
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

One patient is different from the next: Coronary heart disease patients’ needs
and preferences for web-based self-management support

Vosbergen, S.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Vosbergen, S. (2014). One patient is different from the next: Coronary heart disease patients’
needs and preferences for web-based self-management support. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/one-patient-is-different-from-the-next-coronary-heart-disease-patients-needs-and-preferences-for-webbased-selfmanagement-support(19ec7231-cee9-4e76-941a-87698546db89).html


169

Samenvatting



170

Preventie en management van hart- en vaatziekten is cruciaal om de effecten van deze ziekten 

op de gezondheid te verkleinen. Patiënten kunnen hierbij zelf een belangrijke rol spelen, 

omdat de meeste risicofactoren voor hart- en vaatziekten bestaan uit gedragspatronen die zij 

zelf kunnen veranderen, zoals hun voedingspatroon en lichamelijke activiteit. Door de rol die 

patiënten zelf kunnen vervullen in preventie en het verloop van hart- en vaatziekten is er een 

toenemende aandacht voor het ondersteunen van patiënten in zelfmanagementactiviteiten. 

eHealth wordt gezien als een cruciaal onderdeel van deze ondersteuning. eHealth is het 

gebruik van informatie- en communicatietechnologie om gezondheid en gezondheidszorg te 

ondersteunen en te verbeteren [1].

Momenteel zijn er verschillende eHealth interventies beschikbaar die zich richten op de 

preventie en management van chronische ziekten. In het algemeen laten deze interventies 

positieve effecten zien, zoals een vermindering van het aantal incidenten door hartproblemen 

[2] of meer bewegingsactiviteiten [3]. eHealth wordt op dit moment in Nederland echter nog 

nauwelijks gebruikt [4]. Een mogelijke oorzaak is dat de geboden eHealth ondersteuning 

nog onvoldoende aansluit bij de behoeften en voorkeuren van patiënten die deze applicaties 

moeten gebruiken. Er is nog weinig kennis over de behoeften en voorkeuren van hartpatiënten 

ten aanzien van de door hen gewenste ondersteuning in zelfmanagement. Dit proefschrift 

richt zich daarom op deze behoeften en voorkeuren om optimale ondersteuning in 

zelfmanagement van hart- en vaatziekten via eHealth toepassingen op termijn te realiseren. 

Om dit te onderzoeken zijn verschillende methoden toegepast die afkomstig zijn uit het 

vakgebied user-centered design. Een gemeenschappelijk en belangrijk aspect van deze 

methoden is dat ze zich primair richten op de behoeften en voorkeuren van de gebruiker van 

een bepaald product, in plaats van op de onderliggende technologie. 

In Hoofdstuk 2 zijn de (dagelijkse) ervaringen van hartpatiënten met hun gezondheid 

en zelfmanagement in verschillende stadia van de ziekte onderzocht. Hierbij hebben we 

gebruik gemaakt van zg. generatieve technieken. Generatieve technieken zijn participatieve, 

kwalitatieve methoden waarbij mensen worden gevraagd iets te maken, zoals een collage 

of mindmap, en hierover te vertellen [5]. Hiermee kan inzicht worden verkregen in wat 

gebruikers weten, voelen en dromen [6]. Deze technieken worden meestal gebruikt in de 

exploratieve fase van productontwikkeling. Met deze technieken zijn de ervaringen van 23 

hartpatiënten, verdeeld over drie groepen, onderzocht: (1) patiënten met een verhoogd risico 

op hart- en vaatziekten (vroegtijdig stadium van de ziekte), (2) patiënten met progressieve 

hart- en vaatziekten die vanwege een eerste manifestatie van de ziekte een ziekenhuisopname 

ondergingen (d.w.z. voor een hartinfarct, dotterprocedure of een andere klinische interventie) 

en (3) patiënten met progressieve hart- en vaatziekten die meer dan zes maanden geleden, 

meer dan eens, of allebei, voor een manifestatie van de ziekte een ziekenhuisopname 

ondergingen. Het onderzoek toonde aan dat patiënten hun gezondheid anders ervaren in 

de stabiele fasen dan in de acute en postacute fases van de ziekte, en bovendien dat ze hun 

gezondheid anders ervaren in vroegtijdige dan in latere fasen. Patiënten in de postacute 
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fase leken het meest ontvankelijk voor ondersteuning in zelfmanagement, omdat deze 

groep werd gekarakteriseerd door angst voor een nieuw incident en fysieke ongemakken. 

Patiënten in stabiele fasen van de ziekte hadden echter de behoefte een normaal leven te 

leiden, zonder te worden herinnerd aan de ziekte. eHealth applicaties die zelfmanagement 

ondersteunen zullen dus moeten aansluiten bij de variatie in behoeften in de verschillende 

fasen van de ziekte. Daarnaast zullen eHealth applicaties patiënten moeten ondersteunen 

in het bevorderen van ‘empowerment’ en het ontwikkelen van realistische verwachtingen 

aangaande het verloop van de ziekte. Ten slotte moeten deze applicaties afgestemd worden 

op de individuele gezondheidssituatie en voorkeuren van hun gebruikers. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de tevredenheid van eindgebruikers met een commercieel 

beschikbare, webgebaseerde gezondheidscheck. De tevredenheid van eindgebruikers is 

een belangrijke determinant van de potentiële impact van zulke interventies, omdat het 

gebruik van de interventie en de acceptatie van de adviezen erdoor wordt beïnvloed. De 

gezondheidscheck bestond uit vier onderdelen: (1) een vragenlijst om gezondheid en 

leefstijl vast te stellen, (2) een biometrisch onderzoek, (3) een laboratoriumonderzoek en 

(4) terugkoppeling op maat, bestaande uit een persoonlijk risicoprofiel en gezondheids- en 

leefstijladviezen via een web portal. Deelnemers aan de interventie ontvingen na deelname 

een evaluatievragenlijst die bestond uit gesloten vragen over de verschillende onderdelen van 

de interventie, en een open tekstveld. Over het algemeen beoordeelden de 637 eindgebruikers 

die de vragenlijst invulden de gezondheidscheck positief. Van deze respondenten schreven er 

189 iets in het open tekstveld; na analyse resulteerde dit in 315 afzonderlijke opmerkingen. 

De opmerkingen hadden voornamelijk betrekking op een gebrek aan controle over de 

ingevoerde informatie, een gebrek aan vertrouwen in de ontvangen terugkoppeling en 

ervaren problemen wanneer respondenten voor extra uitleg een (externe) zorgprofessional 

benaderde. Respondenten vroegen onder meer om meer inzicht in hoe de persoonlijke 

terugkoppeling tot stand kwam. De resultaten toonden verder aan dat het voor dit soort 

interventies van belang is dat er duidelijk en accuraat wordt aangegeven wat het doel van de 

interventie is en uit welke onderdelen deze bestaat, om onrealistische verwachtingen onder 

eindgebruikers te voorkomen. Daarnaast zou het betrekken van gezondheidsprofessionals 

in de implementatie van zulke interventies het gebruik en vertrouwen van eindgebruikers 

kunnen versterken.

In het vervolg op dit onderzoek (Hoofdstuk 4) wordt onderzocht of industrieel ontwerpers 

die participeren in een focusgroep dezelfde problemen aandragen als de eindgebruikers 

rapporteren in de vragenlijst uit Hoofdstuk 3. Na het uitsluiten van de opmerkingen die 

dezelfde strekking hadden, zijn totaal 137 unieke problemen van 189 eindgebruikers 

vergeleken met 148 unieke problemen van tien industrieel ontwerpers. Slechts 10% van het 

totaal aantal unieke problemen kwam zowel in de vragenlijst als in de focusgroep naar voren. 

Eindgebruikers maakten meer opmerkingen over het nut van de gezondheidscheck en over 

verwachtingen die niet werden waargemaakt. Ontwerpers maakten meer opmerkingen over 

de manier waarop de informatie werd gepresenteerd aan eindgebruikers, de kwaliteit van de 
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feedback die door de gezondheidscheck werd gegeven, aanbevelingen voor marketing en hoe 

meer eenheid kon worden gecreëerd in het design van het web portal en over hoe de interventie 

zou kunnen worden verbeterd aan de hand van de aangedragen problemen. Concluderend 

kunnen we stellen dat, hoewel we hoopten met een focusgroep met industrieel ontwerpers 

op een simpele manier belangrijke problemen te kunnen voorkomen, vragenlijsten met 

eindgebruikers niet kunnen worden vervangen door zo een focusgroep, omdat deze zich op 

andere aspecten van de interventie richten. 

Hoofdstuk 5 borduurt verder op één van de bevindingen in Hoofdstuk 2, namelijk dat 

hartpatiënten behoeften hebben aan informatie die aansluit bij hun individuele voorkeuren 

voor de stijl waarin schriftelijk informatie over hun ziekte en behandeling wordt gepresenteerd. 

In Hoofdstuk 5 wordt nagegaan in hoeverre patiënten variëren in hun voorkeuren voor de 

stijl waarin gezondheidsgerelateerde informatie is weergegeven en of deze stijlvoorkeuren 

een relatie hadden met gezondheidsvaardigheden (health literacy), monitor-blunter coping 

stijl en andere patiëntkarakteristieken. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden 

om informatie waarmee gezondheidsgerelateerde beslissingen kunnen worden gemaakt 

te verkrijgen, te verwerken en te begrijpen [7]. De monitor-blunter coping stijl beschrijft 

hoe individuen omgaan met persoonlijk bedreigende informatie; monitors zoeken naar 

informatie zodat hun bezorgdheid vermindert, terwijl blunters de neiging hebben om 

informatie te vermijden die zij bedreigend vinden [8]. In dit onderzoek vulden hartpatiënten 

een internetvragenlijst in die deze en verschillende andere karakteristieken van patiënten, 

zoals sociodemografische status, ziektegeschiedenis en expliciete informatievoorkeuren 

vaststelde. De stijlvoorkeuren van patiënten werden vastgesteld met negen sets van teksten 

die allen verschilden in één van negen teksteigenschappen. De vragenlijst werd ingevuld door 

213 patiënten en toonde aan dat patiënten sterk variëren in hun stijlvoorkeuren. De grootste 

verschillen werden gevonden in voorkeuren voor het tijdsperspectief van de tekst (gericht 

op het heden of de toekomst), de bron van informatie, en het wel of niet expliciet benoemen 

van medische en gezondheidsrisico’s in een tekst. Sommige van de onderzochte voorkeuren 

waren gerelateerd aan de gezondheidsvaardigheden van patiënten of hun monitor-blunter 

coping stijl. Ook verschillende andere patiëntkarakteristieken toonden een associatie met 

stijlvoorkeuren, zoals hun burgerlijke staat, sociale ondersteuning, ziektegeschiedenis 

en leeftijd. Echter was er geen eenduidig patroon in welke karakteristieken een associatie 

hadden met de stijlvoorkeuren van patiënten, maar verschilden deze per teksteigenschap. 

Hoewel het op maat aanbieden van educatieve informatie aan patiënten veelbelovende 

resultaten heeft opgeleverd, wordt dit in de praktijk nog weinig toegepast. Hoofdstuk 

6 beschrijft een methode waarmee educatieve gezondheidsinformatie gemakkelijk kan 

worden aangepast aan de stijlvoorkeuren van patiënten. De ontwikkelde methode bestaat 

uit twee fasen waarbij gebruikt wordt van persona’s. Persona’s zijn fictieve karakters die de 

eigenschappen van echte eindgebruikers weerspiegelen [9]. Eerst zijn persona’s gecreëerd 

door een clusteranalyse uit te voeren op de gegevens van het onderzoek beschreven in 
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Hoofdstuk 5 (internetvragenlijst) en door vervolgens een levendige beschrijving te maken 

van de voorkeuren in deze clusters met behulp van citaten van de patiënten die deelnamen 

aan het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 2. Daarna zijn adaptatieregels ontwikkeld om 

bestaande educatieve teksten aan te passen naar elk van de persona’s. Vervolgens is het gebruik 

van deze methode onderzocht door middel van een pilotvalidatie met 38 hartpatiënten. Deze 

patiënten werd eerst in een kort interview gevraagd welke van de persona’s hun voorkeur had. 

Daarna werd hen gevraagd om drie van de teksten (die waren aangepast aan de voorkeuren 

van de persona’s met de ontwikkelde methode) te beoordelen aan de hand van een papieren 

vragenlijst. De resultaten toonden aan dat de meeste deelnemers zich gemakkelijk konden 

identificeren met één van de vijf persona’s, hoewel sommigen aangaven dat ze het moeilijk 

vonden om te kiezen. Gemiddeld gezien beoordeelden 47.4% van de deelnemers de tekst die 

hoorde bij de persona waar zij de voorkeur aan gaven positiever dan de tekst die paste bij de 

persona die hun minste voorkeur had, en 21.1% beoordeelde beide teksten hetzelfde. 

Concluderend, blijken hartpatiënten dus op individueel niveau te verschillen in hun 

behoeften en voorkeuren voor ondersteuning en educatie. Daarnaast bestaan er verschillen 

in hun behoeften in de verschillende stadia van hart- en vaatziekten. Een benadering die 

voor elke patiënt hetzelfde is lijkt daarmee een suboptimale oplossing die de acceptatie of 

het gebruik van eHealth applicaties negatief beïnvloed. Een nieuwe benadering, die beter 

rekening houdt met de verschillen in voorkeuren en behoeften van hartpatiënten, is vereist. 

Eén van de grootste uitdagingen is het ondersteunen van patiënten die zich in stabiele, 

asymptomatische fasen van de ziekte bevinden en die vooral de wens hebben om door te 

gaan met hun leven, zonder steeds herinnerd te worden aan hun patiënt-zijn. Daarnaast 

is er meer onderzoek nodig naar hoe we informatie kunnen aanbieden die aan sluit bij de 

(stijl)voorkeuren van patiënten. De in dit proefschrift ontwikkelde methode op basis van 

persona’s is een eerste stap in de ontwikkeling van expliciete, gestructureerde methoden om 

dit te doen. 

De participatie van eindgebruikers in het ontwerp en de ontwikkeling van producten 

wordt nu ook in de gezondheidszorg onderkend als een belangrijke voorwaarde voor de 

uiteindelijke acceptatie en het succes van die producten. Op basis van de ervaringen met 

user-centered design methoden in dit proefschrift en de resultaten die het gebruik van 

deze methoden heeft opgeleverd, adviseren wij deze onderzoekslijn voort te zetten. Het 

identificeren van de behoeften en voorkeuren van patiënten kan namelijk belangrijke kennis 

opleveren voor de ontwikkeling en optimalisatie van eHealth applicaties. Uiteindelijk zou dit 

het gebruik van eHealth applicaties kunnen vergroten, en zo in de toekomst de preventie en 

zelfmanagement van hart- en vaatziekten kunnen verbeteren. 
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