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Appendix A
Search strategy

(“Consumer Health Information”[Mesh] OR “Internet”[Mesh] OR internet[tw] OR
“Telemedicine”[Mesh] OR telemedicine[tw] OR telemedical[tw] OR “e health”[tw] OR
ehealth[tw] OR telehealth[tw] OR mobile health[tw] OR “m health”[tw] OR mhealth[tw]
OR website[tw] OR web based[tw] OR webbased[tw] OR web site*[tw] OR website*[tw]
OR web portal*[tw] OR online support group*[tw]) AND (elderly[tw] OR elder[tw] OR
elders[tw] OR aged[tw] OR “Aged”[Mesh] OR older person*[tw] OR older adult*[tw] OR
older patient*[tw] OR “old people”[tw] OR aging[tw] OR ageing[tw] OR senior[tw] OR
community-dwelling[tw] OR geriatric[tw] OR Psychogeriatrics[tw] OR “postmenopausal
women”[tw] OR “Homes for the Aged”[Mesh]) AND (satisfaction[tw] OR client attitude*[tw] OR “Patient Satisfaction”[Mesh] OR “usability”[tw] OR “usefulness”[Text Word]
OR “Quality of Life”[Mesh] OR qol[tw] OR “behavior* change”[tw] OR ((lifestyle[tw] OR life
style[tw]) AND (change[tw] OR changing[tw])) OR “Health Behavior”[Mesh] OR health
behavior[tw] OR self efficacy[tw] OR “Self Efficacy”[Mesh] OR self management[tw] OR
self care[tw] OR “Self Care”[Mesh] OR “Independent Living”[Mesh] OR independent living[tw] OR living independent*[tw] OR self administration[tw] OR self medication[tw]
OR (treatment[tw] AND (compliance[tw] OR non compliance[tw] OR noncompliance[tw]
OR adherence[tw] OR nonadherence[tw])) OR (medication[tw] AND (compliance[tw] OR
noncompliance[tw] OR adherence[tw] OR non adherence[tw] OR nonadherence[tw]))
OR “Medication Adherence”[Mesh] OR anxiety[tw] OR “Anxiety”[Mesh] OR “Stress,
Psychological”[Mesh] OR (stress[tw] AND (emotional[tw] OR psychological[tw])) OR
recall[tw] OR knowledge[tw] OR “Knowledge”[Mesh] OR “Comprehension”[Mesh] OR
comprehension[tw] OR understanding[tw] OR patient participation[tw] OR “Patient Participation”[Mesh] OR patient empowerment[tw] OR decision making[tw] OR “Decision
Making”[Mesh] OR “Patient-Centered Care”[Mesh] OR patient centered[tw])
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Appendix B
Screenshot QPL 1: developed by researchers of the Academic Medical Center in Amsterdam for patients with esophageal cancer.

The blue bars contain the different themes in the QPL. When the bars are expanded the questions belonging to that
theme become visible.
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Appendix C
Screenshot 1 VC Tool: developed by researchers at the Leiden University Medical Centre.

Depicted is an example from the first part of the tool, where participants are asked to rate how important they considered the difference between the best and worst probability of local control (all else being equal) on a four-point scale.

Screenshot 2 VC Tool: Depicted is an example from the second part of the tool, where participants are asked to rate
twelve paired combinations of outcomes.
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Appendix D
Observation guide
Hospital code
Patient number
Date
Participating professionals

Present yes/no

Geriatricician
Geriatric nurse
Oncologist
Surgeon
Radiotherapist
Pathologist
Nurse
MD
Other
Patient characteristics
Gender

Male/Female

Age
Diagnosis
Tumour type
Decision-making process
[space used for field notes]

Comments on geriatric evaluations and geriatric screening instruments
[space used for field notes]
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Samenvatting
Door de vergrijzing in de westerse samenleving, zien we ook een vergrijzing onder
patiëntenpopulaties. Het aantal patiënten met ziektes zoals kanker, die veel voorkomen
bij ouderen, neemt daardoor in rap tempo toe. Dit brengt zorgen met zich mee, waaronder
het feit dat oudere patiënten een groter risico lopen op slechte communicatie met hun
zorgverleners vergeleken met jongere patiënten. We weten bijvoorbeeld uit eerder
onderzoek dat oudere patiënten minder actief deelnemen aan het gesprek met hun
zorgverlener en dat zij na afloop minder informatie onthouden en meer onvervulde
informatiebehoeften hebben. Aan de andere kant weten we dat juist goede communicatie
met zorgverleners kan leiden tot betere gezondheidsuitkomsten bij patiënten. Zo weten
we dat alleen al het beter kunnen onthouden van informatie kan leiden tot meer
tevredenheid met de zorgverlener, een beter vermogen om een aandoening in het eigen
leven in te kunnen passen (zelfmanagement), betere therapietrouw, betere kwaliteit van
leven en zelfs een betere gezondheid. Om oplossingen te vinden voor leeftijdsgerelateerde
problemen op het gebied van communicatie tussen zorgverleners en patiënten is het
belangrijk om te begrijpen hoe het communicatieproces verloopt tijdens het consult zelf.
Daar wordt al veel onderzoek naar gedaan. Echter, het is ook belangrijk om te weten wat
voor communicatieprocessen er plaatsvinden rondom het consult, oftewel in de context
van het consult. Die communicatieprocessen kunnen op hun beurt weer van invloed
zijn op de communicatie tijdens het consult zelf. Tot op heden is daar weinig onderzoek
naar gedaan.
Dit proefschrift heeft tot doel inzicht te krijgen in communicatieprocessen die zich
afspelen in de context van het consult tussen patiënt en arts. Daarbij ligt de focus op twee
relevante en relatief nieuwe ontwikkelingen die zich afspelen in die context. Allereerst
zien we een groeiend aanbod van online gezondheidsinformatie, die oudere patiënten kan
ondersteunen door hen van informatie te voorzien en bij het voorbereiden van consulten.
Een tweede ontwikkeling die zich afspeelt in de context van het consult is dat we zien
dat geriatrisch deskundigen steeds vaker deelnemen aan multidisciplinaire overleggen,
waarin verschillende specialisten en zorgverleners onderling communiceren ten behoeve
van de besluitvorming over de zorg van patiënten. De studies in dit proefschrift borduren
voort op bestaande literatuur en dragen bij aan het opvullen van lacunes in onze kennis
over online informatievoorziening voor oudere (65+) patiënten met kanker en aan
multidisciplinaire besluitvorming rondom consulten met oudere patiënten met kanker.
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De hoofdstukken 2, 3 en 4 houden zich bezig met de eerste doelstelling van dit proefschrift:
het onderzoeken hoe oudere patiënten optimaal gebruik kunnen maken en profiteren van
online tools die hen van informatie over hun ziekte voorzien en hoe oudere patiënten deze
tools gebruiken en evalueren. Door het bestuderen en evalueren van bestaande literatuur,
start de literatuurstudie zoals beschreven in hoofdstuk 2 met een onderzoek naar de
effectiviteit van online tools gericht op informatievoorziening over gezondheid voor

oudere (≥ 65 jaar) patiënten. Om de resultaten inzichtelijk te maken hebben we aan de
hand van de verschillende functies die deze tools kunnen hebben (informatievoorziening,
informatie-uitwisseling, ondersteuning bij het managen van de eigen ziekte) en
aan de hand van de verschillende uitkomsten die deze tools teweeg kunnen brengen
(onmiddellijke uitkomsten, tussenliggende uitkomsten en langetermijnuitkomsten) een
tweedimensionaal raamwerk ontwikkeld van functies en uitkomsten. In de literatuurstudie
zijn 25 artikelen geïncludeerd. Van de 13 artikelen waarin er wordt gerapporteerd over
zeven afzonderlijke studies met een ‘Randomized Controlled clinical Trial’ design, is de
methodologische kwaliteit beoordeeld door middel van een ‘Best Evidence Synthese’. Op
deze manier konden we verschillende niveaus van bewijs (te weten: bewijs, beperkt bewijs,
indicatieve bevindingen en geen/onvoldoende bewijs) toeschrijven aan de effectiviteit op
de verschillende uitkomsten van de onderzochte online gezondheidsinformatietools. De
literatuurstudie toont veelbelovende resultaten die pleiten voor het gebruik van online
tools gericht op informatievoorziening voor oudere patiënten. We vonden bewijs dat
tools met tenminste twee functies, informatievoorziening en bevorderen van informatieuitwisseling, bijdragen aan het vertrouwen van patiënten in eigen effectiviteit (selfefficacy). Ook vonden we ondersteuning voor een positief effect van het gebruik van
gezondheidsinformatietools op klinische uitkomsten zoals bloeddruk, hemoglobineniveau,
en cholesterolniveau. De meeste tools die erin slaagden om deze uitkomsten te verbeteren
bevatten twee of alle drie de functies. Beperkt bewijs is gevonden voor een effect van
het gebruik van online informatietools op kennis, waargenomen sociale ondersteuning,
glycemische controle, kwaliteit van leven en uithoudingsvermogen. Ook hier vonden we
effecten voor online informatietools wanneer deze ten minste een combinatie van twee
functies bevatten. Concluderend zijn online gezondheidsinformatietools veelbelovende
hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan verschillende onmiddellijke-, tussenliggende- en
langetermijnuitkomsten bij oudere patiënten. Online gezondheidsinformatietools die
verschillende functies bevatten lijken het best in staat effectieve uitkomsten te behalen.
Volgend op de uitkomsten van de literatuurstudie, was het doel van de studie zoals
beschreven in hoofdstuk 3 om de actieve ingrediënten van de effectief gebleken online
gezondheidsinformatietools te identificeren. Dit hebben we gedaan door te kijken naar
het ontwikkelingsproces en de gebruiksvriendelijkheid van deze online informatietools.
Om het ontwikkelingsproces van deze tools systematisch in kaart te kunnen brengen
onderscheiden we op basis van het Medical Research Council’s (MRC) framework en
het Spiral Technology Action Research (STAR) model verschillende stappen. De eerste
stap bestaat uit het vaststellen van de onderdelen waaruit de tool moet bestaan en de
inhoud daarvan. Bij voorkeur gebeurt dit aan de hand van wetenschappelijke theorieën
of bestaand empirisch bewijs dat bijvoorbeeld verkregen is uit de evaluatie van eerder
ontwikkelde tools. De tweede stap omvat het beoordelen van de bruikbaarheid van de tool.
Dit hebben we gedaan aan de hand van bestaande websitedesignrichtlijnen die specifiek
zijn opgesteld voor een doelgroep van oudere gebruikers. Het implementatieproces
staat centraal in de derde stap. Ten slotte bestaat de vierde stap uit de evaluatie van de
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effectiviteit van de online gezondheidsinformatietool. Aangezien de literatuurstudie zoals
beschreven in hoofdstuk 2 reeds de laatste stap heeft behandeld, namelijk de evaluatie
van de effectiviteit van online gezondheidsinformatietools voor oudere patiënten, heeft
dit hoofdstuk zich gericht op het in kaart brengen van het ontwikkelproces van de
effectief gebleken online gezondheidsinformatietools aan de hand van de eerste drie
stappen. Dit hebben we gedaan door te zoeken naar gerapporteerde informatie over de
ontwikkeling en gebruiksvriendelijkheid in de betreffende artikelen zoals geïncludeerd in
de literatuurstudie (hoofdstuk 2). Vervolgens hebben we online naar literatuur gezocht
waarin het ontwikkelproces van de betreffende tools beschreven stond. Ten slotte hebben
we geprobeerd om toegang te krijgen tot de online tools zelf. Voor de informatie en tools
die niet publiekelijk toegankelijk waren hebben we geprobeerd contact op te nemen
met de auteurs van de artikelen uit de literatuurstudie. We moesten concluderen dat
de rationale en ontwikkeling van de online informatietools te summier beschreven
was om deze te kunnen evalueren (eerste stap). Slechts één artikel vermeldde dat de
desbetreffende online gezondheidsinformatietool ontwikkeld was aan de hand van een
theoretisch model. Daarnaast was het niet mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid van de
online informatietools te evalueren aangezien geen van deze nog publiekelijk beschikbaar
was en ook niet te verkrijgen was via de betreffende auteurs (de tweede stap in het
ontwikkelproces). Van slechts twee online gezondheidsinformatietools is de derde stap in
het ontwikkelproces, de implementatie, beschreven. Er is echter in geen van de gevallen
iets gerapporteerd over het gebruik van de afzonderlijke componenten van de online
gezondheidsinformatietool, waardoor het niet mogelijk was om te achterhalen welke
componenten effectief waren en in welke mate de tool gebruikt dient te worden om de
beste effecten te behalen. Ten eerste levert dit een wetenschappelijk probleem op, aangezien
er niet kan worden voldaan aan de eis om zodanig te rapporteren dat replicatie mogelijk
is. Ten tweede levert dit een praktisch probleem op, omdat we nu geen gebruik kunnen
maken van cumulatieve kennis om nieuwe effectieve online gezondheidsinformatietools
te ontwikkelen voor oudere patiënten. Ten derde is er sprake van een maatschappelijk
probleem, aangezien online informatietools voor patiënten vaak ontwikkeld worden met
behulp van (aanzienlijke) subsidies. Wanneer deze tools vervolgens effectief blijken te
zijn, is het belangrijk dat patiënten er profijt van kunnen blijven houden. Samenvattend
weten we dat er bewijs is dat online gezondheidsinformatietools effectief kunnen zijn
in het behalen van verschillende uitkomsten bij patiënten, maar we weten nog niet wat
de actieve ingrediënten van deze tools zijn aangezien er niet genoeg over gerapporteerd
is tot nu toe.
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Aangezien we uit de literatuur niet hebben kunnen achterhalen uit welke werkzame
componenten effectieve online gezondheidstools voor oudere patiënten moesten bestaan,
zijn we dit in hoofdstuk 4 zelf empirisch gaan onderzoeken. In deze studie staat de vraag
centraal hoe oudere patiënten met kanker online informatietools gebruiken en evalueren.
Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in gebruiksvriendelijkheidaspecten en
de waargenomen bruikbaarheid van online tools met informatie over kanker. We hebben

gebruik gemaakt van de ‘think-aloud’ methode, waarin we observaties hebben gedaan van
zowel patiënten met kanker als patiënten die kanker hebben gehad (n = 15), en hun partners
(n = 8), terwijl zij gebruikmaakten van bestaande online gezondheidsinformatietools
voor patiënten met kanker. De tools die we hebben bestudeerd in onze studie hadden
verschillende functies. Ten eerste hebben we drie websites geselecteerd die deze
gebruikers voorzagen van informatie over kanker. Ten tweede hebben we drie online
‘question prompt lists’ geselecteerd. Dit zijn vooraf samengestelde lijsten met vragen of
onderwerpen, die patiënten zouden kunnen bespreken met hun arts, en die zij, door een
keuze te maken, kunnen gebruiken om een consult met hun zorgverlener voor te bereiden.
Ten derde hebben we een andere tool geselecteerd die ook kan worden gebruikt voor
het voorbereiden van consulten, namelijk een online ‘values clarification tool’. Dit is een
keuzehulp die patiënten helpt om behandelbeslissingen te maken door hen te informeren
over behandelopties en door hen te helpen om hun waarden en doelen te identificeren.
Ten aanzien van de vraag hoe de online gezondheidsinformatietools gebruikt werden,
hebben we verschillende navigatieproblemen aan het licht gebracht, zoals moeizame
navigatie door websites met verschillende navigatiebalken, problemen met het klikken
op kleine knoppen of het moeilijk kunnen onderscheiden van kleuren die niet genoeg
contrasteren. Wat betreft de vraag hoe online gezondheidsinformatietools geëvalueerd
worden, vonden we dat er behoefte was om informatie in verschillende modaliteiten te
ontvangen (tekst gecombineerd met visuele informatie zoals een illustratie, of audiovisuele
informatie, zoals een video of animatie). Er waren grote verschillen in de hoeveelheid
informatie waar de gebruikers behoefte aan hadden. De meeste gebruikers waardeerden
het daarom wanneer zij zelf konden selecteren (‘self-tailoring’) hoeveel informatie zij te
zien kregen. Gebaseerd op de uitkomsten uit deze studie en op bestaande literatuur over
gebruiksvriendelijkheid voor ouderen, besluiten we hoofdstuk 4 met aanbevelingen om
online informatietools te ontwikkelen voor oudere patiënten met kanker en hun partners.
De laatste studie waarover gerapporteerd wordt in dit proefschrift (hoofdstuk 5)
behandelt de tweede doelstelling die centraal staat in dit proefschrift: het onderzoeken
van de besluitvorming tijdens multidisciplinaire overleggen vanuit een geriatrisch
perspectief. In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van een observationele
studie waarin de communicatie gedurende het besluitvormingsproces voor (n = 171)
oudere patiënten met kanker tijdens 30 multidisciplinaire overleggen in vijf ziekenhuizen
in Nederland werd onderzocht. Gezien de complexiteit van behandelbeslissingen in het
oncologische werkveld, komen specialisten uit verschillende disciplines bijeen tijdens
formele bijeenkomsten om te overleggen wat de meest accurate diagnose en de best
passende behandelopties voor hun patiënten zijn. Met name voor oudere patiënten
is besluitvorming uiterst complex. Ten eerste omdat de richtlijnen die ondersteuning
geven aan de besluitvorming gebaseerd zijn op resultaten van klinische studies, waarbij
ouderen vaak worden geëxcludeerd. Dat ouderen vaak niet aan inclusiecriteria van
klinische studies voldoen, komt doordat zij vaak één of meerdere leeftijdsgerelateerde
problemen ervaren, zoals co-morbiditeit en een slechter wordende fysieke conditie.
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Ten tweede is het daardoor onbekend hoe behandelingen voor verschillende ziekten
tegelijkertijd aanslaan. Besluitvorming voor oudere patiënten vraagt daarom om het
bespreken van leeftijdsgerelateerde problemen van patiënten en persoonlijke voorkeuren.
Geriatrische evaluatie dient om deze leeftijdsgerelateerde problemen in kaart te brengen.
Daarom hebben we naast de bijdrage aan het besluitvormingsproces van geriatrische
specialisten, zoals een geriater of geriatrisch verpleegkundige, gekeken naar de mate
waarin geriatrische evaluatie van leeftijdsgerelateerde kenmerken van oudere patiënten
met kanker werd gebruikt in het besluitvormingsproces. Dit hebben we gedaan door de
gevalideerde meetinstrumenten in kaart te brengen die worden gebruikt in het kader van
geriatrische evaluatie. Vervolgens hebben we gekeken hoe vaak deze meetinstrumenten of
de uitkomsten daarvan werden besproken tijdens het multidisciplinair overleg. Ten eerste
hebben we gevonden dat het bespreken van meerdere behandelopties vaak geen onderdeel
uitmaakte van het besluitvormingsproces, maar dat er vaak maar één behandeloptie
werd besproken. Ten tweede vonden we dat ook informatie over de leeftijdsgerelateerde
kenmerken en voorkeuren van patiënten vaak niet besproken werd. Ten derde werd er
nauwelijks verwezen naar geriatrische evaluatie of de uitkomsten daarvan. Daarnaast was
de bijdrage van geriatrische specialisten beperkt. Concluderend hebben we gevonden dat
er in de multidisciplinaire besluitvorming nog te weinig aandacht wordt besteed aan de
leeftijdsgerelateerde kenmerken en voorkeuren van oudere patiënten. Het is daarom van
belang dat er een grotere rol wordt weggelegd voor geriatrisch specialisten en geriatrische
evaluatie tijdens multidisciplinaire besluitvorming aangezien deze evaluatie en deze
specialisten bij uitstek leeftijdsgerelateerde kenmerken in kaart kunnen brengen en de
belangen kunnen behartiger van de oudere patiënt. Daarbij is het ook van belang dat
er een gestructureerde bespreking plaatsvindt met ruimte voor het bespreken van de
leeftijdsgerelateerde kenmerken van de patiënt.
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De resultaten van de studies in dit proefschrift suggereren dat het van belang is voor
zowel online informatievoorziening als voor multidisciplinaire besluitvorming om
individuele voorkeuren en leeftijdsgerelateerde kenmerken in ogenschouw te nemen. Dit
proefschrift draagt bij aan een beter begrip van twee relevante ontwikkelingen die zich
afspelen in de context van het consult tussen oudere patiënten en hun zorgverleners.
Op basis van de resultaten van de studies worden er in dit proefschrift verschillende
aanbevelingen gedaan om specifiek voor de steeds ouder wordende patiëntenpopulatie
zowel effectieve online informatievoorzieningstools te ontwikkelen als multidisciplinaire
besluitvorming te verbeteren. Door communicatieprocessen in de context van het consult
onder de loep te nemen en te verbeteren, kunnen er ook verbeteringen optreden wat
betreft de communicatie in de spreekkamer en daarmee zelfs in de gezondheid van de
patiënt.
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