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Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve en efficiënte zorgverlening aan 
patiënten met kanker. Goed geïnformeerde patiënten kunnen zich beter voorbereiden 
op behandelingen en zijn beter in staat om te gaan met de ziekte in het dagelijks leven. 
Maar liefst 60% van de patiënten met kanker is 65 jaar of ouder en dit percentage 
zal door de vergrijzing de komende jaren fors toenemen. Informatievoorziening aan 
ouderen wordt echter bemoeilijkt door leeftijdsgerelateerde cognitieve, motorische 
en visuele problemen, waardoor goede informatievoorziening aan ouderen extra 
complex is. Het internet kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de 
informatievoorziening aan ouderen. Steeds meer ouderen gebruiken het internet voor 
gezondheidsinformatie, bijvoorbeeld als aanvullende bron naast de informatie die ze 
via hun zorgverlener ontvangen. Daarnaast wordt veel gezondheidsinformatie primair 
of zelfs exclusief online aangeboden, waardoor ouderen gedwongen worden het 
internet te gebruiken voor informatie die belangrijk voor hen is. Onderzoek wijst echter 
uit dat veel ouderen niet goed om kunnen gaan met online computertechnologieën. 
Dit kan komen door een gebrek aan ervaring met het internet dat veel ouderen 
hebben, maar ook doordat veel webdesigners geen rekening houden met ouderen als 
doelgroep wanneer zij online informatie ontwikkelen. Het gebrek aan ervaring en het 
niet rekening houden met ouderen als online doelgroep leidt ertoe dat veel ouderen 
zich minder bekwaam en gemotiveerd voelen om het internet te gebruiken voor het 
verkrijgen van gezondheidsinformatie; met andere woorden, het internet niet kunnen 
en willen gebruiken. 
 Gezien het belang van goede informatievoorziening, het stijgend aantal 
ouderen met kanker en het potentieel van online informatie aan deze groep patiënten, 
is onderzoek nodig naar hoe online informatie het best gepresenteerd kan worden 
zodat ouderen deze informatie kunnen en willen gebruiken. Een manier om online 
informatie te verbeteren voor ouderen is de toevoeging van illustraties en video’s. 
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek richt zich daarom op hoe illustraties en 
video’s ervoor kunnen zorgen dat ouderen meer tevreden zijn met online informatie 
over kanker (‘website satisfaction’) en deze informatie beter begrijpen, onthouden 
en kunnen reproduceren (‘recall’). Daarnaast wordt ook onderzocht welke invloed 
leeftijd – zowel kalenderleeftijd als leeftijdsgerelateerde factoren – heeft. De vraag 
die centraal staat in dit proefschrift is: “Wat is de beste manier om online informatie te 
presenteren aan ouderen met kanker?”. Daartoe werd uitgegaan van drie hoofdvragen:

(1) Hoe kunnen illustraties gebruikt worden om de tevredenheid met en het 
onthouden van online informatie over kanker bij ouderen te verhogen? 
(2) Hoe kunnen video’s gebruikt worden om de tevredenheid met en het onthouden 
van online informatie over kanker bij ouderen te verhogen? 
(3) Welke invloed heeft leeftijd op de tevredenheid met en het onthouden van 
online informatie over kanker bij ouderen?
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Hoe kunnen illustraties gebruikt worden om de tevredenheid 
met en het onthouden van online informatie over kanker bij 
ouderen te verhogen?
Hoewel eerder onderzoek reeds ondersteuning gaf voor de effectiviteit van 
illustraties, zijn de bevindingen onder ouderen niet consistent. Daarnaast richt weinig 
onderzoek zich op welke verschillende soorten illustraties mogelijk effectief zijn, zoals 
bijvoorbeeld het onderscheid tussen cognitieve en affectieve illustraties. Cognitieve 
illustraties helpen informatie beter te begrijpen en onthouden door (delen van) 
tekstuele informatie uit te leggen, terwijl affectieve illustraties niet relevant zijn voor 
beter begrip, maar tot doel hebben een goed gevoel over de informatie te geven. Dit 
proefschrift bevat drie artikelen waarin onderzoek wordt beschreven naar de vraag of 
en hoe cognitieve en affectieve illustraties bijdragen aan de tevredenheid met en het 
onthouden van informatie over kanker bij ouderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen tevredenheid met de aantrekkelijkheid, begrijpelijkheid en emotionele steun 
van de website.
 In Hoofdstuk 2 wordt de eerste hoofdvraag onderzocht. Bij 271 jongeren 
(< 65 jaar) en 165 ouderen (> 65 jaar) werd een online vragenlijst afgenomen met 
daarin een webpagina waarop een behandeling voor longkanker werd uitgelegd. De 
deelnemers kregen ofwel een webpagina te zien met daarop alleen tekst, tekst en 
cognitieve illustraties, tekst en affectieve illustraties, of tekst en zowel cognitieve als 
affectieve illustraties. Zowel cognitieve als affectieve illustraties dragen bij aan de 
tevredenheid met de aantrekkelijkheid van de webpagina, maar zorgden er niet voor 
dat informatie beter werd onthouden. Daarnaast zijn jongeren in het algemeen meer 
tevreden met de begrijpelijkheid van de webpagina dan ouderen, terwijl ouderen 
juist meer tevreden zijn met de emotionele steun van de webpagina dan jongeren. 
Een hogere tevredenheid met de emotionele steun van de webpagina zorgt er onder 
ouderen ook voor dat informatie beter onthouden wordt, terwijl dit bij jongeren niet 
het geval is. Deze resultaten laten zien dat zowel cognitieve als affectieve illustraties 
gebruikt kunnen worden om de tevredenheid met een website te verhogen. De 
belangrijkste conclusie is dat naarmate ouderen meer tevreden zijn met de emotionele 
steun van de webpagina, zij ook meer onthouden van de online informatie.    
 In Hoofdstuk 3 wordt het onderzoek beschreven in Hoofdstuk 2 herhaald, 
alleen dit keer onder patiënten. In een online experiment wordt onder 62 jongere (< 
65 jaar) en 112 oudere (> 65 jaar) patiënten met darmkanker wederom het effect van 
illustraties op de tevredenheid met en het onthouden van online informatie onderzocht. 
De patiënten ontvingen een webpagina over een behandeling voor darmkanker, 
waarop zij ofwel alleen tekst, tekst met cognitieve illustraties, of tekst met affectieve 
illustraties te zien kregen. Met de toevoeging van cognitieve illustraties blijken zowel 
jongere als oudere patiënten meer tevreden te zijn met de aantrekkelijkheid van 
de webpagina. Tevens faciliteren deze illustraties het onthouden van informatie bij 
ouderen: ouderen onthouden over het algemeen minder informatie dan jongeren 
(39% vs. 50%), maar wanneer cognitieve illustraties worden toegevoegd aan de 
online informatie zijn er geen leeftijdsverschillen meer in de hoeveelheid informatie 
die onthouden wordt. Daarnaast zijn ouderen meer tevreden met de emotionele steun 
van de webpagina dan jongeren, vooral als deze affectieve illustraties bevat. Deze 
resultaten laten zien dat effectieve online informatie over kanker voor ouderen bij 
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voorkeur zowel cognitieve als affectieve illustraties bevat om de tevredenheid met en 
het onthouden van online informatie te verbeteren.
 Hoofdstuk 4 heeft als doel te verklaren hoe tekst en illustraties op een website 
precies gebruikt worden door jongeren en ouderen. Hoewel veel studies de effecten 
van het gebruik van illustraties in online gezondheidsboodschappen (bijvoorbeeld 
op hoe informatie onthouden wordt) onderzoeken, richt weinig onderzoek zich op 
het mechanisme dat aan deze uitkomsten ten grondslag ligt. Illustraties zullen geen 
effect hebben op uitkomsten zoals het onthouden van informatie als deze niet worden 
opgemerkt. Het is daarom belangrijk dat de mate van aandacht ook onderzocht wordt 
wanneer gekeken wordt naar het effect van illustraties op het onthouden van informatie. 
Daarnaast is ook weinig bekend over de rol die leeftijd speelt in het verband tussen 
aandacht en het onthouden van informatie. Middels een eye-tracking onderzoek onder 
55 jongeren (< 65 jaar) en 42 ouderen (> 65 jaar) wordt de relatie tussen aandacht 
en het onthouden van informatie onderzocht. Eye-tracking is een onderzoeksmethode 
waarbij met een speciale computer nauwkeurig gezien kan worden hoe iemand naar 
een website kijkt. Deelnemers werden blootgesteld aan een webpagina met daarop 
alleen tekst, tekst met cognitieve illustraties of tekst met affectieve illustraties. Meer 
aandacht voor tekstuele informatie zorgt er bij ouderen voor dat informatie beter wordt 
onthouden, terwijl dit bij jongeren niet het geval is. Voor jongeren blijkt juist dat zij 
meer aandacht aan de cognitieve illustraties besteden dan ouderen en ook meer van 
de informatie met cognitieve illustraties onthouden. We kunnen daarmee concluderen 
dat online informatie over kanker aantrekkelijk aangeboden informatie zou moeten 
bevatten die ervoor zorgt dat ouderen de tijd nemen om websiteteksten te lezen.

Hoe kunnen video’s gebruikt worden om de tevredenheid met 
en het onthouden van online informatie over kanker bij ouderen 
te verhogen?
Naast illustraties worden video’s ook gezien als effectieve visuele communicatietools. 
Video’s zouden vooral effectief kunnen zijn voor ouderen, omdat ze een beroep doen 
op zowel het visuele als auditieve werkgeheugen. Hierdoor wordt het werkgeheugen 
optimaal benut. Hoewel video’s daarom effectief lijken voor ouderen, is nog 
niet onderzocht of en hoe video’s van invloed zijn op de tevredenheid met en het 
onthouden van online informatie over kanker. Daarom wordt dit nader bestudeerd in 
drie empirische hoofdstukken.
 Het onderzoek in Hoofdstuk 5 heeft tot doel de effectiviteit van video’s in 
online informatie over kanker te onderzoeken. Daartoe werden in een online experiment 
onder 236 jongeren en 204 ouderen de modaliteit en stijl waarop de informatie werd 
aangeboden gevarieerd. De modaliteit varieerde tussen video en tekst en de stijl kon 
formeel (in derde persoon gepresenteerd door een arts) of informeel (in eerste persoon 
gepresenteerd door een patiënt) zijn. Deelnemers kregen één van de vier mogelijke 
webpagina’s te zien waarop informatie over een longbehandeling gepresenteerd 
werd: tekst in formele informatiestijl, tekst in informele informatiestijl, video in formele 
informatiestijl of video in informele informatiestijl. Dit experiment laat zien dat wanneer 
informatie gegeven wordt door middel van een video deze beter onthouden wordt 
door zowel jongeren als ouderen dan wanneer de informatie gegeven wordt door 
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middel van een tekst. Daarnaast blijkt dat de combinatie van video presentatie en 
informele informatiestijl ervoor zorgt dat het meeste onthouden wordt vergeleken 
met alle andere combinaties van modaliteit en stijl. Dit onderzoek laat zien dat de 
combinatie van het gebruik van video en een informele manier van presenteren ertoe 
leidt dat zowel jongeren als ouderen meer online informatie over kanker onthouden.
 In Hoofdstuk 6 wordt de studie uit Hoofdstuk 5 herhaald, wederom om te 
onderzoeken of de bevindingen van dit eerdere hoofdstuk ook gelden voor patiënten. 
Hoofdstuk 6 rapporteert over de effecten van video’s op de tevredenheid met en 
het onthouden van online informatie bij ouderen met longkanker. In totaal werden 
95 jongere en 74 oudere patiënten gevraagd een webpagina met alleen tekst, tekst 
met video in formele informatiestijl of tekst met video in informele informatiestijl 
te bekijken. Uit de resultaten blijkt dat patiënten meer tevreden waren met de 
aantrekkelijkheid, begrijpelijkheid en emotionele steun van de webpagina wanneer 
informatie gepresenteerd wordt door middel van een video in informele informatiestijl 
in vergelijking met alleen tekst. Daarnaast is de tevredenheid met de emotionele steun 
ook hoger in vergelijking met de video in formele informatiestijl. Voor het onthouden 
van informatie maakt het niet uit welk type video wordt getoond: beide video’s zorgen 
voor het beter onthouden van informatie in vergelijking met alleen tekst. Oudere 
patiënten onthouden minder informatie van zowel de tekst als de video dan jongere 
patiënten, maar wanneer rekening wordt gehouden met hoe vaak jongeren en ouderen 
het internet gebruiken verdwijnt dit leeftijdsverschil. Dit betekent dat ouderen, die over 
het algemeen minder vaak het internet gebruiken dan jongeren, net zoveel onthouden 
als jongeren wanneer zij even vaak gebruik maken van het internet als jongeren. Deze 
bevindingen laten zien dat het gebruik van een video in informele informatiestijl op 
een webpagina het meest effectief is in het verhogen van de tevredenheid met en 
het onthouden van online informatie over kanker. Daarnaast blijkt internetgebruik 
een betere verklaring voor de mate waarin ouderen informatie van een webpagina 
onthouden dan hun kalenderleeftijd.
 Om inzicht te krijgen in waarom informele video’s effectief zijn, wordt in 
Hoofdstuk 7 de rol van narratieve betrokkenheid onderzocht. Eerder onderzoek liet 
zien dat narratieve betrokkenheid een belangrijke voorwaarde is voor de effectiviteit van 
narratieve boodschappen. Een narratieve boodschap wordt ook wel een verhalende 
boodschap genoemd waarin in een samenhangend verhaal – met een duidelijk begin, 
midden en einde – personages en hun levensverhaal worden besproken. Narratieve 
betrokkenheid is zowel de betrokkenheid bij het verhaal (de mate waarin je opgaat 
in het verhaal) als betrokkenheid bij het videopersonage (de mate waarin je het 
personage leuk vindt, als gelijke ziet en je ermee kan identificeren). Gebruikmakend 
van de onderzoeksgegevens uit het online experiment zoals beschreven in Hoofdstuk 
5, wordt onderzocht of narratieve betrokkenheid een verklaring kan bieden voor de 
bevinding dat informatiestijl (formele vs. informele informatiestijl) van invloed is op 
de tevredenheid met en het onthouden van online informatie over kanker. Daarbij 
wordt ook rekening gehouden met gelijkheid van leeftijd tussen de leeftijd van de 
deelnemer en de leeftijd van het videopersonage die de deelnemer te zien kreeg 
(‘leeftijdscongruentie’). De bevindingen van deze studie uit Hoofdstuk 7 laten 
wederom zien dat de stijl waarop de video-informatie aangeboden wordt van invloed 
is op het onthouden van informatie; video’s in informele informatiestijl worden beter 
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onthouden door zowel jongeren als ouderen dan video’s in formele informatiestijl. 
Daarnaast blijkt leeftijdscongruentie een interessante rol te spelen voor ouderen. 
Wanneer oudere participanten een ouder videopersonage zien, zijn zij meer tevreden 
met de emotionele steun van de website dan wanneer zij een jonger videopersonage 
zien. Leeftijdscongruentie blijkt dus belangrijker voor ouderen dan voor jongeren. Aan 
de hand van deze resultaten kunnen we concluderen dat narratieve betrokkenheid 
kan bepalen in hoeverre mensen tevreden zijn met online informatie en in hoeverre zij 
deze informatie onthouden. Bovendien zijn ouderen meer tevreden met de emotionele 
steun van een webpagina wanneer video’s op een webpagina personages bevatten 
die dezelfde leeftijd hebben.

Welke invloed heeft leeftijd op de tevredenheid met en het 
onthouden van online informatie over kanker bij ouderen?
Voorgaande hoofdstukken bieden veel inzicht in de effectiviteit van het gebruik van 
illustraties en video’s in online gepresenteerde informatie over kanker. Er bleken 
echter maar weinig verschillen te zijn tussen jongeren en ouderen met betrekking tot 
de tevredenheid met en het onthouden van online informatie over kanker. Daaruit blijkt 
dat leeftijd maar een bescheiden rol speelt. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk 
in het feit dat een groot aantal leeftijdsgerelateerde factoren, zoals de het kunnen 
(‘bekwaamheid’) en willen (‘motivatie’) verwerken van informatie, een belangrijkere rol 
spelen dan kalenderleeftijd.
 In Hoofdstuk 8 wordt daarom gekeken naar de invloed van kalenderleeftijd 
en leeftijdsgerelateerde factoren op het onthouden van informatie. Het is bekend 
dat ouderen vaak weinig informatie onthouden, maar we weten minder in hoeverre 
dit gerelateerd is aan het kunnen en willen onthouden van online informatie over 
kanker. Bij 197 patiënten van 65 jaar en ouder werd een online vragenlijst afgenomen 
waarin zij een webpagina met informatie over een behandeling voor longkanker te 
zien kregen. Daarna werden vragen over de inhoud van deze webpagina gesteld. De 
resultaten tonen aan dat het onthouden van informatie niet zozeer beïnvloed wordt door 
kalenderleeftijd, maar door het kunnen en willen onthouden van online informatie over 
kanker. Het kunnen onthouden van informatie wordt bepaald door de kwetsbaarheid, 
boosheid en gezondheidsvaardigheden (‘health literacy’) van de patiënt en de 
cognitieve inspanning die het de patiënt kost om de informatie te verwerken, en het 
willen onthouden van informatie wordt bepaald door het toekomstperspectief van de 
patiënt, de betrokkenheid bij de informatie en de tevredenheid met de emotionele 
steun van de website. Deze factoren beïnvloeden het onthouden van online informatie 
over kanker. Zo blijkt dat wanneer een patiënt erg kwetsbaar en boos is, deze minder 
informatie onthoudt. Ook wanneer informatieverwerking veel cognitieve inspanning 
kost wordt er minder onthouden. Patiënten die veel gezondheidsvaardigheden 
hebben en weinig toekomstperspectief ervaren onthouden juist veel informatie. 
Ook patiënten die betrokken zijn bij het evalueren van online informatie en tevreden 
zijn met de emotionele steun van die informatie onthouden over het algemeen veel 
informatie. Dit onderzoek laat zien dat het onthouden van online informatie over 
kanker niet zozeer afhankelijk is van kalenderleeftijd, maar beïnvloed wordt door 
andere leeftijdsgerelateerde factoren. Dit geeft interessante inzichten om informatie 
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voor ouderen op maat aan te kunnen bieden door rekening te houden met de mate 
waarin zij informatie kunnen en willen verwerken.

Algemene conclusie: Hoe kan online informatie het best 
gepresenteerd worden aan ouderen met kanker?
Dit proefschrift draagt bij aan kennisvergroting over de effectiviteit van het gebruik 
van illustraties en video’s in online informatie voor ouderen met kanker. Schaars 
eerder onderzoek toonde geen eenduidige bevindingen in studies onder ouderen. 
Daarom wordt in dit proefschrift onderzocht op welke de manier online informatie over 
kanker specifiek aan ouderen met kanker aangeboden kan worden. Daartoe werd 
onder zowel jongeren als ouderen bestudeerd hoe illustraties en video’s gebruikt 
kunnen worden om de tevredenheid met en het onthouden van online informatie over 
kanker te verbeteren. Gegeven de resultaten van dit onderzoek, kan geconcludeerd 
worden dat video’s gepresenteerd in een informele informatiestijl aanbevolen kunnen 
worden om informatie aan ouderen te presenteren. Vergeleken met andere manieren 
van informatiepresentatie, leiden deze video’s tot hogere tevredenheid met en het 
beter onthouden van online informatie. Het zorgvuldig uitzoeken van een goed 
videopersonage lijkt ook van groot belang. Met name het selecteren van een aardig 
en ouder personage leidt bij ouderen tot verhoogde tevredenheid met en het beter 
onthouden van informatie. Daarnaast is een goed script ook belangrijk, omdat dit zorgt 
voor een hoge betrokkenheid bij het verhaal, wat vervolgens weer leidt tot hogere 
tevredenheid met en het beter onthouden van informatie. Samenvattend kunnen 
we zeggen dat een video waarin een goed script gepresenteerd wordt door een 
ouder, aardig personage die informatie in een informele presentatiestijl overbrengt 
alle ingrediënten bevat voor een effectieve informatieboodschap over kanker. Dit 
type video zal bij ouderen bijdragen aan het kunnen en willen gebruiken van online 
informatie over kanker.
 Tevens kan ook het gebruik van illustraties aanbevolen worden om de 
tevredenheid met en het onthouden van online informatie over kanker te verbeteren. 
Hoewel cognitieve en affectieve illustraties meestal niet direct bijdragen aan het 
beter onthouden van informatie, zijn deze wel belangrijk om de tevredenheid met 
de informatie te verhogen, waardoor ouderen meer gemotiveerd raken om online 
informatie over kanker te gebruiken en te onthouden. Daarnaast zijn cognitieve 
illustraties belangrijk voor ouderen die weinig gezondheidsvaardigheden (‘health 
literacy’) hebben en kunnen deze illustraties daarom wel belangrijk zijn voor een deel 
van de oudere patiënten. Net zoals bij video’s is het van groot belang dat illustraties 
van tevoren getest worden onder de doelgroep om te bepalen of cognitieve en 
affectieve illustraties passend, duidelijk en genoeg gedetailleerd zijn. Illustraties 
werken alleen als deze aansluiten op de behoeften en voorkeuren van ouderen met 
betrekking tot cognitieve en affectieve illustraties. Op deze manier kunnen illustraties 
eraan bijdragen dat ouderen online informatie over kanker willen verwerken, wat 
vervolgens kan bijdragen aan het beter kunnen verwerken van informatie.
 Samenvattend kan worden geconcludeerd dat effectieve online informatie over 
kanker voor ouderen video’s bevat die in een informele informatiestijl gepresenteerd 
zijn. Daarnaast kunnen cognitieve en affectieve illustraties ook aangeraden worden. 



Dutch summary (Nederlandse samenvatting)

180

Omdat met name ouderen erg verschillen in hoe zij informatie kunnen en willen 
verwerken, moet ook gekeken worden naar individuele behoefte en voorkeur voor 
informatiepresentatie. De laatste studie uit dit proefschrift toont aan dat verscheidene 
leeftijdsgerelateerde factoren zoals de kwetsbaarheid en toekomstperspectief van de 
patiënt een belangrijke rol spelen in hoe online informatie over kanker onthouden 
wordt. Het lijkt daarom relevant om deze leeftijdsgerelateerde problemen van ouderen 
te identificeren, zodat ouderen informatie ontvangen die het best aansluit bij hun niveau 
van kunnen en willen gebruiken en verwerken van online informatie over kanker.
 
Kortom: de resultaten van dit proefschrift laten zien dat voor de verbetering van online 
informatie over kanker voor ouderen gebruik kan worden gemaakt van zowel video’s 
die gepresenteerd zijn in een informele presentatiestijl als illustraties, mits van tevoren 
goed getest onder de doelgroep. Omdat de mate van informatie onthouden niet 
zozeer bepaald wordt door kalenderleeftijd, maar juist door het kunnen (bepaald door 
bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van de patiënt) en willen (bepaald door bijvoorbeeld 
het toekomstperspectief van de patiënt) onthouden van informatie, is het belangrijk 
dat online informatie over kanker aangepast wordt voor de oudere doelgroep en 
zorgvuldig getest wordt onder de doelgroep. Wanneer de aanbevelingen in dit 
proefschrift in acht genomen worden, kunnen webdesigners online informatie over 
kanker op zodanige manier presenteren dat ouderen optimaal gebruik kunnen en 
willen maken van informatie die zij op het internet vinden. 
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Providing information to cancer patients is crucial within cancer care. 
As the Internet is becoming an increasingly valuable source of cancer 
information, it is important to consider the rapidly aging population 
when designing online cancer materials. Yet, the lack of studies and 
inconsistent findings with regard to how online information can 
be optimally presented to older populations call for theory-based 
research. This dissertation provides insight into (1) the effects of 
illustrations and videos on older adults’ website satisfaction and recall 
of online cancer information, (2) the underlying processes explaining 
those relationships, and (3) the role of age and age-related factors 
in this regard. The studies discussed in this dissertation deepen our 
understanding of how to present online cancer materials in such a  
way that older patients can effectively process cancer information from 
the Internet.
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