mijn huisarts
parametrische statistische toets Mann-Whitney
helemaal
niet
mee
helpen. Via internet heb ik info
U. Wederom is hierbij gekeken naar drie media,
gevonden over hoe ik mezelf kon helpen en ben
namelijk de huisarts, de websites met medische
eindelijk aan het afvallen. mijn huisarts zei dat ik
informatie en de online communities. Hierbij
er maar mee moest leren leven! Grrrr”
wordt de aanname gedaan dat het gebruik van
het medium gelijk verdeelt is onder de drie
gezondheidssituaties. Uit deze analyse blijkt dat de mate van ‘gebruik van de huisarts’ wel degelijk
wordt beïnvloed door de gezondheidssituatie van de persoon (Z=-4,181, p<0,05), dezelfde
significatie komt naar boven bij het gebruik van de online communities (Z=-5,517, p<0,05). Echter
als we kijken naar het gebruik van regulieren medische websites blijkt deze significantie niet
aanwezig (Z=-1,661, p=0,097) te zijn.
Echter bij bovenstaande analyse zijn zowel de ‘echte’ als de mensen met een casus meegenomen.
In de vragenlijst heeft in totaal 22% een casus voorgelegd gekregen. Om te kijken naar het
verschil in mediagedrag bij deze twee groepen is gebruik gemaakt van zogenoemde kruistabellen.
Hierbij is gekeken naar de frequentie van de antwoorden op twee vragen. Aan de ene kant de
vraag of men wel of geen klachten het afgelopen jaar heeft gehad, en daarna het wel of niet
gebruiken van het medium. De kruistabel als het gaat om de huisarts is te zien in Tabel 16. Hierbij
zijn de percentages per rij weergegeven.
Huisarts
Ja

Totaal

61

189

250

Verwacht

64

186

250

%

24%

76%

100%

Aantal

21

50

71

Verwacht

18

53

71

%

30%

70%

100%

Aantal

82

239

321

Klachten

Ja

Nee
Aantal

Nee

Totaal

Verwacht

82

239

321

%

25%

75%

100%

Tabel 16: Kruistabel klachten – huisarts

Hierbij is te zien dat het overgrote merendeel
(76%) dat klachten heeft naar de huisarts gaat,
dit houdt echter in dat 24% dit niet doet. Als het
gaat om de mensen die geen klachten hadden en
dus een casus hebben voorgelegd gekregen zien
we hetzelfde patroon. Hierbij zegt echter dat 30% niet naar de huisarts zou gaan. Een verklaring
hiervoor kan gevonden worden in de eerste twee casussen van het AIS model. Deze casussen
hebben een duidelijke lagere dreiging, in tegenstelling tot de klachten van de respondenten die ze
het afgelopen jaar hebben gehad. Om dit echter statistisch hard te maken is de χ2 (Chi-square)
gebruikt. Deze toets test de verwachte waarde met het ‘echte’ aantal, waarbij er vanuit wordt
gegaan dat de steekproef in principe normaal verdeeld moet zijn. Als deze toets wordt uitgevoerd
blijkt deze niet significant te zijn (χ2=0,779, p=0,377). Dit houdt dus in dat zowel in het echt als bij
de simulatie mensen de neiging hebben om hun gedrag hetzelfde te houden als het gaat om het
bezoek aan de huisarts. Als we eenzelfde tabel uitdraaien voor het gebruik van medische websites,
zien we het volgende resultaat.

“Ik ben nu gezond maar had een aantal jaar wel
een eetstoornis. Lotgenotencontact was wel
belangrijk voor mij.”

Klachten

Websites met
medische informatie

Ja

Nee
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Nee

Ja

Totaal

Aantal

102

148

250

Verwacht

112

138

250

%

41%

59%

100%

Aantal

42

29

71

36

Total

Verwacht

32

39

71

%

59%

41%

100%

Aantal

144

177

321

Verwacht

144

177

321

%

45%

55%

100%

Tabel 17: Kruistabel klachten - medische websites

Hierbij valt direct het verschil in percentages bij mensen die wel klachten hebben gehad als de
mensen die een casus hebben voorgelegd gekregen op. Ruim 59% van de mensen heeft online
gezondheidsinformatie gezocht, tegenover een ruime 40% niet. Dit lijkt zich om te keren als het
gaan om de mensen die een casus hebben voorgelegd gekregen. Hierbij is te zien dat 59% niet
van plan is om het internet en dan voornamelijk websites met gezondheidsinformatie te
raadplegen, in tegenstelling tot 41%. Hieruit blijkt dus dat mensen wellicht niet in staat zijn een
simulatie van hun gedrag te voorspellen. Als we kijken naar de significantie van deze verschillen
blijkt dit ook aanwezig (χ2=7,531, p<0,05). Ook voor de frequentie in gebruik van de online
communities komt eenzelfde verschil naar boven. Hoewel het patroon gelijk blijft qua het wel of
niet gebruiken van een online community om informatie te verzamelen, blijkt de gestimuleerde
waarde dusdanig af te wijken van de werkelijkheid dat deze ook significant is (χ2=19,506, p<0,05).
Tabel 18 geeft de kruistabel van deze vergelijking weer.
Online communities of
online lotgenotencontact

Klachten

Ja

Nee

Total

Nee

Ja

Totaal

Aantal

152

98

250

Verwacht

167

83

250

%

61%

39%

100%

Aantal

63

8

71

Verwacht

48

23

71

%

89%

11%

100%

Aantal

215

106

321

Verwacht

215

106

321

%

67%

33%

100%

Tabel 18: Kruistabel klachten - online communities

Mensen die over het algemeen gezond zijn denken dus niet direct aan het gebruik van online
communities voor het vergaren van gezondheidsinformatie. Slechts 11% zou hypothetisch gezien
gebruik maken van een online community in tegenstelling tot 39% die dit werkelijk hebben
gedaan.
Uit de vragenlijst is gebleken dat 84% van de
“Ben door internetsite,na uitslag bloedtest van
Nederlanders wel eens gezondheidsinformatie voor
mijn vader achter een ernstige (weinig
iemand heeft gezocht. De sociale context van de
voorkomende)zeer erfelijke ziekte gekomen.
gezondheidsinformatie is ook uit de theorie
gebleken. In de theorie wordt geïmpliceerd dat de
Mijn hele familie is inmiddels in behandeling,
gezondheid van een persoon samenhangt met de
klachten verminderen en erger word
gezondheid van de omgeving. In de vragenlijst is
voorkomen.”
gevraagd naar drie personen waarmee het
frequentste contact is, namelijk de levenspartner, de vader en de moeder. Als we kijken naar de
correlaties blijkt dat er een samenhang zit tussen de gezondheid van een persoon en de
gezondheid van de levenspartner van die persoon (r=0,173, p<0,01), en de gezondheid van de
moeder van die persoon (r=0,238, p<0,01). Hieruit blijkt dus dat de invloed van de moeder groter
is dan die van de vader, hoewel de gezondheid van de vader wel significant samenhangt met de
gezondheid van een persoon bij de mannelijke respondenten als er uitgesplitst wordt naar geslacht
(r=0,290, p<0,05).
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4.3 Ervaringen met zorgmedia
Mensen hebben verschillende ervaringen met verschillende media. Om te kijken wat de ervaringen
met verschillende zorgmedia is, zijn per medium een aantal stellingen aan de respondent
gepositioneerd, welke gebaseerd zijn op de mediarijkheidstheorie. Deze ervaringen geven dus een
rijkheid van het medium aan. Figuur 30 geeft de gemiddelde scores weer van de zeven stellingen
per medium.
Gebruiksvriendelijk / gemakkelijk in de omgang

Gemakkelijk bereikbaar/toegankelijk

Betrouwbaar

Stelde me gerust

Duidelijkheid/helderheid over mijn (mogelijke) aandoening

Snel uitkomst over de mogelijke aandoening/ziekte
Ik kon mezelf gemakkelijk uitten / kon ik zelf vinden wat ik
wilde
0,0
Huisarts

Familie, vrienden of kennissen

0,5

Websites

1,0

1,5

2,0

Online communities

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Tijdschriften, TV of radio

Figuur 30: Itemscores ervaringen zorgmedia

In bovenstaande grafiek is te zien dat online communities op alle fronten beter scoort dan zowel de
huisarts als websites met medische informatie. In paragraaf 4.1.3 is de homogeniteit van zeven
bovenstaande items vastgesteld. Van deze items is vervolgens het gemiddelde genomen om de
rijkheid van het medium vast stellen. Deze schaal loopt van nul tot vijf. Vervolgens is per medium
het totaal gemiddelde genomen en geplot in een grafiek. Het resultaat hiervan is te zien in Figuur
31.
5,0
4,5
4,0
3,5

3,5

3,5

3,8

4,0

3,0

2,7

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Huisarts

Familie,
vrienden of
kennissen

Websites

Online
Tijdschriften,
communities TV of radio

Figuur 31: Gemiddelde mediarijkheidsscores

In bovenstaand figuur is goed te zien dat de ervaring met online communities als prettiger worden
ervaren in tegenstelling tot de huisarts of familie, vrienden of kennissen. Dit is enigszins
opmerkelijk te noemen, want volgens de mediarijkheidstheorie zou de huisarts en familie, vrienden
of kennissen op dit gebied hoger moeten scoren dan het internet, aangezien de vier criteria van
deze theorie in het voordeel spreken van de huisarts en de familie, vrienden of kennissen.
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Bovenstaande gegevens geven echter
alleen een globaal beeld van de
ervaringen met de verschillende media.
De vraag is natuurlijk of dit ook
significant is. De stellingen zijn echter
alleen gesteld als het medium in de
vraag ervoor ook daadwerkelijk is
gekozen. De vraag of de ervaringen met het medium ook significant verschillen kan alleen
geanalyseerd worden aan de hand van respondenten welke een combinatie van media gebruikt
hebben. Hiervoor zijn alle mogelijke combinaties van de vijf media geconstrueerd en geplot in
Figuur 32. Voor de leesbaarheid zijn de vijf media genummerd, waarbij huisarts nummer 1 is, de
familie, vrienden of kennissen 2 is, de websites 3 is, de online communities 4 is en de tijdschriften,
televisie en radio gecodeerd is als 5.

“Er is veel informatie op internet te vinden, ook qua
gezondheid. internet is een belangrijke en niet te
onderschatten bron wat informatie betreft. Vind alleen wel
dat je als lezer, zeker bij gezondheidsvragen, goed moet
ventileren en niet alles klakkeloos moet aannemen.”

25%

1
2
3
4
5

20%

=
=
=
=
=

Huisarts
Familie, vrienden of kennissen
Websites
Online communities
Tijdschriften, televisie en radio

15%

10%

5%

A

G
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en
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3 4
e
1, n
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en
2 5
2, en
3 3
en
3 5
en
3 4
3, en
4 5
en
5

0%

Figuur 32: Gebruik van alle combinaties van media die gebruikt zijn door de respondenten

In bovenstaande grafiek is te zien dat twee combinaties het meest gebruikt worden, namelijk de
huisarts samen met websites, en dezelfde combinatie, maar dan met de online communities erbij.
Geen of alleen de huisarts worden hierbij uiteraard niet als een combinatie gezien. Om te kijken of
mensen het ene medium significant beter ervaren kan een gepaarde t-toets worden gebruikt. Als
deze gepaarde meting tussen zowel de huisarts en websites als tussen de huisarts en de online
communities uitvoerd wordt levert dit inderdaad een significant resultaat op bij een 95%
betrouwbaarheidsinterval. Dit blijkt echter niet het geval als het gaat om het verschil tussen
websites en de online communities. Tabel 19 geeft de waarden hiervan weer.
Gepaarde verschillen
95%
Betrouwbaarheidsinterval
van de
gemiddelde verschilscore
Gem.

SD

SE

onderste

bovenste

t

df

Sig. (2
tweezijdig)

Paar 1

Rijkheid Huisarts
Rijkheid Websites

-0,462

1,407

0,114

-0,687

-0,237

-4,063

152

0,000

Paar 2

Rijkheid Huisarts
Rijkheid OLC

-0,671

1,426

0,148

-0,965

-0,378

-4,538

92

0,000

Paar 3

Rijkheid Websites
Rijkheid OLC

-0,379

0,482

0,053

-0,143

0,067

-0,715

85

0,476
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Tabel 19: t-toetsen van gepaarde metingen

Bij deze graad van betrouwbaarheidsinterval kan dus gezegd worden dat er 95% kans bestaat dat
er verschil is tussen het betreffende paar. Zowel bij het eerste paar als het tweede paar blijkt de
significantie waarde erg laag te zijn, wat inhoudt dat het verschil ook significant is. Hiermee kan
dus gesteld worden dat de verwachting die gedaan is, namelijk dat de huisarts een significant
‘rijker’ medium is, niet is uitgekomen. Sterker nog de mensen die zowel naar de huisarts zijn
gegaan en het internet hebben gebruikt voor medische informatie vinden het laatstgenoemde
medium significant ‘rijker’ vinden.
De theorie doet ook een assumptie over het gebruik van een bepaald medium bij hoge of juist lage
ambiguïteit of onzekerheid. De assumptie die hierbij gedaan wordt, is dat als de onzekerheid
toeneemt de betreffende persoon ook een rijker medium zal trachten te gebruiken. Om dit te
onderzoeken is een regressie analyse uitgevoerd om te kijken of dit ook geldt als het gaat om de
gezondheid van een persoon. De onzekerheid is hierbij uitgedrukt in de dreiging van een bepaalde
aandoening of ziekte. Deze dreiging wordt gevormd door de ernst van de klachten of aandoening
en de kwetsbaarheid van de persoon voor deze klachten. Hoe deze variabelen zijn geconstrueerd is
uitgelegd in paragraaf 4.1.2. Als we deze twee variabelen relateren aan de rijkheid van het medium
wordt wel de assumptie gedaan dat de waarschijnlijkheid van het gebruik van het medium nauw
samenhangt met de rijkheid van het medium. Met andere woorden, hoe rijker men een medium
vindt, des te eerder het medium gebruikt zal worden als de dreiging van de klachten toeneemt. Het
gaat hierbij om de perceptuele rijkheid van het medium. Dit kan dus inhouden dat voor de ene
persoon de huisarts minder ‘rijk’ is dan voor een
andere persoon. Het gaat hier echter om het
“Internet is een goed communicatiekanaal voor
aantonen
van
de
relatie
tussen
beide
chronisch zieken en mensen in een isolement. 98%
constructen. Vanwege de structuur van de vraag,
van internet is onbetrouwbaar, de overige 2%
konden respondenten multiple media kiezen en
moet je erg goed naar zoeken.”
hierdoor zal de regressie analyse drie keer
worden uitgevoerd. Eén keer voor het “medium”
huisarts, daarna voor de websites en als laatste voor de online communities. Hierbij zullen de
familie, vrienden of kennissen en de tijdschriften, televisie of radio achterwege worden gelaten, dit
in verband met een te kleine steekproefwaarde, N zijnde respectievelijk 28 en 12. Tabel 20 geeft
de samenvatting weer van de drie modellen die getoetst zijn. Hierbij is het eerste model de relatie
tussen de rijkheid van de huisarts en de onzekerheid (ernst en kwetsbaarheid), het tweede model
de relatie tussen de rijkheid van de websites en de onzekerheid en het laatste model is de relatie
tussen de rijkheid van de online communities en de onzekerheid. Om te kijken of andere variabelen
van invloed zijn op deze relatie zijn ook vijf achtergrond variabelen in de analyse meegenomen, bij
het tweede en derde model zijn eveneens twee variabelen meegenomen met betrekking tot de
ervaring met het internet.
Model

R

R2

Bijgestelde R2

1

0,442

0,196

0,158

Standaard error
inschatting
0,967

2

0,549

0,301

0,245

0,572

3

0,568 0,322
0,225
0,647
Tabel 20: Samenvatting regressiemodellen

In de eerste kolom geeft hierbij de drie modellen aan, de R is de wortel uit de R2 dat de proportie
van variantie is van de afhankelijke variabele (rijkheid van het medium) wat voorspeld kan worden
door de onafhankelijke variabelen (ernst en kwetsbaarheid). R geeft ook de correlatie aan van de
waargenomen en voorspelde waarden van de afhankelijke variabele (rijkheid van het medium). De
laatste kolom geeft de standaard deviatie weer. Echter om te kijken of deze waarden ook
significant zijn wordt een ANOVA-toets toegepast op elk model. Het resultaat hiervan is te zien in
Tabel 21.
Model
1

2

3

Regressie
Overblijfsel
Totaal
Regressie
Overblijfsel
Totaal
Regressie
Overblijfsel
Totaal

Sum of squares
33,842
139,192
173,034
15,951
37,028
52,980
12,537
26,363
38,900
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df
7
149
156
9
113
122
9
63
72

Mean Square
4,835
0,934

F
Sig.
5,175 0,000

1,772
0,328

5,409 0,000

1,393
0,418

3,329 0,002

40

Tabel 21: ANOVA output regressiemodellen

In bovenstaande tabel is te zien dat alle regressiemodellen significant te noemen zijn. Dit houdt in
dat er een statistisch verband bestaat tussen de ernst, kwetsbaarheid en achtergrond variabelen
en de perceptuele rijkheid van het medium. Om te kijken welke variabelen het meeste van invloed
zijn, zijn de zogenoemde beta’s van deze regressie analyse in Tabel 22 vermeld.
Ongestandaardiseerde
Coëfficiënten
B
Std. Error

Model

1

(Constante)

3,487

14,209

Ernst

-0,269

0,105

3

-0,217

t

Sig.

B

Std. Error

0,245

0,806

-2,556

0,012

Kwetsbaarheid

-0,104

0,091

-0,097

-1,137

0,257

Geslacht

-0,430

0,178

-0,185

-2,410

0,017

Geboortejaar

0,000

0,007

-0,001

-0,012

0,990

Onderwijs

0,201

0,127

0,140

1,575

0,117

Huishouden

-0,041

0,085

-0,051

-0,480

0,632

Inkomen

0,094

0,050

0,181

1,883

0,062

11,100

10,740

1,034

0,304

Ernst

0,257

0,076

0,318

3,391

0,001

Kwetsbaarheid

0,097

0,063

0,140

1,549

0,124

Geslacht

0,340

0,126

0,234

2,707

0,008

(Constante)

2

Gestandaardiseerde
Coëfficiënten
Beta

Geboortejaar

-0,003

0,005

-0,057

-0,615

0,540

Onderwijs

-0,159

0,085

-0,182

-1,858

0,066

Huishouden

0,040

0,055

0,079

0,730

0,467

Inkomen

-0,036

0,035

-0,111

-1,027

0,307

Aantal jaar internet
Frequentie gebruik
internet
(Constante)

0,027

0,040

0,057

0,666

0,507

-0,107

0,059

-0,155

-1,814

0,072

3,937

12,672

0,311

0,757

Ernst

0,189

0,132

1,434

0,157

0,198

Kwetsbaarheid

0,122

0,109

0,148

1,120

0,267

Geslacht

0,323

0,217

0,164

1,489

0,142

Geboortejaar

-0,001

0,006

-0,010

-0,091

0,927

Onderwijs

-0,147

0,137

-0,151

-1,073

0,288

Huishouden

-0,020

0,079

-0,035

-0,247

0,806

Inkomen

-0,108

0,056

-0,257

-1,907

0,061

Aantal jaar internet
Frequentie gebruik
internet

-0,008

0,051

-0,019

-0,163

0,871

0,180

0,078

0,266

2,318

0,024

Tabel 22: Beta’s regressieanalyses

In bovenstaande tabel is te zien dat
geslacht een interveniërende rol speelt in
de statistische relaties. Als een t-toets
wordt uitgevoerd op de rijkheid van de
huisarts en de rijkheid van de websites
blijkt hier inderdaad een significant
verschil in te zitten. Zo blijken mannen de
huisarts significant ‘rijker’ te vinden
(t=2,402, p<0.05), terwijl vrouwen juist de websites significant rijker vinden (t=-3,276, p<0,05).
Beide significantie waarden spelen echter een te kleine rol om van invloed te zijn op de relatie
tussen de ernst van de ziekte en de rijkheid van zowel de huisarts als de rijkheid van de websites.
Het resultaat zit hem hierbij niet alleen in het significantieniveau van het verband, maar ook in de
richting die dit verband opgaat. Bij de websites geeft de beta-waarde een positieve waarde weer,
terwijl de beta-waarde bij de huisarts een negatieve waarde laat zien. Figuur 33 geeft de spreiding
aan tussen de rijkheid van de huisarts en de ernst van de ziekte. Figuur 34 geeft dezelfde grafiek
weer, echter nu voor de websites. Het contrast in richting is hierin goed te zien.

“Mijn ervaring is dat huisartsen geen informatie aan
nemen van internet. Persoonlijk heeft internet mijn leven
gered; door informatie te geven omtrent mijn
klachten/ziekte was ik mij bewust dat ik hulp moest zoeken
bij internet!!! De huisarts nam mijn ziekte niet serieus.”
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Figuur 33: Scatterdiagram ernst en rijkheid huisarts

Figuur 34: Scatterdiagram ernst en rijkheid websites

Er kan dus gesteld worden dat naarmate de ziekte ernstiger is, mensen de huisarts minder van
kwaliteit achten. Dit in tegenstelling tot websites, waar naarmate de ernst toeneemt meer kwaliteit
aan toe wordt gedicht. Dit is een onverwacht resultaat, omdat er verwacht wordt dat als een
ernstige ziekte opspeelt men eerder geneigd is naar een arts te gaan. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat mensen wellicht niet meer naar de huisarts gaan, maar direct naar een specialist gaan voor
informatie en antwoorden op hun vragen. Dit pleit voor verder onderzoek in het gedrag van
mensen in het gehele zorgproces en daarmee een verdere verdieping van dit onderzoek.
Hoewel internetervaring steeds minder een rol lijkt te spelen bij het gebruik van het internet, is
toch te zien dat de frequentie van gebruik van het internet belangrijk is voor de rijkheid van een
online community. De beta tussen deze frequentie en de rijkheid van deze online communities
lijken significant samen te hangen. Hierbij moet echter wel gesteld worden dat deze variabele
alleen niet de rijkheid van de online communities bepaald. Als deze als enige variabele wordt
uitgevoerd op de rijkheid blijkt deze niet significant te zijn.

4.4 Determinanten gebruik online medische informatie
Het tweede onderdeel van de onderzoeksvraag
had
betrekking
op
constructen
die
een
“Medische informatie is meestal betrouwbaar. En
voorspellende waarde hebben op het al dan niet
een site zoals de stichting B12 is zeer belangrijk.
gebruik maken van online gezondheidsinformatie.
Hun adviezen zijn zorgvuldig afgewogen.
Online medische informatie is in dit onderzoek
Huisartsen geven minder informatie, op internet
gesplitst in websites met medische informatie en
(op de wetenschappelijke sites) krijg je meer
online communities. Om determinanten te
duidelijkheid”
onderzoeken is er twee keer een binaire logistische
regressie uitgevoerd. Er zijn enkele redenen aan te
voeren voor de keuze van deze analyse. Ten eerste is de afhankelijke variabele binair van aard,
wat inhoud dat deze 0 of 1 is. Daarnaast hebben enkele determinantvariabelen een ordinaal
meetniveau. Echter zou alsnog gedacht kunnen worden aan een discriminantanalyse, maar
vanwege het feit dat de determinantvariabelen niet allemaal helemaal normaal verdeeld zijn, is
toch gekozen voor een logistische regressie analyse.
De eerste regressie analyse wordt gedaan met de afhankelijke variabele het gebruik van websites.
De onafhankelijke variabelen zijn de drie algemene constructen, namelijk de internetfactoren de
gezondheidsperceptuele factoren en de demografische variabelen. De belangrijkste tabellen uit de
logistische regressie analyse zullen besproken worden, te beginnen met Tabel 23.
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Chi-square

df

Sig.

Step

9,943

12

0,621

Block

9,943

12

0,621

Model
9,943
12
0,621
Tabel 23: Omnibus test van modelcoëfficiënten (websites)

Bovenstaande tabel geeft aan of het totale model significant beter is dan een leeg model. Uit de
hoge p-waarden kan al worden opgemaakt dat het model niet significant beter is. Dit is berekend
aan de hand van de -2 Log likelihood, welke staat vermeld in Tabel 24. Deze waarde is vergeleken
met dezelfde waarde van een leeg model. Hieruit blijkt dus geen significantie.
-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

86,408
0,083
0,146
Tabel 24: Samenvatting logistische regressie (websites)

Dat het algehele model niet significant is, hoeft nog niet te beteken dat enkele afzonderlijke
variabelen wel significant kunnen zijn op het gebruik van websites. Figuur 35 geeft de factoren,
zoals eerder vermeld met de bijbehorende variabelen met hun coëfficiënten (β) en de bijbehorende
p-waarde.

Gezondheidsperceptie

Demografische
factoren

Internetfactoren

Websites:

p = 0.621
* Beta’s demografische factoren
Internetervaring

β=0.502, p=0.075

zie *

Internet zelfcompetentie

β=-0.576, p=0.208

Geslacht:
Leeftijd:
Onderwijs:
Huishouden:
Inkomen:

β=-1,887, p=0.107
β=-0,036, p=0.118
β=-0,107, p=0.836
β=-0,217, p=0.478
β=-0,002, p=0.993

Gebruik van online
medische informatie
β=0.023, p=0.949

β=0.024, p=0.951 β=0.225, p=0.502

β=-0.014, p=0.969 β=0,047, p=0.911

Competentie

Dreiging

Zelfcompetentie

Responscompetentie

Kwetsbaarheid

Gezondheidssituatie
Ernst

Figuur 35: Logistische regressie model (websites)

In bovenstaand figuur is te zien dat geen van de variabelen significant blijkt te zijn ten aanzien van
het gebruik van websites voor medische doeleinden. Hiermee kan dus gesteld worden dat zowel
internetfactoren als gezondheidsperceptuele factoren als demografische variabelen niet van invloed
zijn op het wel of niet gebruik maken van medische websites. Voor verdere waarden ten aanzien
van de afzonderlijke beta’s, wordt verwezen naar Appendix III.
De tweede logistische regressie analyse gebruikt dezelfde onafhankelijke variabelen als bij de
analyse op het gebruik van medische websites. De afhankelijke variabele is hierbij echter het al
dan niet gebruik maken van online communities. Ook hier zijn de belangrijkste tabellen weer
gegeven. Tabel 25 geeft de test van de modelcoëfficiënten weer van de regressieanalyse op het
gebruik van online communities.
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Chi-square

df

Sig.

Step

22,560

12

0,032

Block

22,560

12

0,032

Model
22,560
12
0,032
Tabel 25: Omnibus test van modelcoëfficiënten (online communities)

Hierbij wordt door middel van de -2 Log likelihood, welke vermeldt staat in Tabel 26, het model
vergeleken met een leeg model. Er wordt gekeken of het geconstrueerde model beter is dan het
lege model. Aan de lage significantie waarden van de χ2 is te zien dat het algehele model een
betere voorspelling doet dan het lege model.
-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

133,710
0,178
0,240
Tabel 26: Samenvatting logistische regressie (online communities)

Gezondheidsperceptie

Demografische
factoren

Internetfactoren

Om te kijken of er bepaalde variabelen uitspringen of opvallen, geeft Figuur 36 de variabelen weer
die gebruikt zijn in de analyse met de bijbehorende coëfficiënten (β) en de p-waarden.

Figuur 36: Logistische regressie model (online communities)

Hierbij is te zien dat geen van de variabelen significant scoort op het al dan niet gebruik maken
van online communities. Echter kan er wel gesteld worden dat deze variabelen gezamenlijk wel
degelijk van invloed zijn op het gebruik van online communities. Voor verdere waarden ten aanzien
van de afzonderlijke beta’s, wordt verwezen naar Appendix III.
Om de robuustheid van het model te verhogen is naast een logistische regressie ook een
discriminant analyse uitgevoerd met dezelfde variabelen. Deze analyse geeft hetzelfde beeld als
het gaat om het gebruik van medische websites, ook hierbij blijkt het model niet significant te zijn
(Wilks’ Lambda=0,919, p=0,695). De cross-validatie wijst hierbij uit dat het model 58,3% goed
kan classificeren als het gaat om het gebruik van websites. Als dezelfde analyse toegepast wordt
op het gebruik van online communities blijkt hier, net als in de logistische regressie, een significant
resultaat van het algehele model (Wilks’ Lambda=0,818, p<0,05). Het model blijkt hier ook een
betere classificatie te zijn voor de twee groepen. Zo blijkt het model ruim 64% van de cases goed
te kunnen voorspellen op basis van alle variabelen die in het model zijn meegenomen.
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4.5 Effecten
Het laatste onderdeel van de onderzoeksvraag is gerelateerd aan het offline gedrag van de
Nederlandse bevolking. Alhoewel dit het laatste onderwerp is, is dit zeker niet de minste. Uit de
enquête blijkt dat 86% van de mensen die websites met medische informatie zoeken ook naar de
huisarts gaan. Hetzelfde geldt voor de mensen die de online communities gebruiken (88%). Het
internet wordt dus niet als vervanging gezien van deze huisarts.
Als gekeken word naar het moment waarop mensen de informatie gaan zoeken, blijkt dit vooral
een mix te zijn tussen voordat de mensen naar de huisarts gaan en nadat ze bij de huisarts
geweest zijn. Echter blijkt de huisarts zo laagdrempelig te zijn dat de mensen toch vaak eerst naar
de huisarts gaan, voordat het internet wordt geraadpleegd. Figuur 37 geeft deze percentages van
de momenten waarop de internetinformatie geraadpleegd wordt weer.
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Ervoor

Erna

Ervoor en
erna

Figuur 37: Heeft u deze informatie gezocht voor of na bezoek aan (huis)arts?

Hieruit blijkt ook de laagdrempeligheid
van de huisarts. Mensen nemen dus niet
“Mijn eigen huisarts staat ook open voor de dingen die ik
gelijk eerst initiatief om het probleem op
zelf vind op internet, gelukkig maar!”
te lossen, of zijn zo onzeker dat ze de
bevestiging van een huisarts nodig hebben om zeker van te zijn wat de oorzaak van hun klachten
is. Als daarna ingezoomd word op de mensen die online gezondheidsinformatie hebben gezocht
voordat zij naar de huisarts zijn gegaan blijkt dat in 33% van de gevallen de gevonden informatie
een effect te hebben gehad in die zin dat ze daardoor eerder naar de huisarts zijn gegaan.
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Figuur 38: Bent u door de gevonden informatie op internet (eerder) naar de (huis)arts gegaan?

Figuur 38 geeft hierbij aan dat 67% hierdoor niet eerder naar de huisarts is gegaan, en dus het
internet niet van invloed is geweest op de beslissing in het offline zorggedrag. Een praktische
verklaring hiervoor kan zijn dat de afspraak met de huisarts al vaststond, maar dat degene eerste
nog even op internet heeft gesurft. Dit bewijst nog maar eens hoe het internet is ingeburgerd in de
Nederlandse samenleving en de toegankelijkheid hiervan. Het kan echter ook zijn dat de mensen
door de gevonden informatie in dergelijke mate gerustgesteld zijn dat deze alleen nog een
bevestiging van de huisarts noodzakelijk achtte, maar dat deze niet eerder naar de huisarts is
gegaan gezien de ernst of dreiging van de klachten. De mensen die dan naar de huisarts gaan,
blijken deze informatie wel te bespreken met de huisarts, zoals in Figuur 39 te zien is.
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Figuur 39: Heeft u de op internet gevonden informatie besproken met uw (huis)arts?

Verreweg de meeste mensen bespreken
de informatie met de huisarts (62%).
Dit verhoogt de empowerment van de
patiënt, zoals in paragraaf 1.3 en 3.1.4
besproken is. Deze empowerment is
dus al volop aan de gang in de
gezondheidszorg. Of een huisarts hier
gelukkig mee zijn, is lastig zeggen. Uit
enkele commentaren uit de enquête
blijkt echter wel dat mensen het prettig
vinden om de dialoog aan te gaan met de huisarts en dus ook graag de gevonden informatie met
de huisarts willen bepreken. De vraag is echter natuurlijk of het bespreken van de gevonden
informatie ook zijn doorwerking heeft gehad in de beslissing van de arts over de te volgen
behandeling. Dit blijkt in de meeste gevallen niet van toepassing te zijn, zoals ook in Figuur 40 is
te zien.

“Bij mij is jaren geleden een groot B12-tekort gedurende
vele maanden door huisarts en specialist over het hoofd
gezien. Hierdoor heb ik blijvende neurologische schade
opgelopen. Door enkele Nederlandse websites door "leken"
gemaakt en een forum over B12-tekort ben ik er achter
gekomen dat er heel veel fout gaat op het gebied van
diagnose en behandeling van vitamine B12-deficiëntie.”
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20,0%
0,0%
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Nee

Figuur 40: Is door deze informatie van internet ook de te volgen behandeling die uw huisarts heeft voorgesteld
beïnvloed?

Hoewel 67% zegt dat de te volgen behandeling of therapie is beïnvloed door de gevonden online
gezondheidsinformatie, is er ook wat voor te zeggen dat 33% van de mensen zegt dat de te volgen
behandeling of therapie wel is beïnvloed door de gevonden gezondheidsinformatie, die daarna
besproken is met de huisarts. Dit is toch wel wonderbaarlijk te noemen aangezien er door critici
altijd op gewezen wordt dat er heel veel onzin op het internet staat. Blijkbaar hebben mensen toch
meer vertrouwen in het internet gekregen. Dit blijkt voornamelijk bij de online communities het
geval. Hierbij zegt 38% dat de te volgen behandeling of therapie beïnvloed wordt door de
gevonden online medische informatie, in tegenstelling tot 26% van de mensen die geen online
communities, en dus alleen regulier medische websites, hebben gebruikt. Dit effect blijkt ook in de
vraag of mensen gerust worden gesteld door het grote aanbod dat op internet te vinden is. Figuur
41 geeft deze verdeeldheid goed weer.
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Figuur 41: Door het grote aanbod aan informatie werd ik gerust gesteld.

Mensen blijken zeer verdeeld te zijn of dit grote aanbod aan informatie goed is of niet. Ze zijn
echter net iets positiever gestemd over het grote aanbod. Dit wordt waarschijnlijker toch prettiger
ervaren dan dat er te weinig aanbod aan informatie is. Door het internet hebben mensen in ieder
geval de keuze in het afwegen van de gevonden informatie.
Bovenstaande vragen zijn van invloed op verschillende aspecten in het zorgproces, van het zoeken
van online medische informatie naar de huisarts tot de uiteindelijke behandeling. Figuur 42 geeft
dit zorgproces weer met de bijbehorende percentages zoals deze hierboven zijn weergegeven.
33%
62%

33%

67%
zoeken online
medische informatie

(eerder) naar
de huisarts

bespreken met de
huisarts

de te volgen
behandeling

Figuur 42: Het zorgproces met de invloedpercentages

Ongeveer 67% (17%+50%) van de respondenten heeft aangegeven medische informatie te
zoeken voordat hij of zij naar de huisarts gaat. Van deze 67% geeft 33% aan dat zij door de
gevonden informatie (eerder) naar de huisarts is gegaan. Vervolgens heeft 62% van de
respondenten de internetinformatie besproken met de huisarts, en geeft 33% te kennen dat het
bespreken van deze informatie van invloed is geweest op de te volgen behandeling. Omgezet in
absolute aantallen ten aanzien van de Nederlandse bevolking zou dit ruim 3,5 miljoen personen
betekenen. Het is echter lastig aan te geven hoever deze invloed gaat en door welke online
medische informatie deze mensen het meest beïnvloedt zijn. Het geeft echter voldoende aanleiding
voor vervolgonderzoek, waarbij een schaal van impact zou kunnen worden ontwikkeld om vast te
stellen hoe ver deze invloed gaat.
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Hoofdstuk 5: Conclusie & discussie
Dit onderzoek heeft twee onderzoeksgebieden bij elkaar gebracht. Aan de ene kant zijn theorieën
gebruikt met betrekking tot media en mediagebruik en de adoptie hiervan. Aan de andere kant zijn
geneeskundige theorieën gebruikt om de gezondheidsfactoren mee te nemen. In deze conclusie zal
er teruggegrepen worden op de onderzoeksvraag zoals deze in het eerste hoofdstuk is
gepresenteerd en zal deze geprobeerd te worden beantwoordt aan de hand van de resultaten zoals
deze in het vorige hoofdstuk zijn weergegeven.

5.1 Belangrijkste conclusies
De huisarts wordt in Nederland (nog steeds) het meest gebruikt voor het inwinnen van medische
informatie. Echter wordt deze op de voet gevolgd door verschillende websites met medische
informatie en de online communities voor voornamelijk lotgenotencontact. Er blijken hier weinig
verschillen in op te treden als het gaat om demografische variabelen van de respondenten, zoals
geslacht, leeftijd, inkomen, huishouden, onderwijs en culturele achtergrond. Internet lijkt dus geen
luxegoed meer te zijn, dat alleen gebruikt wordt door mensen met een hoger inkomen. Alleen
allochtonen die niet in Nederland zijn opgegroeid blijken nog een achterstand te hebben met het
gebruik van het internet voor medische doeleinden. Als het gaat om de vergelijking tussen mensen
die in het echte leven klachten hebben gehad de afgelopen 12 maanden en de mensen die dit niet
hebben gehad, welke dus een casus voorgelegd hebben gekregen, blijken er verschillen te zijn in
gedrag met betrekking tot het gebruik van het internet. Mensen die een casus voorgelegd hebben
gekregen blijken geen gebruik te maken van zowel websites als online communities. Echter, als er
wel een ziekte of aandoening aanwezig is worden beide media wel degelijk veelvuldig gebruikt.
De ervaringen met verschillende zorgmedia lopen uiteen. De ervaringen zijn gemeten aan de hand
van de rijkheid van het medium. Hierbij valt op dat niet de huisarts het ‘rijkst’ is, zoals de
wetenschappelijke literatuur dit verondersteld, maar de online communities, gevolgd door de
websites die op het internet te vinden zijn. De combinatie tussen huisarts met websites evenals de
online communities als bijvoeging lijken de twee meest gebruikte combinaties. Uit de gepaarde test
tussen deze drie media blijken de websites en de online communities ook significant rijker te zijn
dan de huisarts. Het blijkt dat naarmate de ernst van een ziekte toeneemt de perceptuele rijkheid
van de huisarts afneemt, maar dat dezelfde perceptuele rijkheid voor websites toeneemt. Bij deze
rijkheid blijkt ook nog een verschil te zitten in het geslacht. Zo blijken mannen de huisarts
significant rijker te vinden, terwijl vrouwen juist de websites significant rijker vinden.
Er blijkt geen statistisch verband te zijn tussen aan de ene kant internetfactoren,
gezondheidsperceptuele factoren en demografische factoren en aan de andere kant het wel of niet
gebruiken van websites voor medische informatie doeleinden. Gezamenlijk blijken de
internetfactoren, gezondheidsperceptuele factoren en demografische factoren wel significant te zijn
als het gaat om het gebruik van online communities, echter blijken er geen effecten aanwezig te
zijn van de afzonderlijke variabelen. Hiervoor kunnen twee mogelijke verklaringen zijn. Aan de ene
kant is te zien dat de variatie of spreiding bij de internetervaring dusdanig laag is dat hier ook
(bijna) geen significant verschil in kan optreden. Echter daarnaast blijkt dat er wel een spreiding zit
in de ernst van de ziektes, omdat ook deze variabele niet significant is te noemen wordt het
internet dus niet alleen bij chronische ziekten gebruikt, maar ook bij kleinere en minder ingrijpende
ziektes.
De gevonden gezondheidsinformatie op het internet blijkt op vele manieren zijn effect te hebben
op het offline zorggedrag van mensen. De meeste mensen zoeken online medische informatie op
een iteratieve manier, dit houdt in dat mensen zowel voordat ze naar de huisarts gaan als erna
informatie zoeken. Van de mensen die eerst op internet gaan zoeken naar informatie blijkt 1/3
door de gevonden informatie (eerder) naar de huisarts te zijn gegaan. Het bepreken van de
gevonden internetinformatie blijkt eigenlijk al veel te gebeuren. En zelfs de impact op de te volgen
behandeling blijkt aanwezig bij 1/3 van de mensen. Er kan dus gesteld worden dat online
gezondheidsinformatie in de praktijk al effect heeft op het offline gedrag in het zorgproces.
Zoals in paragraaf 1.2 reeds gesuggereerd werd, zou dit onderzoek interessant kunnen zijn voor
verschillende actoren in de zorgsector. De conclusie van dit onderzoek sluit af daarom af met een
aanbeveling
voor
beleidsmedewerkers
en
andere
mogelijk
geïnteresseerden,
zoals
verzekeringsmaatschappijen en patiëntenverenigingen. Uit dit onderzoek blijkt een eenduidig nut
van met name online communities op het internet te zijn. Een aanbeveling voortkomend uit dit
onderzoek zou dus ook zijn om het gebruik en exploitatie hiervan volledig te benutten. Naast deze
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nut zijn ook de kosten van het opzetten en onderhoud van deze communities erg laag.
Vervolgonderzoek hoe deze communities op te zetten en volledig te benutten zou nodig zijn om
hier in zicht in te krijgen.

5.2 Enkele discussiepunten
Wetenschappelijk onderzoek gaat niet
“Ik heb borstkanker gehad (2005), daarom was vraag 1 voor
over rozen. Daarom heeft elk onderzoek
mij lastig te beantwoorden. Momenteel voel ik me gezond.”
een
hoofdstuk
met
enkele
discussiepunten en beperkingen van het
onderzoek, zo ook dit onderzoek. Hieronder zullen dus enkele discussiepunten worden geopperd,
welke de beperkingen aangeven van dit onderzoek en welke dus debatteerbaar zijn. Daarnaast
zullen ook enkele ideeën voor verder onderzoek worden aangevoerd, die wellicht interessant
kunnen zijn voor de toekomst.
Een punt dat vaak aangehaald wordt bij enquêteonderzoek is de representativiteit van de
steekproef. In de vraagstelling is gesteld dat onderzoek wordt gedaan naar zorggedrag van de
Nederlandse bevolking. De vraag is echter of de steekproef in dit onderzoek representatief is voor
de Nederlandse bevolking, zo bestaat 75% van de dataset in dit onderzoek uit vrouwen terwijl 50%
van de Nederlandse bevolking vrouw is. Dit kan onder andere komen door hulp van online
communities, die opgericht zijn voor ziekten die voornamelijk bij vrouwen voorkomen (denk aan
borstkanker), met het verspreiden van de enquête. Het probleem hierbij is dat dit ook als resultaat
gezien kan worden. Blijkbaar zijn vrouwen meer geïnteresseerd in het onderwerp zorg en zijn zij
dus ook eerder geneigd een vragenlijst zoals in dit onderzoek in te vullen. Daarnaast is de
vragenlijst uitgezet via het internet. Dit kan een probleem vormen voor de vaardigheden en
internetervaring van de mensen. Echter uit de cijfers van het CBS is al gebleken dat het internet
veelvuldig gebruikt wordt door de Nederlandse bevolking en de internetervaringen niet sterk meer
uiteen lopen, zoals vroeger.
Een altijd lastig punt zijn de keuzes
die
gemaakt
worden
in
de
vragenlijst. Er is getracht in dit
onderzoek om de keuzes zo goed en
degelijk mogelijk te maken op basis
van wetenschappelijke literatuur. Ook al zijn de keuzes op grondige wijze afgewogen, dat er
keuzes gemaakt hebben moeten zijn, geeft al te kennen dat niet alles goed is afgedekt, dit is
echter in de praktijk dus ook onmogelijk. Daarom zijn er opmerkingen als de twee in deze sectie.
Het is dus de vraag of zulke vragenlijsten over de algehele gezondheid kunnen gaan, of dat er in
moet worden gegaan op één enkele ziekte of aandoening of een bepaalde soort. Ook vanwege de
vele positieve en negatieve opmerkingen die geplaatst zijn aan het einde van de vragenlijst roept
ook de vraag van de methodologie naar voren. Wellicht is een aanvullende methode nodig die meer
de diepte ingaat van het gedrag van mensen op het internet ten aanzien van medische informatie.
Hoewel de gezondheidszorg veel draait om percentages, is één persoon slechts één casus, en heeft
persoonlijk niets aan percentages.

“Jazeker, deze enquête deugt niet: ik heb diabetes mellitus, is
goed onder controle dus ik heb er geen last van bij werken of
leven, maar het is en blijft wel degelijk een chronische ziekte.”

Als laatste zijn er nog enkele theoretische kanttekeningen bij dit onderzoek. De vragen over de
offline effecten zijn niet direct wetenschappelijk onderbouwd met theorieën zoals het
deterministische model en de vergelijking in ervaringen met de zorgmedia. De reden hiervoor is
simpel, er is geen wetenschappelijke basis voor de invloed van online medische informatie op het
offline zorggedrag. Er zijn wel rapporten die zeggen dat online zorginformatie die mensen vinden
van invloed zijn op de arts-patiënt relatie en de empowerment van de consument, maar er is
echter nooit aangetoond hoe ver en hoe groot deze invloed reikt.
Dit laatste discussiepunt geeft een mooie brug naar de ideeën voor verder onderzoek op dit gebied.
Belangrijk vervolgonderzoek zal dus liggen in de effecten die gevonden online informatie heeft op
mensen. Gekeken moet worden hoe groot deze effecten zijn en hoe deze doorwerken in het offline
zorggedrag.
Daarnaast zou ook gekeken kunnen worden naar gedrag van mensen op het internet. Hierbij zou
meer experimenteel onderzoek nodig zijn. Er zou gekeken moeten worden naar hoe mensen
medische informatie zoeken, of ze de informatie hebben gevonden, maar ook hoeveel moeite hier
gedaan moest worden. Bovendien zou dan gekeken kunnen worden naar de kwaliteit van de
gebruikte websites en waar mensen op letten bij het beoordelen van een dergelijke website. Zo
geeft elk onderzoek weer aanleidingen voor meer onderzoek.
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Appendix I: Overzicht online communities
Onderstaande communities (149) zijn via e-mail benaderd om de link voor de vragenlijst op hun
forum te zetten. Hoewel de mailadressen op het openbare internet gevonden zijn, zijn deze hierbij
niet genoemd in verband met privacy redenen. De lijst is gesorteerd op alfabet.
Naam community

Het Internetadres van de community

Aangeboren Heupafwijking

http://www.heupafwijkingen.nl/forum/

Achromatopsie/kleurenblind

http://www.achromatopsie.nl/

Addison Cushing Nederland

http://www.nvacp.nl/forum/list.php?f=1

Afasie Vereniging

http://www.afasie.nl/phpbb2/

Afweerstoornissen Stichting

http://www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl/forum/index.php

Aids en HIV

http://www.aidsenhiv.nl/forum/forum.php

Allergieplein (voedsel)

http://www.allergieplein.nl/showpage.asp?Page=1100

Allergie-Weg

http://www.allergie-weg.nl/forum/

ALS

http://forum.stichting-als.nl/

Alvliesklier Vereniging

http://www.alvleeskliervereniging.nl/site/forum/view_topics/id/1

Andere Kijk (hiv/aids)

http://www.anderekijk.net/forum/index.html

Ango

http://forums.handicap.nl/ShowForum.aspx?ForumID=5

Angst & Depressie

http://www.angst-depressie.nl/angst
depressie/forum/portal/portal.php

Anorexia en Boulimia

http://www.sabn.nl/

Anorexia/Boulimia vereniging

http://www.webhelpje.nl/forum/forum.php?name=anbn

Apneu Vereniging

http://www.apneuvereniging.nl/forum/index.php

Astma forum

http://www.astmaforum.nl/

Astma Midden Brabant

http://www.lcmb.nl/frame/index_forum.htm

Autsider

http://www.autsider.net/forum/

B12 tekort

http://www.stichtingb12tekort.nl/forum/

Baarmoederverwijdering

http://health.groups.yahoo.com/group/latonaforum/

Bam-mam

http://www.bam-mam.nl/forum/forum.html

Bechterew Forum

http://www.bechterewforum.nl/portal.php

Blaasextrofie Vereniging

http://www.blaasextrophy.nl/bb/

Bloedlink Stichting

http://www.bloedlink.nl/?bwr_id=96794

Borderline forum

http://www.borderlineforum.nl/index.php

Borderline Kasteel

http://www.borderlinekasteel.nl/forum.html

Borsten eierstokkanker

http://www.natarelle.be/forum/

Borstkanker

http://www.borstkanker.nl/forum/index.php

Borstkanker jonge vrouwen

http://forum.de-amazones.nl/index.php

Brughoektumoren

http://www.brughoektumor.nl/phpBB2/index.php

Constitutioneel Eczeem

http://www.vmceforum.org/forum/

Crohn en Colitis Ulcerosa

http://www.crohn-colitis.nl/p_forum2

Crohn/Colitis Ulcerosa

http://crohn.yourbb.nl/

Darm kanker

http://www.darmkanker.info/darmkankerinfo/forum/?rID=254

De Lotgenoten

http://www.delotgenoten.nl/forum/index.php

De maat is vol

http://www.demaatisvol.org/forum/

DES (diëthylstilbestrol)

http://www.descentrum.nl/

Diabetes Contacten

http://www.diabetescontacten.nl/forum/

Diabetes Vereniging

http://lotgenoten.dvn.nl/DVN/Forum/403229/default.aspx

Dwangneurose (OCD)

http://www.ocdvriendenkring.org/

Dwarslaesie Organisatie NL

http://www.dwarslaesie.nl/

Dyscalculie

http://www.dyscalculie.org/forum/index.php

Ease The Pain (zelfbesch.)

http://www.easethepain.nl/etp/etp.php
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Endometriose Stichting

http://www.endometriose.nl/gebruikers/login.php?page=%2Fforu
m%2Findex.php

Epilepsie Fonds

http://www.epilepsie.nl/forum/home.php

Epilepsie Vereniging

http://www.epilepsienukanhetbeter.nl/forum/index.php

Epilepsie.net

http://www.epilepsie.net/

EPP

http://zeldzameziekte.hotforum.nl/

Erectiestoornissen

http://www.erectiestoornis.nl/lotgenoten/default.asp

Fibromaatje

http://www.fibromaatje.nl/forumnieuw/

Fibromyalgie online

http://www.fibromyalgie.nu/phpBB2/index.php

Freya

http://www.freya.nl/web_forum/laatste_berichten.php?jaar=2007

Gezondheidsplein

http://www.patientenplein.nl/pp/pp.php?type=forum

Hartezorg Vereniging

http://www.hartezorg.nl/client/4/?websiteid=4&contentid=3156&h
oofdid=3152&pagetitle=Lotgenotencontact

Heupproblemen

http://www.heup.info/forum/index.php

Hidradenitis Suppurativa

http://www.hidradenitis.nl/forum.php

Hiv/Aids forum

http://www.aidsforum.nl/

Hivnet

http://www.hivnet.org/forum/index.php

HMS, CVS/ME en FM forum

http://www.xsbb.nl/phpbb/index.php?id=mscarrot

HMS/EDS

http://hmsplatform.nl/hms/modules/newbb/

Hooggevoelig jongeren

http://jongeren.hooggevoelig.nl/

Hooggevoeligheid

http://www.hooggevoelig.nl/forum/index.html

Huiselijk geweld

http://www.huiselijkgeweld.nl/forum.html

Huub's Firbtomyalgiesite

http://84.24.113.178/huub/fibro1/forum/index.php

HyperMobiliteitsSyndroom

http://www.hypermobiliteitssyndroom.nl/forum/index.php

Hyperventilatie Chronisch

http://www.chronischehyperventilatie.nl/

Hyperventilatie Stichting

http://www.hyperventilatie.org/forum/index.php

Incest Slachtoffers

http://www.forum-st-lis.nl/smf/

Incomplete (borstkanker)

http://www.incomplete.nl/phpBB2/

Info Centrum Gynaecologie

http://www.icgynaecologie.nl/phpBB/index.php

Jong en oud diabetes

http://www.jongenoudmetdiabetes.nl/forum/index.php

Kahler en Waldenström

http://www.kahler.nl/forum/

Kanker Praat Erover

http://www.kankerpraaterover.be/forum/index.php

Keratoconus

http://www.nlkc.nl/news.php

Klankbord

http://www.diagnosekanker.nl/klankbordforum/

Kopzorgen

http://kopzorgen.studioleo.nl/phpBB2/

Korsakov Syndroom

http://www.korsakovsyndroom.nl/forum/forums.asp

KWF Kanker bestrijding

http://forum.kwfkankerbestrijding.nl/

Leukemie Stichting

http://www.leukemie.nl/forum/

Leven met Achalasie

http://november.messageboard.nl/6750/

Leven met Borderline

http://www.borderline-hulpgroep.com/forum/

Leven met Borstkanker

http://www.clubs.nl/community/default.asp?clubid=68025

Leverpatiënten Vereniging

http://www.leverpatientenvereniging.nl/index.php?option=com_jo
omlaboard&Itemid=108

Lichen Sclerosus

http://www.lsnederland.nl/forum/

Lotgenoten fibromyalgie

http://lotgenotenfibromyalgie.nl/Forum/Forum.html

Maagverkleining.nl

http://www.maagverkleining.nl/forum/

Marfan syndroom

http://www.marfan.nl/forum.php

ME en CVS

http://dhost.info/mecontactgroep/index.htm

ME/CVS en fibromyalgie

http://www.cvs
online.nl/modules.php?op=modload&name=phpBB2&file=index

Melanoom huidkanker

http://www.melanoom.nl/cgi-bin/messageboard/view.pl

Ménière

http://www.nvvs.nl/forum/meniere/
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Meningitis Stichting

http://www.meningitis-stichting.nl/cgi-bin/ubbcgi/ultimatebb.cgi

Mijn Borderline

http://www.mijnborderline.nl/forum/index.php

Misbruik door hulpverleners

http://www.12forum.nl/forum/index.php?ID=1428

Moebius Syndroom Stichting

http://www.dse.nl/~moebius/index_ned.html

Motorisch gehandicapten

http://www.bosk.nl/templates/mercury.asp?page_id=2954

MS web

http://www.msweb.nl/forum/

MS Youngsters

http://msyoungsters.ircnet.nl/phpBB2/

MS-Gateway

http://nl.be.ms-gateway.com/forum/

NAH

http://nah.lotgenootje.nl/

NAH Algemeen

http://www.nah-algemeen.nl/phpBB2/portal.php

NAH Info

http://www.nah-info.nl/phpBB2/

Nationaal MS Fonds

http://www.multipelesclerose.eu/

Netvlies aandoeningen

http://www.retinanederland.org/phpBB2/

Nier Vereniging Nederland

http://www.nvn.nl/forum/

Novarum

http://www.novarum.nl/forum/

Obstetrisch Plexus Brachialis

http://www.epvn.nl/index.php?id=41

Osteogenesis Imperfecta

http://www.oivereniging.nl/

Ouders van kind met kanker

http://www.vokk.nl/website/ned/wat_doen_wij/index_forum_voor
_ouders.html

Overgewicht (Ver. Obesitas)

http://www.obesitasvereniging.nl/phpBB2/

Parkinson Vereniging

http://parkinsite.123forum.nl/

Parkinsonhuis

http://www.parkinsonhuis.nl/cgi-bin/simpleforum.cgi

Pfeiffer

http://forum.ziektevanpfeiffer.nl/

Phenylketonurie Vereniging

http://www.pkuvereniging.nl/index.php?option=com_smf&Itemid
=48

Pick (FTD)

http://www.pick.nl/cgi-bin/forum/pbbmat.cgi

Prostaatkanker

http://www.prostaat.nl/lotgenoten/

Psoriasis Nederland

http://www.psoriasis-fn.nl/phpBB2/

Psoriasis Vlaanderen

http://www.psoriasis-vl.be/forum/index.htm

Pulmonale Hypertensie

http://www.pha-nl.nl/forum/

Reuma dorp

https://www.reumadorp.nl/

Reuma jongeren

http://www.jongwans.nl/phpBB3/index.php

ReumaNet.be

http://www.reumanet.be/forum/

Rsi forum

http://www.rsiforum.nl/

Rugpatiënten Vereniging

http://www.nvvr.nl/forum/index.asp

Ruiken en proeven

http://www.ruikenenproeven.nl/

Schedel en gezichtsafwijking

http://laposa.nl/hforum/

Schildersziekte (CTE/OPS)

http://www.xsbb.nl/phpbb/index.php?id=Orestes

Scoliose

http://www.scoliose.nl/forum/

Stichting Broderline

http://www.stichtingborderline.nl/stb-forum/index.php

Stofwisselingsziekten

http://www.vks-sos.nl/phpBB2/

Stotteren

http://www.demosthenes.nl/phpBB2/

Stotteren.nl

http://forum.stotteren.nl/

Sturge-Weber syndroom

http://amazingforums.com/forum1/NSWV/forum.html

Translocatie chromosomen

http://www.network54.com/Forum/87979/

Trombose Stichting

http://www.trombosestichting.nl/phorum5/list.php?1

Tuba Aperta

http://www.tubaaperta.nl/index.php?page=klankbord

Uveitis en oogproblemen

http://www.xsbb.nl/phpbb/index.php?id=uveiitis

Van Lohuizen syndroom

http://www.cmtc.nl/HTML/discussie.php

Vereniging Eetstoornis Net

http://www.eetstoornis.net/yabbse/index.php

Vereniging LE Patiënten

http://www.nvle.org/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid
=4&func=listcat&catid=3&lang=nl

Verstandelijk Gehandicapten

http://www.kansplus.nl/forum/index.php
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Vleesboom

http://www.vleesboom.nl/forum

Vruchtbaarheidsproblemen

http://www.grido.be/forum_asp/

Zeldzame Bloedziekten

http://www.bloedziekten.nl/forum/index.php

Ziekte van Graves

http://www.graves-patienten.nl/forum/index.php

Ziekte van Huntington

http://www.huntingtonlotgenoten.nl/forum/

Ziekte van Lyme

http://www.lymenet.nl/forum/

Zonneallergie

http://www.cpld-vereniging-ons-licht.nl/index.php?id=111

Daarnaast zijn een 176 tal van online communities bij het desk research geïdentificeerd, maar zijn
niet gecontacteerd over het plaatsen van de link voor de vragenlijst, waarvoor verscheidene
oorzaken zijn. De lijst is gesorteerd op alfabet.
Naam community

Het Internetadres van de community

(on)vruchtbaarheid

http://www.vruchtbaarheid.org/forum/

1p36 deletiesyndroom

http://www.1p36.nl/Forum/

Achter de Regenboog

http://www.achterderegenboog.nl/forum/

Adhd prikbord

http://www.prikpagina.nl/list.php?f=2026

ADHD-Kinderen

http://www.adhd-kinderen.nl/forum/index.php

AdhdXtra-Impuls

http://www.adhd-xtra.nl/index.php?option=com_smf&Itemid=26

Adoptie Trefpunt

http://forum.adoptietrefpunt.nl/

Alcohol de baas

http://forum.alcoholdebaas.nl/forum/index.cfm?forumid=1

AlleenOver (partnerverlies)

http://www.ouderalleen.nl/forumdisplay.php?site=ao&s=&forumid
=352

AlvleesForum

http://www.alvleesforum.nl/discussie-forum.html

Alzheimer cafe online

http://www.alzheimercafeonline.nl/index.php?option=com_joomla
board&Itemid=29

Andrologie

http://www.andrologie.nl/vragen/forum/index.php

Angst, depressie, medicatie

http://victor.messageboard.nl/10560/

Angststoornis

http://www.angststoornis.com/phpbb2/index.php?sid=46212425e
59a1ddfc5605da71bad8a1b

Anoiksis

http://www.schizforum.nl/

Astma-COPD

http://www.astma.nl/lotgenoten/default.asp

Autisme Centraal

http://www.autismecentraal.com/public/prikbord.asp?lang=NL&pi
d=32

Bedplassen

http://www.xsbb.nl/phpbb/index.php?id=20054871

Benadeelden Jeugdzorg

http://www.sbbj.nl/forum/

Beroerte/CVA-vereniging

http://www.cvaforum.nl/forum/index.php

Besnijdenis

http://www.besnijdenisinfo.nl/php/index.php

Bi-mannen

http://www.bimannen.com/modules.php?name=Forums

Bi-vrouwen

http://www.biskwie.com/forum/index.php

Body Dysmorphic Disorder

http://bdd-info.nl/enterforum/

Borderline Lotgenoten

http://www.borderline
lotgenoten.com/modules.php?name=Forums

Borsten forum

http://www.borstenforum.nl/

Brieven aan overledenen

http://www.brievenaanoverledenen.nl/gb/gb.php

Brusjes

http://www.brusjes.nl/forum/index.php

Christen gay

http://www.refoanders.nl/forumnieuw/

Cliënt-Riagg

http://www.client-riagg.nl/docs/detail.php?view=forum

Cochleaire Implantatie

http://cochlearimplants.yourbb.nl/

Coeliakie

http://www.coeliakieforum.nl/

ComingOut

http://www.comingout.nl/forum/

Crohn site

http://www.crohnsite.be/forum/

Cronisch pijn lotg. forum

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=5

Cystic Fibrosis (kinderen)

http://levenmetcf.hotforum.nl/
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Diabetes club

http://www.clubs.nl/community/default.asp?clubid=17875

Diabetes Forum

http://www.diabetesforum.nl/

Diagnose Kanker

http://www.diagnosekanker.nl/lotgenotenforum/

Dissociatieve stoornissen

http://www.ememo.nl/forum/index.php

Dokter.nl

http://forum.dokter.nl/

Drank je wel (jongeren)

http://www.drankjewel.nl/jongeren.asp

Drank je wel (volwassenen)

http://www.drankjewel.nl/volwassen/forum/default.asp

Duchenne

http://www.duchenne.nl/forum/openbaar/overzicht.asp

Dwarslaesie forum

http://tango.messageboard.nl/9701/

Dwarslaesie Lotg. forum

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=18

Dystrofie

http://oscar.messageboard.nl/7431/

Eetstoornissen Lotg. forum

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=19

Emergis

http://www.emergis.nl/forum/index.html

Emotional Freedom Techniques (EFT)

http://www.realisatietrainingen.nl/EFT_forum/

Endometriose

http://kilo.messageboard.nl/5117/portal.php

Fobie- en Burnout
Gescheiden ouders (jongeren 12 tot 18)
Gescheiden ouders (kinderen t/m 12)
Gescheiden ouders (volwassenen vanaf 18)

http://www.fobiechat.nl/forum/
http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/forum/viewforum.ph
p?f=2
http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/forum/viewforum.ph
p?f=1
http://www.kinderenvangescheidenouders.nl/forum/viewforum.ph
p?f=3

Gilles de la Tourette

http://tourette.nl/phpBB/index.php

Gok Hulpverlening

http://82.95.180.78/~gokhulp/phpBB2/

Haarweb

http://www.haarweb.nl/forum/index.php

Handicap forum

http://forums.handicap.nl/ShowForum.aspx?ForumID=5

Hechtingsstoornis/GBS

http://www.hechtingsstoornis.com/forum/index.php

Hepatitis Vereniging

http://lima.messageboard.nl/5957/index.php?c=3

Hernia Lotgenotenforum

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=58

Herpes Hotforum

http://herpes.hotforum.nl/

Herpes Lotgenoten

http://www.herpes-lotgenoten.nl/forum/index.php

Hersenkneuzing

http://www.hersenkneuzing.nl/content/html/344.asp

Hersenstorm

http://www10.antenna.nl/hersenstorm/Pers_verhalen.html

Heup Dysplasie

http://www.heupdysplasie.nl/forum/

Hulpgids

http://hulpgids.nl/cgi-bin/discus/discus.cgi?pg=topics

Hyperhidrosis

http://www.overmatigzweten.nl/

Hypospadie

http://www.hypospadie.nl/forum/

Hypotryreoïde

http://www.hypomaarniethappy.nl/phpbb/

Ik en mijn alco

http://www.ikenmijnalco.nl/forum/

Implanteerbare Cardio Defibrillator.

http://foxtrot.messageboard.nl/2902/index.php

In depressie

http://www.indepressie.nl/depressie.lotgenoten.php

Incontinentie.net

http://www.incontinentie.net/

Inflammatoire Bindweefsel

http://www.twixel.com/cibforum/list.php?f=8

Islam & Seksualiteit

http://www.maroc.nl/islam/forums/forumdisplay.php?s=af2187db
1a0d6a9db4b0106737559f1e&forumid=65

IVF, ICSI en IUI

http://www.ivf-site.nl/Forum/index.php

Jackies (18-30 jaar)

http://www.jackies.nl/forum/xedni.php?hoofdonderwerp_id=0

Jong je partner verloren

http://www.jjpv.nl/forum/

Jonge / alleenst. moeders

http://taboe.messageboard.nl/

Kinderen lotgenotenforum

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=71

Kinderinfo

http://www.kinderinfo.nl/rubrieken/forum2/default.asp
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Kinderloosheid

http://www.12forum.nl/forum/?ID=1996

Kleine mensen

http://www.bvkm.nl/forum

Klinefelter Syndroom

http://www.klinefelter.nl/index.php?page=forum-2

Klub Lange Mensen

http://www.klublangemensen.nl/data/forum.html

KOPP-kinderen

http://kopp.lotgenootje.nl/forum/

Kort Maar Krachtig amputatie

http://forum.kortermaarkrachtig.nl/

Lang zijn

http://langzijn.langemensenforum.nl/

Langdurige eetstoornissen

http://lesforum.e-formation.nl/

Leven met DIS

http://dis.forum2go.nl/

Levente/SADD.nl

http://uniform.messageboard.nl/10371/

Lotgenootjes-forum (chron)

http://anne.messageboard.nl/29904/index.php

Manisch depressief

http://mds.babbelforum.nl/

ME/CVS.Net

http://www.mecvs.net/Forum.html

Medicity

http://www.medicity.nl/

Medisch Forum

http://www.medischforum.nl/

Meerlingen

http://www.meerlingen.org/

Miskraam

http://www.phpbb88.com/miskraam/

Moeder worden 40 jaar

http://zulu.messageboard.nl/13033/

MS forum

http://www.ms-forum.nl/phpBB2/

MS-Anders forum

http://www.ms-int.nl/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl

NAH lotgenotenforum

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=35

Narcolepsie

http://narcolepsieforum.nl/

Narcolepsie forum

http://narcolepsieforum.nl/component/option,com_smf/Itemid,26/

Nee-eten (voor ouders)

http://www.nee-eten.nl/forum/

Niet voor de poes

http://www.nietvoordepoes.nl/nvdp/modules/newbb/

NVVS en FOSS

http://www.nvvs.nl/forum/algemeen/

Ons kind heeft PDD-Nos

http://forum.onskindheeft.nl/pdd-nos/

Ouder Alleen

http://www.ouderalleen.nl/forumdisplay.php?forumid=62

Over kinderen

http://www.overkinderen.nl/fhome.asp

Overleden baby (BE)

http://www.metlegehanden.be/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi

Paniekaanvallen

http://www.paniekaanval.nl/forum/

Partner Mishandeling

http://www.partnermishandeling.nl/prikbord/index.php

PASS-partout

http://www.pass-partout.be/default.asp?Menu=Forum

PCOS (msn-groep)

http://nl.msnusers.com/vrouwenmetpco/berichten.msnw

PDDNOS forum

http://www.detecties.com/pddnos.nl/

Posttraumatische stress

http://ptss.ikhebhet.net/forum.phtml

Pouch dragers

http://www.pouch.nl/pforum/

PSAS

http://www.psas.nl/content/aanmelden/

Psoriasis site van Pieter

http://82185.forums.motigo.com/

Psyche lotgenotenforum

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=24

Psychiatrisch patiënt

http://martha.hotforum.nl/

Psychologie

http://www.hetforum.nl/psychologie/

Psychologie online

http://www.psyonline.nl/phpBB2/index.php

PsyQ

http://www.psyq.nl/Home/Forum

Rainbow Girls

http://www.rainbowgirls.nl/forum/

Reuma forum

http://www.reumaforum.nl/forums/portal.php

Russell Silver Syndroom

http://health.groups.yahoo.com/group/RSS-Support/

Samen Gewoon

http://www.samengewoon.nl/

Samen Sterk

http://samensterk.yourbb.nl/

Schisis

http://www.schisis.nl/
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Schizforum

http://www.schizforum.nl/portal/intro.php

Scholieren

http://forum.scholieren.com/

Seksualiteit Prikbord

http://www.prikpagina.nl/list.php?num=298

Seniorennet (België)

http://www.seniorennet.be/forum/

Seniorenweb

http://www.seniorweb.nl/webcontact/forum/default.asp

Sichting Zelfbeschadiging

http://www.zelfbeschadiging.nl/new_forum/index.php

Slecht contact ouder(s)

http://slechtcontact.forumup.nl/

Slechthorenden en doven

http://www.cochlearimplants.yourbb.nl/

Somnio

https://www.somnio.nl/forum/list.php?f=1

SOS nuchterheid

http://www.sosnuchterheid.org/forum1/index.php

Soulmaatje

http://www.soulmaatje.nl/forum/index.php

Stemmen horen

http://www.stemmenhoren.com/board/

Stichting Depersonalisatie

http://www.depersonalisatie.nl/cgi-bin/ikonboard.cgi

Stichting Expreszo

http://www.expreszo.nl/forum/

Stichting Pandora

http://forum.stichtingpandora.nl/

Stichting Rouwbegeleiding

http://www.verliesverwerken.nl/forum/

Stiefmoeders

http://www.stiefmoeders.nl/wowbb2/

Stiefouders

http://stiefouders.messageboard.nl/

Stoppen met roken

http://www.ikstop.nl/forum/

Stoppen verslaving (BE)

http://www.stoppen.be/forum/

Suïcidale en ex-suïcidale

http://www.ex6.nl/oud/forum/index.php

't Lichtpuntje (chron. pijn)

http://cpf.superfora.nl/

Tactus (verslavingszorg)

http://www.tactus.nl/index.cfm?pid=112

Tieners met problemen

http://probs.123forum.nl/

Trichotillomanie

http://trichotillomanie.phpbb24.com/forum/

Van Burnout naar Burnin

http://www.burnin.nl/newforum/

Vereniging Manisch Depr.

http://www.vmdb.nl/de-vereniging
vmdb/activiteiten/lotgenotencontact/forums/

Verlegen

http://www.ikbenverlegen.nl/forum/index.php

Verliefde jongens (gay)

http://www.verliefde-jongens.nl/forum/

Verlies lotgenotenforum

http://www.lotgenotenforum.nl/forum/forumdisplay.php?f=34

Verlies Ouders

http://verliesouders.verwerk.nl/phpbb/index.php

Vlaamse Vereniging Autisme (BE)

http://vva.suddenlaunch.com/index.cgi

Wereld kinderen

http://www.wereldkinderen.nl/site.php?id=9

White Rose

http://www.whiterosesupport.nl/

Wiegedood

http://wiegedood.write2me.nl/

Zeddnet

http://www.zeddnet.com/opties.php

Zelfmoord

http://www.zelfmoord.nl/forum/

Ziekenhuis

http://www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=forum

Ziekte van Kienbock

http://kienbock.multiforum.nl/

Ziektevrees / Hypochondrie

http://quebec.messageboard.nl/8380/

Zo gek nog niet

http://www.zogeknogniet.yourbb.nl/

Zonder ouder(s)

http://quebec.messageboard.nl/8242/

Zonder ouders

http://quebec.messageboard.nl/8242/index.php

Zwangere tiener moeder

http://zwangeretienermoeder.123forum.nl/
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Appendix II: De vragenlijst
Onderstaand is de vragenlijst, zoals deze op 16 oktober 2007 uitgezet is.

Gebruikersonderzoek in de zorg
Geachte bezoeker,
Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en wordt voor vele soorten informatie
geraadpleegd. Ook voor heel veel zaken die met onze gezondheid te maken hebben gaan we te
rade bij websites. Maar wat vind de Nederlandse bevolking eigenlijk van deze informatie? Hoe gaan
we met deze informatie om? En worden we echt ‘web-wijs’ van de medische informatie die we op
Internet vinden? En kunnen we het hiermee zelf wel redden?
Dialogic en de Universiteit Utrecht doen met enige regelmaat samen onderzoek naar hoe mensen
medische informatie zoeken en hoe ze daar mee omgaan. Dit onderzoek richt zich met name op de
rol van Internet hierbij en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van bijvoorbeeld de rol van de
huisarts. Om hier een zo’n goed mogelijk beeld van te krijgen is uw hulp noodzakelijk. Uw hulp kan
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en toepassingen die beter aansluiten op de
wensen die consumenten hebben ten aanzien van (online) medische informatie. Vandaar wij u
vragen deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bestaat grofweg uit vier onderdelen:
1.
2.
3.
4.

Vragen over uw gezondheid
Vragen over hoe u informatie of hulp vraagt en wat u hiervan vindt
Vragen over door u gevonden Internetinformatie (indien van toepassing)
Enkele achtergrondvragen

Wellicht zijn niet alle vragen van toepassing op uw situatie. Afhankelijk daarvan zal het invullen
van de enquête slechts 5 à 10 minuten duren. Alle antwoorden worden uiteraard met grootst
mogelijke vertrouwelijkheid behandeld.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Guido Ongena in het kader van zijn afstudeerproject binnen
de masteropleiding Business Informatics van de Universiteit Utrecht. Guido is tevens als
afstudeerder verbonden aan Dialogic innovatie en interactie. Meer informatie over Guido inclusief
zijn CV kunt u vinden op dialogic.nl.
Graag zenden we u een kopie (via email) van de uitkomsten van dit onderzoek. Daartoe kunt een
uw mailadres sturen naar ongena@dialogic.nl onder vermelding van “Kopie gebruikersonderzoek in
de zorg”. Ook als u verdere vragen heeft over dit onderzoek kunt u dit mailadres gebruiken.
Door op onderstaand knop te klikken begint de vragenlijst. Wij danken u alvast heel hartelijk voor
uw medewerking!
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Vragenlijst
1) Hoe staat het nu, in het algemeen, met uw gezondheid?
О Ik ben doorgaans gezond
О Ik ben regelmatig ziek, maar niet chronisch ziek
О Ik ben chronisch ziek
О Weet niet/wil niet zeggen
2) Hoe zou u de gezondheid, in het algemeen, van uw vaste levenspartner willen omschrijven?
О Uitstekend
О Goed
О Neutraal
О Slecht
О Zeer slecht
О Weet niet/wil niet zeggen
О Heb (momenteel) geen vaste levenspartner
3) Hoe zou u de gezondheid (in het algemeen) van uw vader willen omschrijven?
О Uitstekend
О Goed
О Neutraal
О Slecht
О Zeer slecht
О Weet niet/wil niet zeggen
О Mijn vader leeft niet meer
4) Hoe zou u de gezondheid (in het algemeen) van uw moeder willen omschrijven?
О Uitstekend
О Goed
О Neutraal
О Slecht
О Zeer slecht
О Weet niet/wil niet zeggen
О Mijn moeder leeft niet meer
5) Hebt u de afgelopen 12 maanden duidelijke gezondheidsklachten gehad, dat wil zeggen
gezondheidsklachten die u meer dan één dag hebben belemmerd bij uitoefenen van uw
dagelijkse bezigheden?
О Ja [ga naar vraag 8]
О Nee
О Weet niet/wil niet zeggen
6) Op welke dag van de maand bent u geboren? (bent u bijvoorbeeld jarig op 24 april, dan kiest
u hier antwoordcategorie 19-24)
О 1-6 [case 1]
О 7-12 [case 2]
О 13-18 [case 3]
О 19-24 [case 4]
О 25-31 [case 5]
7) U heeft aangegeven dat u doorgaans gezond bent en geen gezondheidsklachten heeft gehad
de laatste 12 maanden. Om een zo’n goed mogelijk beeld van uw zogenaamde
informatiegedrag te krijgen, willen wij u vragen zich voor te stellen dat u de volgende
klacht(en) heeft. Het kan uiteraard lastig zijn u in te leven in deze situatie, omdat deze
waarschijnlijk op geen enkele wijze aansluit bij u. Toch zouden wij u willen vragen bij het
beantwoorden van de volgende vragen in deze enquête uit te gaan van deze situatie en u zo
goed mogelijk in te leven hoe u zou handelen wanneer uw met deze klacht(en) te maken zou
hebben.
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Case 1
Stel u bent een vrouw met een leeftijd van 65 jaar. U werkt niet meer, maar verzorgd nog
wel dagelijks het huishouden. U tennist elke vrijdagochtend met een groep dames. Na het
tennissen heeft u regelmatig lichtelijk last van uw pols.

Case 2
Stel u bent een jongeman van 19 jaar en na een valpartij met de fiets heeft u pijn op de
borst. Als u gaat liggen wordt de pijn heviger. Hierbij is het ademen lichtelijk bemoeilijkt en is
niet comfortabel. U heeft de neiging hierbij sneller te gaan ademen. Deze klachten kunnen
duiden op een kneuzing of wellicht een breuk van één of meerdere ribben.

Case 3
Stel u bent vrij hard met uw hoofd tegen de muur aangevallen tijdens het klussen. U bent
hierbij kort buiten bewustzijn geweest en u voelt zich korte tijd een beetje suf en duizelig. U
heeft bovendien een paar keer de neiging om over te geven, wat een gevolg is van de
misselijkheid die u voelt.

Case 4
Stelt u zich de volgende situatie voor. Stel een dierbare van u is 10 jaar geleden overleden,
hiermee heeft u veel moeite gehad en u bent uw heil gaan zoeken in de drank.
Langzamerhand is dit van kwaad tot erger geworden, waardoor u zich vandaag de dag een
meer dan gemiddelde alcoholist kunt noemen. De laatste paar dagen merkt u dat uw mentale
gezondheid u een beetje in de steek laat, u vergeet sneller dingen en bent sneller
gedesoriënteerd. Daarnaast heeft u het idee dat uw buik ietwat gezwollen is.

Case 5
Stel u bent een man van 55 jaar, heeft altijd gezond geleefd en heeft nooit ernstige
gezondheidsklachten gehad. U ervaart echter tijdens een wandeling plotseling een hevige
druk op uw borst. Bovendien begint u hevig te zweten en voelt u zich misselijk en ervaart u
een tekort in de ademhaling.

Geef bij de volgende stellingen aan of u het ermee eens bent of niet.

Deze klachten zijn ernstig
Deze klachten zijn een gevaar voor mijn
gezondheid
Deze klachten hebben serieuze
negatieve gevolgen
Ik ben bang dat deze klachten
resulteren in een ziekte/aandoening
Ik loop risico deze ziekte/aandoening te
krijgen
Het is waarschijnlijk dat ik deze
ziekte/aandoening krijg

Helemaal
mee
oneens
О

Mee
oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

8) Ga bij het beantwoorden van de volgende vragen uit van de laatste gezondheidsklachten die
u heeft gehad. Als u niet chronisch ziek bent of regelmatig ziek is het belangrijk dat u uitgaat
van de situatie en klachten voordat u daarbij hulp of informatie ging zoeken.

Geef bij de volgende stellingen aan of u het ermee eens bent of niet.

Deze klachten zijn ernstig

Zorg over internet inzicht | Guido Ongena

Helemaal
mee
oneens
О

Mee
oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens

О

О

О

О
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Deze klachten zijn een gevaar voor mijn
gezondheid
Deze klachten hebben serieuze
negatieve gevolgen
Ik ben bang dat deze klachten
resulteren in een ziekte/aandoening
Ik loop risico deze ziekte/aandoening te
krijgen
Het is waarschijnlijk dat ik deze
ziekte/aandoening krijg

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

9) Heeft/zou u bij deze klachten hulp of informatie gezocht/zoeken bij anderen (huisarts, familie,
etc.)?
О Ja
О Nee [Ga naar vraag 20]
10) Hoe heeft/zou u bij de klachten naar hulp of informatie gezocht/zoeken? U kunt hierbij uit
meerdere mogelijkheden kiezen, bijvoorbeeld wanneer u eerst de huisarts geraadpleegd heeft
en daarna nog een familielid. [minimaal 1]
О Via de (huis)arts
О Via een familielid, vriend of kennis
О Via verschillende websites met medische informatie
О Via een online community/online forum over zorg of online lotgenotencontact
О Via tijdschriften, de tv of de radio
[alleen de vragen die relevant zijn bij de antwoorden van vraag 10]
11) U heeft aangegeven dat u via de (huis)arts informatie heeft gevraagd of zou vragen over uw
klachten. Hieronder volgen enkele stellingen die hierop betrekking hebben.
Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Bij de (huis)arts kan/kon ik mezelf in dit
geval gemakkelijk uiten
De (huis)arts geeft/gaf in dit geval snel
uitkomst over de mogelijke
aandoening/ziekte
De (huis)arts geeft/gaf in dit geval
duidelijkheid/helderheid over mijn
(mogelijke) aandoening/ziekte
De (huis)arts stelt/stelde me in dit geval
gerust
De (huis)arts is/was in dit geval
betrouwbaar
De (huis)arts is/was in dit geval
makkelijk bereikbaar/toegankelijk
De (huis)arts is/was in dit geval
makkelijk in de omgang

U heeft aangegeven dat u via familieleden, vrienden of kennissen medische informatie heeft
gevraagd of zou vragen over uw klachten. Hieronder volgen enkele stellingen die hierop betrekking
hebben, deze hebben alleen betrekking op medische informatie.
Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Bij familieleden, vrienden of kennissen
kan/kon ik mezelf gemakkelijk uiten in
dit geval
Familieleden, vrienden of kennissen
geven/gaven in dit geval snel uitkomst
over de mogelijke aandoening/ziekte
van de klachten
Familieleden, vrienden of kennissen
geven/gaven in dit geval duidelijkheid /
helderheid over mijn (mogelijke)
aandoening/ziekte
Familieleden, vrienden of kennissen
stellen/stelden me in dit geval gerust
Familieleden, vrienden of kennissen
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zijn/waren betrouwbaar in dit geval
Familieleden, vrienden of kennissen
zijn/waren in dit geval gemakkelijk
bereikbaar / toegankelijk
Familieleden, vrienden of kennissen
zijn/waren in dit geval gemakkelijk in de
omgang

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

U heeft aangegeven dat u via het Internet informatie heeft opgezocht of zou zoeken over uw
klachten. Hieronder volgen enkele stellingen die hierop betrekking hebben.
Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Via websites kan/kon ik zelf zoeken wat
ik wil in dit geval
Websites geven/gaven snel uitkomst
over de mogelijke aandoening/ziekte
van de klachten in dit geval
Websites geven/gaven
duidelijkheid/helderheid over mijn
(mogelijke) aandoening/ziekte in dit
geval
Websites stellen/stelden me gerust in
dit geval
Websites zijn/waren betrouwbaar in dit
geval
Websites zijn/waren in dit geval
gemakkelijk bereikbaar/toegankelijk
Websites zijn/waren gebruiksvriendelijk
in dit geval

U heeft aangegeven dat u via een online community/forum informatie heeft opgezocht/gevraagd of
zou zoeken/vragen over uw klachten. Hieronder volgen enkele stellingen die hierop betrekking
hebben.
Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Via de community kan/kon ik mezelf
gemakkelijk uiten in dit geval
De community geeft/gaf snel uitkomst
over de mogelijke aandoening/ziekte
van de klachten in dit geval
De community geeft/gaf
duidelijkheid/helderheid over mijn
(mogelijke) aandoening/ziekte in dit
geval
De community stelt/stelde me gerust in
dit geval
De community is/was betrouwbaar in dit
geval
De community is/was gemakkelijk
bereikbaar/toegankelijk in dit geval
De community is/was
gebruiksvriendelijk in dit geval

U heeft aangegeven dat u via tijdschriften, de tv of radio informatie heeft opgezocht of zou zoeken
over uw klachten. Hieronder volgen enkele stellingen die hierop betrekking hebben.
Helemaal mee
oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee
eens

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

Via tijdschriften, tv of radio kan/kon ik
zelf zoeken wat ik wil in dit geval
Tijdschriften, tv of radio geven/gaf snel
uitkomst over de mogelijke
aandoening/ziekte van de klachten in dit
geval
Tijdschriften, tv of radio geven/gaf
duidelijkheid/helderheid over mijn
(mogelijke) aandoening/ziekte in dit
geval
Tijdschriften, tv of radio stellen/stelden
me gerust in dit geval
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Tijdschriften, tv of radio zijn/waren
betrouwbaar in dit geval
Tijdschrift, tv of radio zijn/waren
gemakkelijk bereikbaar/toegankelijk in
dit geval
Tijdschriften, tv of radio zijn/waren
gemakkelijk te gebruiken in dit geval

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

[alleen als vraag 5 = ‘Ja’ en vraag 10= ‘huisarts’ en ‘Website’ of ‘OLC’]
U heeft aangegeven dat u via het Internet informatie heeft opgezocht over uw klachten. Graag
zouden wij u hierover kort een aantal vragen willen stellen.
12) Heeft u informatie via Internet gezocht voor of na bezoek aan (huis)arts?
О Ervoor
О Erna [ga naar vraag 17]
О Voor en erna
О Weet niet/wil niet zeggen [ga naar vraag 16]
13) Bent u door de gevonden informatie op Internet (eerder) naar de (huis)arts gegaan?
О Ja
О Nee
О Weet niet/wil niet zeggen
14) Heeft u de op Internet gevonden informatie besproken met uw (huis)arts?
О Ja
О Nee
О Weet niet/wil niet zeggen
15) Is door deze informatie van Internet ook de te volgen behandeling die uw huisarts heeft
voorgesteld beïnvloed?
О Ja [ga naar vraag 17]
О Nee [ga naar vraag 17]
О Weet niet/wil niet zeggen [ga naar vraag 17]
[alleen als vraag 5 = ‘Ja’ en vraag 10 = ‘Website’ of ‘OLC’]
16) Heeft u door middel van de gevonden informatie op Internet uw klachten helemaal zelf kunnen
oplossen?
О Ja
О Nee
О Weet niet/wil niet zeggen
17) Het Internet is een omvangrijke informatiebron, met een groot aanbod aan informatie. Bood
het Internet ook veel informatie over uw specifieke klachten?
О Ja
О Nee
О Weet niet/wil niet zeggen
18) En werd u door de informatie op Internet over uw specifieke klachten gerust gesteld?
О Ja
О Nee
О Weet niet/wil niet zeggen
19) Geef bij de volgende stellingen aan of u er mee eens bent of niet.
Met behulp van de internetinformatie
werd in dit geval de kans kleiner dat de
klachten resulteerden in een
ziekte/aandoening
Door de informatie van het internet
werd in dit geval mijn angst verminderd
De informatie via het internet had in dit
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Helemaal mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal
mee eens

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О
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geval een preventieve werking
Ik was in dit geval in staat via het
internet gemakkelijk informatie te
vinden
Ik had in dit geval gemakkelijk toegang
tot het internet
Ik kon in dit geval gevonden medische
informatie gemakkelijk begrijpen

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

[iedereen]
Deze volgende vragen zijn algemeen van aard en slaan dus niet terug op de klachten.
20) Heeft u wel eens medische informatie op het Internet gezocht voor iemand anders
(bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis)?
О Ja
О Nee
О Weet niet/wil niet zeggen
21) Hoeveel jaar maakt u al regelmatig (dat wil zeggen meerder keren per week) gebruik van het
Internet?
О 0 - ½ jaar
О ½ - 1 jaar
О 1 - 2 jaar
О 2 - 3 jaar
О 3 - 4 jaar
О 4 - 5 jaar
О Meer dan 5 jaar
О Weet niet/wil niet zeggen/niet van toepassing
22) Hoe vaak gebruikt u momenteel het Internet? (NB: e-mailen buiten beschouwing laten!)
О Meerdere keren per dag
О 1 keer per dag
О Vijf of zes keer per week
О Drie tot vier keer per week
О Eén tot twee keer per week
О Eén keer per twee weken
О Eén keer per maand
О Minder dan één keer per maand
О Nooit / dit is de eerste keer
О Weet niet/wil niet zeggen
23) Geef bij de volgende stellingen aan of u er mee eens bent of niet.
Ik begrijp termen die gerelateerd zijn
aan Internethardware en weet wat de
functie hiervan is (bijvoorbeeld modem
of router)
Ik begrijp termen/woorden die
gerelateerd zijn aan internetsoftware
(bijvoorbeeld browser of html)
Ik ben in staat om e-mails te openen en
versturen
Ik kan gemakkelijk software
downloaden
Ik kan zelf een nieuwe versie van mijn
besturingssysteem installeren
Ik kan zelf problemen met het internet
oplossen
Ik ben in staat online discussiegroepen
te gebruiken
Ik kan gemakkelijk de juiste informatie
op het internet vinden
Ik kan zelf een draadloos netwerk
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installeren
Ik kan een website bouwen

О

О

О

О

О

24) Wat is uw geslacht?
О Man
О Vrouw
25) Wat is uw geboortejaar?

26) Wat is uw hoogst genoten onderwijs?
О Basisonderwijs
О LBO, ULO, MAVO, VMBO
О HAVO, VWO, MBO
О HBO, universiteit
О Weet niet/wil niet zeggen
27) Wat is de samenstelling van uw huishouden?
О Alleenstaand zonder kinderen
О Alleenstaand met één of meer kinderen
О Getrouwd of samenwonend zonder kinderen
О Getrouwd of samenwonend met één of meer kinderen
О Weet niet/wil niet zeggen
28) Wat is het gezamenlijke bruto jaarinkomen van uw huishouden?
О Minder dan 10 duizend Euro
О 10 – 20 duizend Euro
О 20 – 30 duizend Euro
О 30 – 40 duizend Euro
О 40 – 50 duizend Euro
О 50 – 60 duizend Euro
О 60 – 70 duizend Euro
О Meer dan 70 duizend Euro
О Weet niet/wil niet zeggen
29) In welke cultuur bent u opgegroeid?
О Nederlands
О Antilliaans
О Surinaams
О Turks
О Marokkaans
О Anders Europees
О Chinees
О Midden-Oosten
О Anders Aziatisch
О Zuid-Amerikaans
О Noord-Amerikaans
О Afrikaans
О Oceanisch
О Weet niet/wil niet zeggen
30) Met welke cultuur heeft u momenteel de meeste affiniteit?
О Nederlands
О Antilliaans
О Surinaams
О Turks
О Marokkaans
О Anders Europees
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О
О
О
О
О
О
О
О

Chinees
Midden-Oosten
Anders Aziatisch
Zuid-Amerikaans
Noord-Amerikaans
Afrikaans
Oceanisch
Weet niet/wil niet zeggen

31) Heeft u nog op- aanmerkingen, dan kunt die hieronder plaatsen.

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Om een zo groot mogelijk aantal reacties te krijgen, vragen wij u de link van deze vragenlijst ook
aan uw familie, vrienden en kennissen door te geven.
Emailadres 1: ………………………………………….
Emailadres 2: ………………………………………….
Emailadres 3: ………………………………………….
(nb deze mailadressen worden niet opgeslagen)

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Guido Ongena BSc.
Dialogic innovatie & interactie
Hooghiemstraplein 33-36
3514 AX Utrecht
ongena@dialogic.nl
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Appendix III: Tabellen logistische regressie

Internetfactoren

Gezondheidsperceptie

Demografische
variabelen

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Internet zelfcompetentie

-0,576

0,457

1,588

1

0,208

0,562

Internetervaring

0,502

0,282

3,169

1

0,075

1,652

Ernst

0,047

0,421

0,013

1

0,911

1,048

Kwetsbaarheid

-0,014

0,349

0,002

1

0,969

0,986

Responscompetentie

0,225

0,334

0,451

1

0,502

1,252

Zelfcompetentie

0,024

0,392

0,004

1

0,951

1,025

Gezondheidssituatie

0,023

0,363

0,004

1

0,949

1,023

Geslacht

-1,887

1,169

2,604

1

0,107

0,152

Leeftijd

0,036

0,023

2,438

1

0,118

1,036

Onderwijs

0,107

0,514

0,043

1

0,836

1,113

Huishouden

0,217

0,306

0,504

1

0,478

1,243

Inkomen

0,002

0,225

0,000

1

0,993

1,002

Constante
-65,889
44,934
2,150
1
0,143
Tabel 27: Variabelen en hun coëfficiënten in logistische regressiemodel (websites)

B
Internetfactoren

Gezondheidsperceptie

Demografische
variabelen

S.E.

Wald

df

Sig.

0,000

Exp(B)

Internet zelfcompetentie

0,248

0,293

0,716

1

0,397

1,281

Internetervaring

-0,040

0,236

0,029

1

0,864

0,960

Ernst

0,400

0,344

1,353

1

0,245

1,492

Kwetsbaarheid

-0,106

0,271

0,153

1

0,695

0,899

Responscompetentie

0,027

0,239

0,013

1

0,911

1,027

Zelfcompetentie

-0,160

0,281

0,326

1

0,568

0,852

Gezondheidssituatie

0,436

0,256

2,893

1

0,089

1,547

Geslacht

1,111

0,578

3,687

1

0,055

3,036

Leeftijd

-0,037

0,021

3,084

1

0,079

0,963

Onderwijs

-0,076

0,362

0,044

1

0,833

0,927

Huishouden

-0,174

0,221

0,618

1

0,432

0,841

Inkomen

-0,239

0,159

2,277

1

0,131

0,787

Constante
72,637
41,935
3,000
1
0,083 3,5E+31
Tabel 28: Variabelen en hun coëfficiënten in logistische regressiemodel (online communities)
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