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Voor een optimale behandeling is het van belang dat patiënten vertrouwen hebben in hun 

arts. In de oncologie is vertrouwen mogelijk nog essentiëler, vanwege de 

levensbedreigende aard van kanker. Sinds enkele decennia groeit de zorg dat het 

vertrouwen van patiënten afneemt. Een dergelijke afname van vertrouwen zou 

voortkomen uit veranderingen in de organisatie van de gezondheidszorg en toegenomen 

autonomie bij patiënten. Onderzoek tot nu toe laat zien dat vertrouwen in de 

gezondheidszorg inderdaad is afgenomen. Vertrouwen binnen de behandelrelatie is echter 

nog onveranderd sterk. Toch is nog te weinig wezenlijk onderzoek naar vertrouwen 

tussen arts en patiënt uitgevoerd voor stevige conclusies. Er is weinig bekend over wat 

patiënten precies verstaan onder vertrouwen of hoe het tot stand komt. Het meeste 

beschikbare onderzoek is uitgevoerd binnen de eerstelijnszorg. Resultaten uit deze 

context zijn niet zomaar naar de oncologie te vertalen. Immers, vertrouwen komt voor 

patiënten met kanker mogelijk anders tot stand en is anders van aard, door de ernst en 

ingrijpendheid van het ziekteproces. Er zijn aanwijzingen dat de oncoloog in zijn of haar 

communicatie bij kan dragen aan vertrouwen. Welke concrete gedragingen van belang zijn 

weten we niet. Meer inzicht in hoe communicatie bijdraagt aan vertrouwen kan oncologen 

helpen in het verbeteren van hun gespreksvoering met patiënten. Uiteindelijk kunnen 

zulke verbeteringen bijdragen aan verbeterde oncologische zorg. 

In dit proefschrift wordt het vertrouwen van patiënten met kanker in hun 

oncoloog onder de loep genomen. Het beschreven onderzoek richtte zich 

achtereenvolgens op de betekenis, de meting en voorspellers van vertrouwen van 

patiënten met kanker. Het uiteindelijke doel was bewijs te vergaren over hoe de oncoloog 

via communicatie kan bijdragen aan vertrouwen. Daartoe werd uitgegaan van drie 

onderzoeksvragen: 

 

1) Hoe beschrijven en verklaren patiënten met kanker vertrouwen in hun oncoloog?  

2) Kunnen we het vertrouwen van patiënten met kanker in hun oncoloog op 

betrouwbare en valide wijze meten?  

3) Wordt het vertrouwen van patiënten met kanker beïnvloed door hoe de 

oncoloog communiceert? 

  

Deze vragen worden achtereenvolgens behandeld in de drie delen van dit proefschrift, 

waarna de resultaten worden geïntegreerd in een algemene discussie.  
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DEEL 1: HOE BESCHRIJVEN EN VERKLAREN PATIËNTEN MET KANKER 

VERTROUWEN IN HUN ONCOLOOG? 

In Hoofdstuk 2 gaven we een overzicht van de beschikbare empirische literatuur over 

vertrouwen van kankerpatiënten in hun oncoloog. Van de 45 beschikbare artikelen over 

dit onderwerp waren er slechts enkele primair gericht op vertrouwen. Een 

begripsbepaling van vertrouwen werd vaak niet gegeven en er bestond veel variatie tussen 

de weinige beschikbare definities. Het vertrouwen van patiënten in hun oncoloog was over 

het algemeen genomen sterk. Diens technische vaardigheid, eerlijkheid en patiëntgerichte 

gedragingen vergrootten het vertrouwen van patiënten. Sterk vertrouwen leek te leiden 

tot soepeler communicatie en medische besluitvorming, minder angst bij patiënten en 

verbeterde therapietrouw. Echter, weinig studies waren primair op vertrouwen gericht en 

methoden om vertrouwen te meten lieten vaak te wensen over. Daarom concludeerden 

wij dat meer systematisch, theoretisch onderbouwd onderzoek nodig is om een meer 

fundamenteel begrip te krijgen van het vertrouwen van kankerpatiënten in hun oncoloog.  

Om meer zicht te krijgen op wat patiënten bedoelen wanneer ze spreken over 

‘vertrouwen’, onderzochten we in Hoofdstuk 3 hoe patiënten vertrouwen in hun 

oncoloog beschrijven en verklaren. Individuele diepte-interviews werden uitgevoerd 

binnen een diverse steekproef van patiënten met kanker. Patiënten bleken veel moeite te 

hebben om een abstract onderwerp als vertrouwen onder woorden te brengen. Veel 

patiënten hadden voor hun gevoel geen andere keuze dan de oncoloog te vertrouwen. 

Daardoor ontstond al bij de start van de behandelrelatie een sterk maar oppervlakkig 

vertrouwen, voortkomend uit de ervaren noodzaak te vertrouwen. Pas na verloop van tijd 

en herhaaldelijk contact met de arts ontstond een dieper, meer relationeel, vertrouwen. 

Met behulp van een raamwerk voor vertrouwen, afkomstig uit de eerstelijnszorg, 

onderzochten we ook of mensen met kanker onderscheid maakten tussen verschillende 

dimensies van vertrouwen en, zo ja, welke dimensies. Patiënten bleken vier dimensies te 

onderscheiden, namelijk: loyaliteit (het belang van de patiënt voorop stellen), medische 

deskundigheid, eerlijk en open informatie geven, en een zorgzame en meelevende houding 

van de oncoloog. De laatstgenoemde dimensie, die we als Zorgzaamheid bestempelden, 

werd toegevoegd aan eerder in de literatuur geïdentificeerde dimensies van vertrouwen. 

Allochtone patiënten ervaren vertrouwen in hun oncoloog mogelijk anders dan 

anderen. Daarom namen we in Hoofdstuk 4 afzonderlijk interviews af met een kleine 

groep allochtone patiënten van Turkse en Arabische afkomst. Het doel was te 

onderzoeken hoe deze patiënten vertrouwen beschrijven en verklaren. Patiënten 

beschreven hoe vertrouwen niet al bij aanvang sterk was, maar langzamerhand groeide. Ze 
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benadrukten drie belangrijke elementen die bijdroegen aan vertrouwen. Allereerst 

hechtten ze veel belang aan een actiegerichte benadering van de oncoloog, in alle 

verschillende fases van hun ziekte. Een afwachtende houding werd door patiënten 

geïnterpreteerd als een gebrek aan hulpvaardigheid, wat hun vertrouwen ondermijnde. 

Ten tweede vertelden patiënten dat zij er behoefte aan hadden dat de oncoloog hen 

geruststelde en zwaarmoedige onderwerpen vermeed, met als doel hoop te kunnen 

behouden. Ten slotte droeg de non-verbale communicatie door de oncoloog, met name 

diens gezichtsuitdrukking, bij aan het vertrouwen van patiënten. Ook al zijn deze drie 

elementen tot op zekere hoogte van belang voor alle patiënten met kanker, toch worden 

ze mogelijk meer expliciet gewaardeerd door allochtone patiënten met een Turkse en 

Arabische achtergrond.  

De noodzaak tot vertrouwen die patiënten bleken te ervaren onderstreept de 

kwetsbare positie en afhankelijkheid van kankerpatiënten ten opzichte van hun oncoloog. 

Het beeld van de hedendaagse mondige, autonome en kritische patiënt behoeft bij mensen 

met kanker klaarblijkelijk nuancering. Het is van belang dat oncologen exploreren in 

hoeverre hun patiënten een actieve en autonome rol wensen of dat juist een traditionele, 

paternalistische rolverdeling zorgt voor optimaal vertrouwen. In dat laatste geval ligt de 

verantwoordelijkheid voor goede communicatie meer bij de oncoloog. Bij allochtone 

patiënten zal het oncologen soms meer moeite kosten om vertrouwen te ‘winnen’. 

Bovendien is het bij deze patiënten zaak om helder toe te lichten waarom soms voor 

afwachtend beleid wordt gekozen. 

 

 

DEEL 2: KUNNEN WE HET VERTROUWEN VAN PATIËNTEN MET 

KANKER IN HUN ONCOLOOG OP BETROUWBARE EN VALIDE WIJZE 

METEN? 

In ons overzicht van de empirische literatuur (Hoofdstuk 2) stelden we vast dat het 

vertrouwen van mensen met kanker tot op heden werd gemeten met ofwel 

ongevalideerde losse vragen, dan wel met vragenlijsten die in de eerstelijnszorg werden 

ontwikkeld. Het was onduidelijk hoe geschikt deze meetinstrumenten waren om adequaat 

het vertrouwen van kankerpatiënten in hun oncoloog te meten. Daarom ontwikkelden wij 

een meetinstrument met dat doel, uitgaande van definities van vertrouwen die patiënten 

zelf gaven. We ontwikkelden een multidimensionale vragenlijst, gebaseerd op de bestaande 

Physician Trust Scale en onze kwalitatieve interviews met patiënten. De daaruit 
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voortkomende, uit 18 stellingen bestaande, Trust in Oncologist Scale (TiOS) werd 

gevalideerd onder Nederlandse kankerpatiënten. De resultaten daarvan zijn te vinden in 

Hoofdstuk 5. Vervolgens werd de TiOS vertaald in het Engels en intercultureel 

gevalideerd bij Australische kankerpatiënten (Hoofdstuk 6). In aansluiting op onze 

kwalitatieve bevindingen bevatte de vragenlijst de dimensie Zorgzaamheid, als aanvulling op 

eerder onderscheiden dimensies Loyaliteit, Deskundigheid en Eerlijkheid. De TiOS bleek op 

betrouwbare en valide wijze het vertrouwen van kankerpatiënten in hun oncoloog te 

kunnen meten. Het vertrouwen van deze patiënten bleek over het algemeen sterk te zijn. 

De verwachte multidimensionaliteit was in beperkte mate terug te zien in de resultaten. 

Zowel bij de Nederlandse als bij de Australische patiënten kon vertrouwen het beste als 

eendimensionaal beschouwd worden. Deze bevinding staat in contrast met het 

onderscheid tussen dimensies dat patiënten maakten in ons kwalitatieve onderzoek. De 

gevonden eendimensionaliteit komt mogelijk voort uit de sterkte van, en het gebrek aan, 

variatie in vertrouwen dat patiënten in de vragenlijsten rapporteerden. Daardoor ontstond 

een scheve verdeling van scores. We bespraken dat het uiteindelijk mogelijk problematisch 

is om met vragenlijsten de processen bloot te leggen die ten grondslag liggen aan 

vertrouwen.  

 

 

DEEL 3: WORDT HET VERTROUWEN VAN PATIËNTEN MET KANKER 

BEÏNVLOED DOOR HOE DE ONCOLOOG COMMUNICEERT? 

Voor optimaal vertrouwen is het belangrijk om te weten hoe het tot stand komt. 

Communicatie door de oncoloog is een belangrijke focus voor onderzoek naar 

voorspellers van vertrouwen. Interpersoonlijk vertrouwen ontstaat immers, ten minste 

deels, via communicatie. Bovendien is communicatie beter beïnvloedbaar dan vaststaande 

kenmerken van de gezondheidszorg, patiënten of de oncoloog. In ons literatuuroverzicht 

van Hoofdstuk 2 stelden we vast dat tot dusverre geen experimenteel onderzoek naar 

voorspellers van vertrouwen van kankerpatiënten was uitgevoerd. Met behulp van 

experimentele studies zou onderscheid kunnen worden gemaakt tussen oorzaak en 

gevolg. Bovendien was het op grond van de beschikbare kennis moeilijk vast te stellen 

welke concrete gedragingen door de oncoloog bijdragen aan vertrouwen. 

Daarom ontwierpen wij een experimentele studie om te onderzoeken of en hoe 

communicatie door de oncoloog invloed heeft op het vertrouwen van patiënten. We 

maakten gebruik van zogenaamde ‘videovignetten’, waarbij verschillende variaties van een 
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video-opname werden gemaakt die een nagespeeld consult tussen een oncoloog en een 

patiënt toonden. We manipuleerden drie kenmerken van hoe de oncoloog 

communiceerde, die in onze kwalitatieve studie (Hoofdstuk 3) door patiënten waren 

genoemd als belangrijk voor vertrouwen. Voor elk van deze kenmerken, namelijk 1) blijk 

geven van medische deskundigheid, 2) het geven van eerlijke informatie, en 3) blijk geven 

van zorgzaamheid, creëerden we een standaard en een ‘verbeterde’ variant. Door de 

standaard en de verbeterde varianten op alle mogelijke manieren te combineren 

ontstonden acht verschillende video-vignetten. Afgezien van deze manipulaties van enkele 

seconden was het getoonde consult in alle varianten van de video identiek wat betreft 

beeld en inhoud. Patiënten met kanker en mensen genezen van kanker bekeken allen twee 

van de acht vignetten en rapporteerden na ieder van de observaties hun vertrouwen in de 

geobserveerde oncoloog, gebruikmakend van de Trust in Oncologist Scale. In Hoofdstuk 7 

beschreven wij de methodologische keuzes en dilemma’s die men kan ondervinden bij het 

ontwikkelen en gebruiken van video-vignetten. Dit overzicht kan bruikbaar zijn voor 

onderzoekers die in de toekomst onderzoek met video-vignetten uitvoeren.  

In Hoofdstuk 8 testten wij hoe de drie gemanipuleerde kenmerken van 

communicatie door de oncoloog het vertrouwen van patiënten beïnvloedden. De 

resultaten lieten zien dat zelfs kleine variaties in de communicatie door de geobserveerde 

oncoloog invloed hadden op het vertrouwen van kankerpatiënten. Vertrouwen was 

sterker wanneer de oncoloog zich meer zorgzaam gedroeg, open en eerlijk 

communiceerde en zijn medische deskundigheid benadrukte. Er was ook sprake van een 

volgorde-effect: Patiënten hadden meer vertrouwen in de oncoloog die zij in de tweede 

video zagen dan in de oncoloog uit de eerste video. Over het algemeen rapporteerden 

oudere, lager opgeleide patiënten sterker vertrouwen, terwijl het geslacht van patiënten 

geen invloed had op vertrouwen. In Hoofdstuk 9 onderzochten we of de mate van 

vertrouwen afhankelijk is van persoonlijkheidskenmerken van patiënten, in het bijzonder 

hun beheersingsoriëntatie (‘locus of control’), en hechtingsstijl. Bovendien onderzochten we 

of de invloed van communicatie door de oncoloog op vertrouwen afhankelijk was van 

deze persoonlijkheidskenmerken. We vonden dat patiënten met een sterke overtuiging 

dat anderen hun gezondheid bepaalden (sterke externe locus of control) meer vertrouwen 

rapporteerden in de geobserveerde oncoloog. Een angstige, noch een vermijdende 

hechting hing samen met vertrouwen in de geobserveerde oncoloog. Wel had zorgzame 

communicatie door de oncoloog een minder positief effect op vertrouwen bij patiënten 

die meer vermijdend gehecht waren. Bovendien rapporteerden zowel patiënten met een 

meer vermijdende als die met een meer angstige hechtingsstijl minder vertrouwen in hun 

eigen behandelend arts.  
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In Hoofdstuk 10 onderzochten we de invloed van verschillende methoden om 

patiënten te werven op onderzoeksresultaten. Voor ons onderzoek beschreven in 

hoofdstukken 8 en 9 wierven wij patiënten zowel via de oncologische poliklinieken van 

ziekenhuizen als via verenigingen voor kankerpatiënten. Aan veel studies naar 

communicatie in de gezondheidszorg nemen alleen leden van kankerpatiëntenverenigingen 

deel, terwijl niet duidelijk is of resultaten van deze patiënten kunnen worden 

gegeneraliseerd naar de bredere patiëntenpopulatie. Daarom testten we of de 

onderzoeksresultaten vergelijkbaar waren tussen leden van kankerpatiëntenverenigingen 

en patiënten geworven via poliklinieken. De resultaten lieten zien dat leden van 

kankerpatiëntenverenigingen jonger en hoger opgeleid waren dan patiënten uit de 

poliklinieken. Leden ervoeren meer persoonlijke controle over hun gezondheid, maar 

waren ook angstiger. Ze rapporteerden een minder sterk vertrouwen in de algemene 

gezondheidszorg, in hun eigen behandelend oncoloog én in de geobserveerde oncoloog 

dan patiënten uit de poliklinieken. Het effect van communicatie door de oncoloog op 

vertrouwen was echter vergelijkbaar tussen de twee groepen. We concludeerden dat 

toekomstige studies er rekening mee zouden moeten houden dat het werven via 

patiëntenverenigingen consequenties heeft voor de generaliseerbaarheid van resultaten. 

Echter, voor het onderzoeken van processen, bijvoorbeeld hoe communicatie het 

vertrouwen beïnvloedt, zijn resultaten van deze groep mogelijk vergelijkbaar met die van 

gemiddelde patiënten.  

De belangrijkste conclusie van het derde deel van dit proefschrift is dat oncologen 

via kleine aanpassingen in hun communicatie direct aan het vertrouwen van patiënten met 

kanker kunnen bijdragen. Door blijk te geven van medische competentie, eerlijkheid en 

zorgzaamheid kan vertrouwen in korte tijd worden versterkt. Echter, sterke persoonlijke 

verschillen tussen patiënten onderstrepen hoe belangrijk het blijft dat de oncoloog zijn 

communicatie aanpast aan individuele patiënten. Vooral voor vermijdend gehechte 

patiënten lijkt open en zorgzame communicatie vertrouwen eerder te schaden dan te 

bevorderen.  

 

 

ALGEMENE DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

Tot slot worden in Hoofdstuk 11 de belangrijkste resultaten uit de verschillende 

hoofdstukken besproken en worden aanbevelingen voor de klinische praktijk gegeven. 

Daarnaast bespreken we mogelijke richtingen voor toekomstig onderzoek naar 

vertrouwen. We concluderen dat het zinnig is om onderzoek naar vertrouwen te blijven 
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vervolgen, zeker in de oncologische context. Vertrouwen heeft toegevoegde waarde ten 

opzichte van soortgelijke graadmeters als tevredenheid, omdat het ook emotionele en 

relationele aspecten omvat. In vervolgonderzoek is het zinnig om naast onze vragenlijst 

naar vertrouwen in de oncoloog ook andere meetmethoden voor vertrouwen te 

ontwikkelen. Te denken valt aan kwalitatieve zelfrapportage of aan impliciete maten, 

waarmee automatische reacties en gevoelens van mensen kunnen worden geregistreerd. 

Video-vignetten bleken in ons onderzoek bruikbaar te zijn om specifieke invloeden op 

vertrouwen te onderzoeken. Echter, dergelijke studies zouden zo veel mogelijk gekoppeld 

moeten worden aan observationele gegevens, zodat de generaliseerbaarheid naar de 

klinische praktijk gewaarborgd blijft.  

In toekomstig onderzoek naar vertrouwen zou allereerst meer aandacht moeten 

zijn voor de mogelijke negatieve gevolgen van extreem sterk vertrouwen. Patiënten met 

blind vertrouwen in hun oncoloog stellen zich mogelijk passief op in hun behandeling en 

durven niet kritisch te zijn op hun arts. Ten tweede zou kunnen worden onderzocht waar 

vertrouwen in de oncoloog toe leidt. Brengt sterk vertrouwen inderdaad betere 

besluitvorming, minder angst en meer therapietrouw met zich mee, zoals is gesuggereerd? 

Een laatste belangrijke vraag is hoe vertrouwen zich ontwikkelt over de tijd. Daarbij kan 

ook de impact van recente ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg op vertrouwen in 

ogenschouw worden genomen. Oncologische zorg is in toenemende mate multidisciplinair 

georganiseerd, waardoor patiënten mogelijk minder in staat zijn een band op te bouwen 

met specifieke behandelaars. Daarnaast hebben patiënten steeds betere toegang tot 

(conflicterende) medische informatie en neemt de media-aandacht voor medische fouten 

toe. Al deze ontwikkelingen hebben mogelijk hun weerslag op het vertrouwen dat 

patiënten met kanker in hun oncoloog stellen.  

Concluderend is in dit proefschrift het belang van communicatie door de 

oncoloog voor het vertrouwen dat patiënten in hun oncoloog stellen solide onderbouwd. 

Behalve methodologische aanknopingspunten biedt het onderzoek ook praktische 

handvatten voor het verbeteren van communicatietraining aan artsen en medische 

studenten. Uiteindelijk kunnen deze resultaten daarmee bijdragen aan betere zorg aan 

patiënten met kanker. 

 


