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Appendices

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 atti-
tude*[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 liv-
ing[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 Par-
ticipation”[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 esoph-
ageal 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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Appendices

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 consid-
ered 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]







REFEREN
CES

131

References

References

A

Adelman, R. D., Greene, M. G., & Ory, M. G. (2000). Communication between older patients and their 
physicians. Clinics in Geriatric Medicine, 16(1), 1-24. doi:S0749-0690(05)70004-5

Aitken, L. M., Marshall, A., Elliott, R., & McKinley, S. (2011). Comparison of ‘think aloud’ and observation 
as data collection methods in the study of decision making regarding sedation in intensive care 
patients. International Journal of Nursing Studies, 48(3), 318-325. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.07.014

Augestad, K. M., & Lindsetmo, R. O. (2009). Overcoming distance: Video-conferencing as a clinical and edu-
cational tool among surgeons. World Journal of Surgery, 33(7), 1356-1365. doi:10.1007/s00268-009-0036-0 

B

Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny. Selection, optimization, and 
compensation as foundation of developmental theory. American Psychologist, 52(4), 366-380. 
doi:10.1037/0003-066X.52.4.366

Barnett, K., Mercer, S. W., Norbury, M., Watt, G., Wyke, S., & Guthrie, B. (2012). Epidemiology of multimor-
bidity and implications for health care, research, and medical education: A cross-sectional study. The 
Lancet, 380(9836), 37-43. doi:10.1016/S0140-6736(12)60240-2

Basta, Y. L., Bolle, S., Fockens, P., & Tytgat, K. M. (2017). The value of multidisciplinary team meetings for 
patients with gastrointestinal malignancies: A systematic review. Annals of Surgical Oncology, 24(9), 
2669-2678. doi:10.1245/s10434-017-5833-3

Becker, S. A. (2004). A study of web usability for older adults seeking online health sources. ACM Transac-
tions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 11, 387-406. doi:10.1145/1035575.1035578

Benjamin, A. E., & Matthias, R. E. (2001). Age, consumer direction, and outcomes of supportive services at 
home. The Gerontologist, 5, 632-642. doi:10.1093/geront/41.5.632

Berman, L., Curry, L., Goldberg, C., Gusberg, R., & Fraenkel, L. (2011). Pilot testing of a decision support tool 
for patients with abdominal aortic aneurysms. Journal of Vascular Surgery, 53, 285-292. doi:10.1016/j.
jvs.2010.08.075

Blazeby, J. M., Wilson, L., Metcalfe, C., Nicklin, J., English, R., & Donovan, J. L. (2006). Analysis of clinical 
decision-making in multi-disciplinary cancer teams. Annals of Oncology, 17(3), 457-460. doi:10.1093/
annonc/mdj102

Bol, N., Smets, E. M. A., Eddes, E. H., De Haes, J. C. J. M., Loos, E.F., & Van Weert, J. C. M. (2015). Illustrations 
enhance older colorectal cancer patients’ website satisfaction and recall of online cancer information. 
European Journal of Cancer Care, 24(2), 213-223. doi:10.1111/ecc.12283

Bol, N., Scholz, C., Smets, E. M. A., Loos, E. F., De Haes, J. C. J. M., & Van Weert, J. C. M. (2013). Senior patients 
online: Which functions should a good patient website offer? In C. Stephanidis & M. Antona (Eds.), 
Universal access in human-computer interaction. User and context diversity. Proceedings HCII 2013, Part II, 
LNCS 8010 (pp. 32-41). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Bol, N., Smets, E. M. A., Rutgers, M. M., Burgers, J. A., De Haes, H. C. J. M., Loos, E. F., & Van Weert, J. C. M. 
(2013). Do videos improve website satisfaction and recall of online cancer-related information in 
older lung cancer patients? Patient Education and Counseling, 92, 404-412. doi:10.1016/j.pec.2013.06.004



132

Bol, N., Van Weert, J. C. M., De Haes, H. C. J. M., Loos, E. F., De Heer, S., Sikkel, D., & Smets, E. M. A. (2013). 
Using cognitive and affective illustrations to enhance older adults’ website satisfaction and recall 
of online cancer-related information. Health Communication, 29(7), 678-688. doi:10.1080/10410236.201
3.771560

Bol, N., Van Weert, J. C. M., Loos, E. F., Romano Bergstrom, J. C., Bolle, S., & Smets, E. M. A. (2016). How are 
online health messages processed? Using eye tracking to predict recall of information in younger 
and older adults. Journal of Health Communication, 21(4), 387-396. doi:10.1080/10810730.2015.1080327

Bol, N., Van Weert, J. C. M., De Haes, H. C. J. M., Loos, E. F., & Smets, E. M. A. (2013). Het effect van per-
sonalisatie en leeftijdscongruentie in narratieve communicatie op website satisfactie en recall 
van online gezondheidsinformatie. Tijdschrift Voor Communicatiewetenschap, 41(4), 346. doi:10.5553/
TCW/138469302013041004003

Bolle, S., Muusses, L. D., Smets, E. M. A., Loos, E. F., & Van Weert, J. C. M. (2012). Chemotherapie, wat weet u 
ervan? Een onderzoek naar de publieke kennis, perceptie van bijwerkingen, informatiebehoeften en het gebruik 
van informatiebronnen met betrekking tot chemotherapie. Amsterdam: Amsterdam School of Communi-
cation Research / ASCoR, Universiteit van Amsterdam. ISBN 978-94-90512-00-2

Bolle, S., Van Weert, J. C. M., Daams, J. G., Loos, E. F., De Haes, H. C. J. M., & Smets, E. M. A. (2015). Online 
health information tool effectiveness for older patients: A systematic review of the literature. Journal 
of Health Communication, 20(9), 1067-1083. doi:10.1080/10810730.2015.1018637

Bolle, S., Van Weert, J. C. M., Smets, E. M. A., & Loos, E. F. (2015). Lack of development and usability descrip-
tions in evaluation reports on online health information tools for older patients. Human aspects of 
IT for the aged population. design for everyday life (pp. 27-37) Springer. doi:10.1007/978-3-319-20913-5_3

Bond, G. E. (2006). Lessons learned from the implementation of a web-based nursing intervention. Com-
puters, Informatics, Nursing: CIN, 24(2), 66-74. doi:00024665-200603000-00004

Bond, G. E., Burr, R., Wolf, F., Price, M., McCurry, S. M., & Teri, L. (2007). The effects of a web-based interven-
tion on the physical outcomes associated with diabetes among adults age 60 and older: A randomized 
trial. Diabetes Technology & Therapeutics, 9, 52-59. doi:10.1089/dia.2006.0057

Bond, G. E., Burr, R. L., Wolf, F. M., & Feldt, K. (2010). The effects of a web-based intervention on psychosocial 
well-being among adults age 60 and older with diabetes: A randomized trial. The Diabetes Educator, 
36. doi:10.1177/0145721710366758

Brandes, K., Linn, A. J., Butow, P. N., & Weert, J. C. M. (2015). The characteristics and effectiveness of question 
prompt list interventions in oncology: A systematic review of the literature. Psycho-Oncology, 24(3), 
245-252. doi: 10.1002/pon.3637

Brandes, K., Linn, A. J., Smit, E. G., & Van Weert, J. C. M. (2015). Patients’ reports of barriers to expressing 
concerns during cancer consultations. Patient Education and Counseling, 98(3), 317-322. doi: 10.1016/j.
pec.2014.11.021

Bronner, F., Neijens, P.C., Van Raaij, W.F. (2003). Multimediasynergie: Populair maar weinig onderzocht 
[cross-media campaigns: Popular but hardly studied]. In A.E. Bronner (Ed.), Ontwikkelingen in het 
marktonderzoek. Jaarboek MarktOnderzoekAssociatie (MOA) (pp. 25-28).

Brown, R. F., Butow, P. N., Dunn, S. M., & Tattersall, M. H. N. (2001). Promoting patient participation and 
shortening cancer consultations: a randomised trial. British Journal of Cancer, 85(9), 1273. doi:10.1054/
bjoc.2001.2073

Brown, S. C., Glass, J. M., & Park, D. C. (2002). The relationship of pain and depression to cognitive function 
in rheumatoid arthritis patients. Pain, 96, 279-284. doi:10.1016/S0304-3959(01)00457-2

Brown, S. C., & Park, D. C. (2003). Theoretical models of cognitive aging and implications for translational 
research in medicine. Gerontologist, 43, 57-67. doi:10.1093/geront/43.suppl_1.57



REFEREN
CES

133

References

Brug, J., Oenema, A., & Campbell, M. (2003). Past, present, and future of computer-tailored nutrition edu-
cation. The American Journal of Clinical Nutrition, 77(4), 1028S-1034S. doi:10.1093/ajcn/77.4.1028S

Bunz, U. K. (2001). Usability and gratifications--towards a website analysis model.
Burns, P., Jones, S. C., Iverson, D., & Caputi, P. (2013). Usability testing of AsthmaWise with older adults. 

Computers, Informatics, Nursing : CIN, 31(5), 219-226. doi:10.1097/NXN.0b013e31828a0dc2

C

Caiata-Zufferey, M., Abraham, A., Sommerhalder, K., & Schulz, P. J. (2010). Online health information seeking 
in the context of the medical consultation in Switzerland. Qualitative Health Research, 20(8), 1050-1061. 
doi:10.1177/1049732310368404

Carstensen, L. L., Isaacowitz, D. M., & Charles, S. T. (1999). Taking time seriously: A theory of socioemotional 
selectivity. American Psychologist, 54(3), 165. doi:10.1037/0003-066X.54.3.165

Cline, R. J. W., & Haynes, K. M. (2001). Consumer health information seeking on the Internet: The state of 
the art. Health Education Research, 16, 671-692. doi:10.1093/her/16.6.671

Coates, V. E., & Boore, J. R. P. (1996). Knowledge and diabetes self-management. Patient Education and Coun-
seling, 29, 99-108. doi:10.1016/0738-3991(96)00938-X

Cohen, J. M., Blustein, J., Weinstein, B. E., Dischinger, H., Sherman, S., Grudzen, C., & Chodosh, J. (2017). Stud-
ies of physician-patient communication with older patients: How often is hearing loss considered? 
A systematic literature review. Journal of the American Geriatrics Society, 65(8), 1642-1649. doi:10.1111/
jgs.14860

Craig, P., Dieppe, P., Macintyre, S., Michie, S., Nazareth, I., Petticrew, M., & Medical Research Council Guid-
ance. (2008). Developing and evaluating complex interventions: The new medical research council 
guidance. BMJ, 337, a1655. doi:10.1136/bmj.a1655

Crutzen, R. (2012). From eHealth technologies to interventions. Journal of Medical Internet Research, 14(3), 
e93. doi:10.2196/jmir.2050

Czaja, S. J., Charness, N., Fisk, A. D., Hertzog, C., Nair, S. N., Rogers, W. A., & Sharit, J. (2006). Factors predicting 
the use of technology: Findings from the center for research and education on aging and technology 
enhancement (CREATE). Psychology and Aging, 21(2), 333. doi:10.1037/0882-7974.21.2.333

D

Davies, A., Deans, D., Penman, I., Plevris, J., Fletcher, J., Wall, L., . . . De Beaux, A. (2006). The multidisciplinary 
team meeting improves staging accuracy and treatment selection for gastro-esophageal cancer. 
Diseases of the Esophagus, 19(6), 496-503. doi:10.1111/j.1442-2050.2006.00629.x

Davis Jr, F. D. (1986). A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems: 
Theory and Results, 

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information tech-
nology. MIS Quarterly, , 319-340. 

Davison, A., Eraut, C., Haque, A., Doffman, S., Tanqueray, A., Trask, C., . . . Sharma, A. (2004). Telemedi-
cine for multidisciplinary lung cancer meetings. Journal of Telemedicine and Telecare, 10(3), 140-143. 
doi:10.1258/135763304323070779

Dedding, C., Van Doorn, R., Winkler, L., & Reis, R. (2011). How will e-health affect patient participation in 
the clinic? A review of e-health studies and current evidence for changes in the relationship between 
medical professionals and patients. Social Science & Medicine, 72, 49-53. doi:10.1016/j.socscimed.2010.10.017



134

De Haes, H., & Bensing, J. (2009). Endpoints in medical communication research, proposing a framework 
of functions and outcomes. Patient Education and Counseling, 74, 287-294. doi:10.1016/j.pec.2008.12.006

Dijkstra, M. (2002). An experimental investigation of synergy effects in multiple media advertising campaigns 
(dissertation). Tilburg: University of Tilburg

E

Eggly, S., Penner, L. A., Greene, M., Harper, F. W., Ruckdeschel, J. C., & Albrecht, T. L. (2006). Information 
seeking during “bad news” oncology interactions: Question asking by patients and their companions. 
Social Science & Medicine, 63(11), 2974-2985. doi:10.1016/j.socscimed.2006.07.012

Eurostat (2018). Internet access and use statistics – households and individuals. Retrieved from http://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Internet_access_and_use_statistics_-_households_
and_individuals#Internet_activity_by_age_group

Eysenbach, G. (2011). CONSORT-EHEALTH: Improving and standardizing evaluation reports of web-based 
and mobile health interventions. Journal of Medical Internet Research, 13. doi:10.2196/jmir.1923

F

Fennell, M. L., Das, I. P., Clauser, S., Petrelli, N., & Salner, A. (2010). The organization of multidisciplinary 
care teams: Modeling internal and external influences on cancer care quality. Journal of the National 
Cancer Institute. Monographs, 2010(40), 72-80. doi:10.1093/jncimonographs/lgq010

Finkelstein, A., Carmel, S., & Bachner, Y. (2017). Physicians’ communication styles as correlates of elderly 
cancer patients’ satisfaction with their doctors. European Journal of Cancer Care, 26(1). doi:10.1111/
ecc.12399

Finkelstein, S. M., Speedie, S. M., Zhou, X., Potthoff, S., & Ratner, E. R. (2011). Perception, satisfaction and 
utilization of the VALUE home telehealth service. Journal of Telemedicine and Telecare, 17, 288-292. 
doi:10.1258/jtt.2011.100712

Finney Rutten, L. J., Arora, N. K., Bakos, A. D., Aziz, N., & Rowland, J. (2005). Information needs and sources 
of information among cancer patients: A systematic review of research (1980-2003). Patient Education 
and Counseling, 57, 250-261. doi:10.1016/j.pec.2004.06.006

Fitzpatrick, R., & Boulton, M. (1994). Qualitative methods for assessing health care. Quality in Health Care, 
3(2), 107-113. doi:10.1136/qshc.3.2.107

Forrest, L., McMillan, D., McArdle, C., & Dunlop, D. (2005). An evaluation of the impact of a multidisci-
plinary team, in a single centre, on treatment and survival in patients with inoperable non-small-cell 
lung cancer. British Journal of Cancer, 93(9), 977-978. doi:10.1038/sj.bjc.6602825

Fox, J., Glasspool, D., Grecu, D., Modgil, S., South, M., & Patkar, V. (2007). Argumentation-based inference and 
decision making--A medical perspective. IEEE Intelligent Systems, (6), 34-41. doi:10.1109/MIS.2007.102

G

Giacalone, A., Blandino, M., Talamini, R., Bortolus, R., Spazzapan, S., Valentini, M., & Tirelli, U. (2007). What 
elderly cancer patients want to know? Differences among elderly and young patients. Psycho-Oncol-
ogy, 16(4), 365-370. doi:10.1002/pon.1065

Glasgow, R. E., Phillips, S. M., & Sanchez, M. A. (2014). Implementation science approaches for integrat-
ing eHealth research into practice and policy. International Journal of Medical Informatics, 83(7), e1-e11. 
doi:10.1016/j.ijmedinf.2013.07.002



REFEREN
CES

135

References

Grol, R., & Grimshaw, J. (2003). From best evidence to best practice: Effective implementation of change 
in patients’ care. The Lancet, 362(9391), 1225-1230. doi:10.1016/S0140-6736(03)14546-1

H

Hahlweg, P., Hoffmann, J., Härter, M., Frosch, D. L., Elwyn, G., & Scholl, I. (2015). In absentia: An exploratory 
study of how patients are considered in multidisciplinary cancer team meetings. PloS One, 10(10), 
e0139921. doi:10.1371/journal.pone.0139921

Hamaker, M. E., Schiphorst, A. H., Ten Bokkel Huinink, D., Schaar, C., & Van Munster, B. C. (2014). The effect 
of a geriatric evaluation on treatment decisions for older cancer patients – a systematic review. Acta 
Oncologica, 53(3), 289-296. doi:10.3109/0284186X.2013.840741

Hamaker, M. E., Van Rixtel, B., Thunnissen, P., Oberndorff, A. H., Smakman, N., & Ten Bokkel Huinink, 
D. (2015). Multidisciplinary decision-making on chemotherapy for colorectal cancer: An age-based 
comparison. Journal of Geriatric Oncology, doi:10.1016/j.jgo.2015.01.002

Hawkins, R. P., Kreuter, M., Resnicow, K., Fishbein, M., & Dijkstra, A. (2008). Understanding tailoring in 
communicating about health. Health Education Research, 23(3), 454-466. doi:10.1093/her/cyn004

Helmreich, R. L. (2000). On error management: Lessons from aviation. BMJ, 320(7237), 781-785. doi:10.1136/
bmj.320.7237.781

Hill-Kayser, C. E., Vachani, C., Hampshire M. K., Di Lullo, G. A., & Metz, J. M. (2011). The role of Internet-based 
cancer survivorship care plans in care of the elderly. Journal of Geriatric Oncology, 2, 58-63. doi:10.1016/j.
jgo.2010.10.001

Hinchliffe, A., & Mummery, W. K. (2008). Applying usability testing techniques to improve a health pro-
motion website. Health Promotion Journal of Australia, 19(1), 29-35. doi:10.1071/HE08029

Homenko, D. R., Morin, P. C., Eimicke, J. P., Teresi, J. A., & Weinstock, R. S. (2010). Food insecurity and food 
choices in rural older adults with diabetes receiving nutrition education via telemedicine. Journal of 
Nutrition Education and Behavior, 42, 404-409. doi:10.1016/j.jneb.2009.08.001

Hong, N. J., Wright, F. C., Gagliardi, A. R., & Paszat, L. F. (2010). Examining the potential relationship between 
multidisciplinary cancer care and patient survival: An international literature review. Journal of Sur-
gical Oncology, 102(2), 125-134. doi:10.1002/jso.21589

Hutchins, L. F., Unger, J. M., Crowley, J. J., Coltman Jr, C. A., & Albain, K. S. (1999). Underrepresentation of 
patients 65 years of age or older in cancer-treatment trials. New England Journal of Medicine, 341(27), 
2061-2067. doi:10.1056/nejm199912303412706

Huyse, F.J., Stiefel, F.C., De Jonge, P. (2006). Identifiers, or “red flags” of complexity and need for integrated 
care. Medical Clinics of North America, 90, 703-12. doi:10.1016/j.mcna.2006.05.003

J

Jansen, J., Van Weert, J. C. M, Van der Meulen, N., Van Dulmen, S., Heeren, T. J., & Bensing, J. (2008). Recall 
in older cancer patients: Measuring memory for medical information. The Gerontologist, 48, 149-157. 
doi:10.1093/geront/48.2.149

Jaspers, M. W. (2009). A comparison of usability methods for testing interactive health technologies: 
Methodological aspects and empirical evidence. International Journal of Medical Informatics, 78(5), 340-
353. doi:10.1016/j.ijmedinf.2008.10.002

Jaspers, M. W., Steen, T., Van den Bos, C., & Geenen, M. (2004). The think aloud method: A guide to 
user interface design. International Journal of Medical Informatics, 73(11), 781-795. doi: 10.1016/j.ijmed-
inf.2004.08.003



136

Jones, L. A., Weymiller, A. J., Shah, N., Bryant, S. C., Christianson, T. J., Guyatt, G. H., . . . Montori, V. M. 
(2009). Should clinicians deliver decision aids? Further exploration of the statin choice randomized 
trial results. Medical Decision Making :An International Journal of the Society for Medical Decision Making, 
29(4), 468-474. doi:10.1177/0272989X09333120

K

Kenis, C., Bron, D., Libert, Y., Decoster, L., Van Puyvelde, K., Scalliet, P., . . . Langenaeken, C. (2013). Relevance 
of a systematic geriatric screening and assessment in older patients with cancer: Results of a pro-
spective multicentric study. Annals of Oncology, 24(5), 1306-1312. doi:10.1093/annonc/mds619

Kerr, C., Murray, E., Noble, L., Morris, R., Bottolomley, C., Stevenson, F., … Nazareth, I. (2010). The potential 
of web-based interventions for heart disease self-management: A mixed methods investigation. 
Journal of Medical Internet Research, 14: e56. doi:10.2196/jmir.1438

König, H., Heider, D., Lehnert, T., Riedel-Heller, S. G., Angermeyer, M. C., Matschinger, H., . . . De Girolamo, G. 
(2010). Health status of the advanced elderly in six European countries: Results from a representative 
survey using EQ-5D and SF-12. Health and Quality of Life Outcomes, 8(1), 143. doi:10.1186/1477-7525-8-143

Kray, J., & Lindenberger, U. (2000). Adult age differences in task switching. Psychology and Aging, 15(1), 126. 
doi:10.1037//0882-7974.15.1.126

Kujala, S. (2003). User involvement: A review of the benefits and challenges. Behaviour & Information Tech-
nology, 22(1), 1-16. doi:10.1080/01449290301782

L

Lamb, B. W., Brown, K. F., Nagpal, K., Vincent, C., Green, J. S., & Sevdalis, N. (2011). Quality of care manage-
ment decisions by multidisciplinary cancer teams: A systematic review. Annals of Surgical Oncology, 
18(8), 2116-2125. doi:10.1245/s10434-011-1675-6

Lamb, B., Sevdalis, N., Mostafid, H., Vincent, C., & Green, J. (2011). Quality improvement in multidisciplinary 
cancer teams: An investigation of teamwork and clinical decision-making and cross-validation of 
assessments. Annals of Surgical Oncology, 18(13), 3535-3543. doi:10.1245/s10434-011-1773-5

Lamb, B., Sevdalis, N., Vincent, C., & Green, J. (2012). Development and evaluation of a checklist to support 
decision making in cancer multidisciplinary team meetings: MDT-QuIC. Annals of Surgical Oncology, 
19(6), 1759-1765. doi:10.1245/s10434-011-2187-0

Lamb, B. W., Wong, H. W., Vincent, C., Green, J. S., & Sevdalis, N. (2011). Teamwork and team performance 
in multidisciplinary cancer teams: Development and evaluation of an observational assessment tool. 
BMJ Quality & Safety, 20(10), 849-856. doi:10.1136/bmjqs.2010.048660

Law, E. L., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren, A. P., & Kort, J. (2009). (2009). Understanding, scoping and 
defining user experience: A survey approach. Paper presented at the Proceedings of the SIGCHI Con-
ference on Human Factors in Computing Systems, 719-728. doi:10.1145/1518701.1518813

Lee, Y., Kozar, K. A., & Larsen, K. R. (2003). The technology acceptance model: Past, present, and future. 
Communications of the Association for Information Systems, 12(1), 50. 

Lin, C. A., Neafsey, P. J., & Strickler, Z. (2009). Usability testing by older adults of a computer-mediated health 
communication program. Journal of Health Communication, 14(2), 102-118. doi:10.1080/10810730802659095

Lindberg, D. A. (2001). Older Americans, health information, and the Internet. Older adults, health informa-
tion, and the world wide web (pp. 25-30) Psychology Press.



REFEREN
CES

137

References

Lingard, L., Regehr, G., Orser, B., Reznick, R., Baker, G. R., Doran, D., . . . Whyte, S. (2008). Evaluation of a 
preoperative checklist and team briefing among surgeons, nurses, and anesthesiologists to reduce 
failures in communication. Archives of Surgery, 143(1), 12-17. doi: 10.1001/archsurg.2007.21

Linden, W., Vodermaier, A., Mackenzie, R., & Greig, D. (2012). Anxiety and depression after cancer diag-
nosis: Prevalence rates by cancer type, gender, and age. Journal of Affective Disorders, 141(2-3), 343-351. 
doi:10.1016/j.jad.2012.03.025

Linn, A. J., Van Weert, J. C. M., Smit, E. G., Perry, K., & Van Dijk, L. (2013). 1+1=3? The systematic development 
of a theoretical and evidence-based tailored multimedia intervention to improve medication adher-
ence. Patient Education and Counseling, 93(3), 381-388. doi:10.1016/j.pec.2013.03.009 

Linn, A. J., Vervloet, M., Van Dijk, L., Smit, E. G., & Van Weert, J. C. M. (2011). Effects of eHealth interventions 
on medication adherence: A systematic review of the literature. Journal of Medical Internet Research, 
13(4). doi: 10.2196/jmir.1738.

Loos, E. F., & Romano Bergstrom, J. R. (2014). Older adults. In J. R. Bergstrom & Schall (Eds.), Eye Tracking in 
User Experience Design (pp 313-329). Waltham, Massachusetts: Elsevier.

Lustria, M. L. A., Cortese, J., Noar, S. M., & Glueckauf, R. L. (2009). Computer-tailored health interventions 
delivered over the web: Review and analysis of key components. Patient Education and Counseling, 74, 
156-173, doi:10.1016/j.pec.2008.08.023

M

Maas, H. A., Janssen-Heijnen, M. L., Rikkert, M. G. O., & Wymenga, A. M. (2007). Comprehensive geriatric 
assessment and its clinical impact in oncology. European Journal of Cancer, 43(15), 2161-2169. doi:10.1016/j.
ejca.2007.08.002

Marschollek, M., Mix, S., Wolf, K., Effertz, B., Haux, R., & Steinhagen-Thiessen, E. (2007). ICT-based health 
information services for elderly people: Past experiences, current trends, and future strategies. Medical 
Informatics and the Internet in Medicine, 32, 251-261. doi:10.1080/14639230701692736

McGuire, L.C. (1996). Remembering what the doctor said: Organization and adults’ memory for medical 
information. Experimental Aging Research, 22, 403-28. doi:10.1080/03610739608254020

McKinstry, B., Wild, S., Pagliari, C., Lewis, S., Stoddart, A. & Padfield. P. (2013). Telemonitoring based service 
redesign for the management of uncontrolled hypertension: Multicenter randomized controlled trial. 
British Medical Journal, 346, doi:10.1136/bmj/f3030

Mewton, L., Sachdev, P. S., & Andrews, G. (2013). A naturalistic study of the acceptability and effectiveness 
of Internet-delivered cognitive behavioural therapy for psychiatric disorders in older Australians. 
PLOS ONE, 8, e71825. doi:10.1371/journal.pone.0071825

Morahan-Martin, J. M. (2004). How Internet users find, evaluate, and use online health information: A 
cross-cultural review. CyberPsychology & Behavior, 7(5), 497-510. doi:10.1089/cpb.2004.7.497

Murray, E.,  Burns, J., See Tai, S., Lai, R., & Nazareth, I. (2005) Interactive health communication applications 
for people with chronic disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: 
CD004274. doi:10.1002/14651858. CD004274.pub4.

Muusses, L. D., Van Weert, J. C. M., Van Dulmen, S., & Jansen, J. (2012). Chemotherapy and information-seek-
ing behaviour: Characteristics of patients using mass-media information sources. Psycho-Oncology, 
21(9), 993-1002. doi:10.1002/pon.1997



138

N

Nahm, E., Blum., K., Scharf, B., Friedmann, E., Thomas, S., Jones, D., & Gottlieb, S. S. (2008). Exploration of 
patients’ readiness for an eHealth management program for chronic heart failure: A preliminary 
study. Journal of Cardiovascular Nursing, 23, 463-471. doi:10.1097/01.JCN.0000317459.41015.d6

Nayak, L., Priest, L., Stuart-Hamilton, I., & White, A. (2006). Website design attributes for retrieving health 
information by older adults: An application of architectural criteria. Universal Access in the Information 
Society, 5(2), 170-179. doi:10.1007/s10209-006-0029-9

Neafsey, P. J., M’Ian, C. E., Ge, M., Walsh, S. J., Lin, C. A., & Anderson, E. (2011). Reducing adverse self-medica-
tion behaviors in older adults with hypertension: Results of an e-health clinical efficacy trial. Ageing 
International, 36, 159-191. doi:10.1007/s12126-010-9085-9

Nelson, C. J., Weinberger, M. I., Balk, E., Holland, J., Breitbart, W., & Roth, A. J. (2009). The chronology 
of distress, anxiety, and depression in older prostate cancer patients. The Oncologist, 14(9), 891-899. 
doi:10.1634/theoncologist.2009-0059

Nguyen, H. Q., Donesky-Cuenco, D., Wolpin, S., Reinke, L. F., Benditt, J. O., Paul, S. M., & Carrieri-Kohlman, 
V. (2008). Randomized controlled trial of an Internet-based versus face-to-face dyspnea self-man-
agement program for patients with chronic obstructive pulmonary disease: Pilot study. Journal of 
Medical Internet Research, 10(2): e9. doi:10.2196/jmir.990

Nguyen, H. Q., Donesky, A., Reinke, L. F., Wolpin, S., Chyall, L., Benditt, J. O., … Carrieri-Kohlman, V. (2013). 
Internet-based dyspnea self-management support for patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. Journal of Pain and Symptom Management, 46, 43-55. doi:10.1016/j.jpainsymman.2012.06.015

Nguyen, M. H., Smets, E. M. A., Bol, N., Loos, E. F., & Van Weert, J. C. M. (2018). How tailoring the mode of 
information presentation influences younger and older adults’ satisfaction with health websites. 
Journal of Health Communication, 23, 170-180. doi:10.1080/10810730.2017.1421729

Nguyen, M. H., Van Weert, J. C. M., Bol, N., Loos, E. F., Tytgat, K. M., Van de Ven, A.W. H., & Smets, E. M. A. 
(2017). Tailoring the mode of information presentation: Effects on younger and older adults’ attention 
and recall of online information. Human Communication Research, 43(1), 102-126. doi:10.1111/hcre.12097

Nielsen, J. (1994). Estimating the number of subjects needed for a thinking aloud test. International Journal 
of Human-Computer Studies, 41(3), 385-397. doi:10.1006/ijhc.1994.1065

Nikolaus, S., Bode, C., Taal, E., Vonkeman, H. E., Glas, C. A., & Van de Laar, M. A. F. J. (2014). Acceptance of 
new technology: A usability test of a computerized adaptive test for fatigue in rheumatoid arthritis. 
JMIR Human Factors, 1(1), e4. doi:10.2196%2Fhumanfactors.3424

P

Parks, R. M., Rostoft, S., Ommundsen, N., & Cheung, K. (2015). Peri-operative management of older adults 
with cancer—The roles of the surgeon and geriatrician. Cancers, 7(3), 1605-1621. doi:10.3390/can-
cers7030853

Pernice, K., & Nielsen, J. (2012). Web usability for senior citizens: Design guidelines based on usability studies with 
people age 65 and older Nielsen Norman Group.

Pew Research Center; Internet & Technology (2018). Internet/broadband fact sheet. Retrieved from http://
www.pewinternet.org/fact-sheet/internet-broadband/

Pieterse, A., Stiggelbout, A., Baas-Thijssen, M., Van de Velde, C., & Marijnen, C. (2007). Benefit from preop-
erative radiotherapy in rectal cancer treatment: Disease-free patients’ and oncologists’ preferences. 
British Journal of Cancer, 97(6), 717-724. doi:10.1038/sj.bjc.6603954



REFEREN
CES

139

References

Pieterse, A. H., Berkers, F., Baas-Thijssen, M. C., Marijnen, C. A., & Stiggelbout, A. M. (2010). Adaptive conjoint 
analysis as individual preference assessment tool: Feasibility through the Internet and reliability of 
preferences. Patient Education and Counseling, 78(2), 224-233. doi:10.1016/j.pec.2009.05.020

Pieterse, A. H., De Vries, M., Kunneman, M., Stiggelbout, A. M., & Feldman-Stewart, D. (2013). Theory-in-
formed design of values clarification methods: A cognitive psychological perspective on patient 
health-related decision making. Social Science & Medicine, 77, 156-163. doi:10.1016/j.socscimed.2012.11.020

R

Ravnkilde, B., Videbech, P., Clemmensen, K., Egander, A., Rasmussen, N. A., & Rosenberg, R. (2002). Cognitive 
deficits in major depression. Scandinavian Journal of Psychology, 43(3), 239-251. doi:10.1111/1467-9450.00292

Rimer, B. K., & Kreuter, M. W. (2006). Advanced tailored health communication: A persuasion and message 
effects perspective. Journal of Communication, 56, 184-201. doi:10.1111/j.1460-2466.2006.00289.x

Ritterband, L. M., Thorndike, F. P., Cox, D. J., Kovatchev, B. P., & Gonder-Frederick, L. A. (2009). A behavior 
change model for Internet interventions. Annals of Behavioral Medicine, 38, 18-27. doi:10.1007/s12160-
009-9133-4

Ruhstaller, T., Roe, H., Thürlimann, B., & Nicoll, J. J. (2006). The multidisciplinary meeting: An indispens-
able aid to communication between different specialties. European Journal of Cancer, 42(15), 2459-2462. 
doi:10.1016/j.ejca.2006.03.034

Ruland, C. M., Maffei, R. M., Børøsund, E., Krahn, A., Andersen, T., & Grimsbø, G. H. (2013). Evaluation of 
different features of an eHealth application for personalized illness management support: Cancer 
patients’ use and appraisal and usefulness. International Journal of Medical Informatics, 82, 593-603. 
doi:10.1016/j.ijmedinf.2013.02.007

Rutten, H.J.T., Den Dulk, H., Lemmens, V.E.P.P., Van de Velde, C.J.G., & Marijnen, C.A.M. (2008). Contro-
versies of total mesorectal excision for rectal cancer in elderly patients. Lancet Oncology, 9, 494-501. 
doi:10.1016/S1470-2045(08)70129-3

S

Salthouse, T.A. (1996).The processing speed theory of adult age differences in cognition. Psychological 
Reviews,103, 403-28.

Schulz, R., Wahl, H., Matthews, J. T., De Vito Dabbs, A., Beach, S. R., & Czaja, S. J. (2014). Advancing the aging 
and technology agenda in gerontology. The Gerontologist, 55(5), 724-734. doi:10.1093/geront/gnu071

Schuurmans, H., Steverink, N., Lindenberg, S., Frieswijk, N., & Slaets, J.P.J. (2004). Old or frail: What tells us 
more? Journal of Gerontology: Medical Sciences, 59A, 962-965. doi:10.1093/gerona/59.9.M962

Sexton, J. B., Thomas, E. J., & Helmreich, R. L. (2000). Error, stress, and teamwork in medicine and aviation: 
Cross sectional surveys. BMJ, 320(7237), 745-749. doi:10.1136/bmj.320.7237.745

Shahrokni, A., Kim, S. J., Bosl, G. J., & Korc-Grodzicki, B. (2017). How we care for an older patient with cancer. 
Journal of Oncology Practice, 13(2), 95-102. doi:10.1200/JOP.2016.017608

Sharit, J., Taha, J., Berkowsky, R. W., Profita, H., & Czaja, S. J. (2015). Online information search performance 
and search strategies in a health problem-solving scenario. Journal of Cognitive Engineering and Decision 
Making, 9(3), 211-228. doi:10.1177/1555343415583747

Shea, S., Weinstock, R. S., Starren, J., Teresi, J., Palmas, W., Field, L., … Lantigua, R. A. (2006). A randomized 
trial comparing telemedicine case management with usual care in older, ethnically diverse, medically 
underserved patients with diabetes mellitus. Journal of the American Medical Informatics Association, 
13, 40-51. doi:10.1197/jamia.M1917



140

Shea, S., Weinstock, R. S., Teresi, J. A., Palmas, W., Starren, J., Cimino, J. J., … Eimicke, J. P. (2009). A random-
ized trial comparing telemedicine case management with usual care in older, ethnically diverse, 
medically underserved patients with diabetes mellitus: 5 year results of the IDEATel Study. Journal 
of the American Medical Informatics Association, 16, 446-456. doi:10.1197/jamia.M3157

Sheeran, T., Rabinowitz, T., Lotterman, J., Reilly, C. F., Brown, S., Donehower, P., … Bruce, M. L. (2011). Feasi-
bility and impact of telemonitor-based depression care management for geriatric homecare patients. 
Telemedicine and eHealth, 17, 620-626. doi:10.1089/tmj.2011.0011

Shepherd, H., Barratt, A., Trevena, L., McGeechan, K., Care, K., Epstein, R., . . . Tattersall, M. (2011). Three 
simple questions to increase information about treatment options and patient involvement in 
healthcare consultations. Patient Education and Counseling, 84, 379-385. doi:10.1016/j.pec.2011.07.022

Siegel, R. L., Miller, K. D., & Jemal, A. (2016). Cancer statistics, 2016. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 66(1), 
7-30. doi:10.3322/caac.21332

Silliman, R. A., Troyan, S. L., Guadagnoli, E., Kaplan, S. H., & Greenfield, S. (1997). The impact of age, marital 
status, and physician-patient interactions on the care of older women with breast carcinoma. Cancer, 
80(7), 1326-1334. doi:10.1002/(SICI)1097-0142(19971001)80:7<1326::AID-CNCR20>3.0.CO;2-8

Siminoff, L. A., Graham, G. C., & Gordon, N. H. (2006). Cancer communication patterns and the influence 
of patient characteristics: Disparities in information-giving and affective behaviors. Patient Education 
and Counseling, 62(3), 355-360. doi:S0738-3991(06)00193-5

Skinner, H. A., Maley, O., & Norman, C. D. (2006). Developing Internet-based eHealth promotion pro-
grams: The spiral technology action research (STAR) model. Health Promotion Practice, 7(4), 406-417. 
doi:10.1177/1524839905278889

Smit, E. S., Linn, A. J., & Van Weert, J. C. M. (2015). Taking online computer-tailoring forward: The potential 
of tailoring the message frame and delivery mode of online health behaviour change interventions. 
European Health Psychologist, 17(1), 25-31.

Sparks, L., & Turner, M. M. (2008). The impact of cognitive and emotive communication barriers on older 
adult message processing of cancer-related health information: New directions for future research. 
In L. Sparks, H. D. O’Hair, & G. L. Kreps (Eds.). Cancer, communication and aging (pp. 17-47). New York: 
Hampton Press, Inc.

Starren, J., Hripcsak, G., Sengupta, S., Abbruscato, C., Knudson, P. E., Weinstock, R. S., & Shea, S. (2002). 
Columbia university’s informatics for diabetes education and telemedicine (IDEATel) project: Tech-
nical implementation. Journal of the American Medical Informatics Association, 9(1), 25-36. doi:10.1136/
jamia.2002.0090025

Statistics Netherlands (2013). ICT gebruik van personen naar persoonskenmerken. [ICT use by persons 
subject to personal characteristics]. Retrieved 11/20, 2013, from http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71098NED&D1=33-133&D2=0,13&D3=a&HD=111219-1122&H-
DR=G1,G2&STB=T

Statistics Netherlands (2018). Internet; toegang, gebruik en faciliteiten [Internet; access, use, and facilities]. Retrieved 
from https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83429NED/table?ts=1525250815385

Staudinger, U. M., & Bluck, S. (2001). A view on midlife development from life-span theory. In M. E. Lachman 
(Ed.), Handbook of midlife development (pp. 3-39). New York: John Wiley & Sons New York.

Stellefson, M., Chaney, B., Barry, A. E., Chavarria, E., Tennant, B., Walsh-Childers, K., … Zagora, J. (2013). Web 
2.0 chronic disease self-management for older adults: A systematic review. Journal of Medical Internet 
Research, 15, e35. doi:10.2196/jmir.2439.

Steultjens, E. E. M. J., Dekker, J. J., Bouter, L. M., Van de Nes, J. C. M., Cardol, M. M., & Van den Ende, E. C. H. 
M. (2003). Occupational therapy for multiple sclerosis. The Cochrane Library, 1, 1-16. doi:10.1002/14651858.
CD003608



REFEREN
CES

141

References

Street, R. L., Makoul, G., Arora, N. K., & Epstein, R. M. (2009). How does communication heal? Pathways 
linking clinician-patient communication to health outcomes. Patient Education and Counseling, 74(3), 
295-301. doi:10.1016/j.pec.2008.11.015

Stroetmann, V. N., Hüsing, T., Kubitschke, L., & Stroetmann, K. A. (2002). The attitudes, expectations and 
needs of elderly people in relation to e-health applications: Results from a European survey. Journal 
of Telemedicine and Telecare, 8(2), 82-84. doi:10.1177/1357633X020080S238

T

Taha, J., & Czaja, S. J. (2017). Aging, cognition, and technology systems. Cognitive informatics in Health and 
Biomedicine (pp. 253-270) Cham, Switzerland: Springer.

Taha, J., Sharit, J., & Czaja, S. (2009). Use of and satisfaction with sources of health information among older 
Internet users and nonusers. The Gerontologist, 49(5), 663-673. doi:10.1093/geront/gnp058

Taylor, C., Munro, A. J., Glynne-Jones, R., Griffith, C., Trevatt, P., Richards, M., & Ramirez, A. J. (2010). Mul-
tidisciplinary team working in cancer: What is the evidence? BMJ (Clinical Research Ed.), 340, c951. 
doi:10.1136/bmj.c951

Torre, L. A., Bray, F., Siegel, R. L., Ferlay, J., Lortet-Tieulent, J., & Jemal, A. (2015). Global cancer statistics, 2012. 
CA: A Cancer Journal for Clinicians, 65(2), 87-108. doi:10.3322/caac.21262

Trief, P. M., Izquierdo, R., Eimicke, J. P., Teresi, J. A., Goland, R., Palmas, … Weinstock, R. S. (2013). Adherence 
to diabetes self care for white, African-American and Hispanic American telemedicine participants: 
5 year results from the IDEATel project. Ethnicity & Health, 18, 83-96, doi:10.1080/13557858.2012.700915

Trief, P. M., Teresi, J. A., Eimicke, J. P., Shea, S., & Weinstock, R. S. (2009). Improvement in diabetes self-ef-
ficacy and glycaemic control using telemedicine in a sample of older, ethnically diverse individuals 
who have diabetes: The IDEATel project. Age and Ageing, 38, 219-255. doi:10.1093/ageing/afn299

Trief, P. M., Teresi, J. A., Izquierdo, R., Morin, P. C., Goland, R., Field, L., … Weinstock, R. S. (2007). Psychoso-
cial outcomes of telemedicine case management for elderly patients with diabetes: The randomized 
IDEATel trial. Diabetes Care, 30, 1266-1268. doi:10.2337/dc06-2476

Tullis, T. S. (2007). Older adults and the web: Lessons learned from eye-tracking. Universal acess in human 
computer interaction. coping with diversity (pp. 1030-1039) Springer. doi:10.1007/978-3-540-73279-2_115

U

Uhler, M. L., Pérez Figueroa, E. R., Dickson, M., McCullagh, L., Kushniruk, A., Monkman, H., . . . Hajizadeh, 
N. (2015). InformedTogether: Usability evaluation of a web-based decision aid to facilitate shared 
advance care planning for severe chronic obstructive pulmonary disease. JMIR Human Factors, 2(1), 
e2. doi:10.2196/humanfactors.3842

V

Valentijn, S. A. M., Van Boxtel, M. P. J., Van Hooren, S. A. H., Bosma, H., Beckers, J. M., Ponds, R. W. H. M., 
& Jolles, J. (2005). Change in sensory functioning predicts change in cognitive functioning: Results 
from a 6-year follow-up in the Maastricht Aging Study. Journal of the American Geriatric Society, 53, 
374-380. doi:10.1111/j.1532-5415.2005.53152.x

Van der Aa, H. P. A., Comijs, H. C., Penninx, B. W., Van Rens, G. H., & Van Nispen, R. M. (2015). Major 
depressive and anxiety disorders in visually impaired older adults. Investigative Ophthalmology & Visual 
Science, 56(2), 849-854. doi:10.1167/iovs.14-15848



142

Van de Belt, T. H., Engelen, L. J., Berben, S. A., Teerenstra, S., Samsom, M., & Schoonhoven, L. (2013). Internet 
and social media for health-related information and communication in health care: Preferences of 
the Dutch general population. Journal of Medical Internet Research, 15(10), e220. doi:10.2196/jmir.2607

Van Boxtel, M. P., Van Beijsterveldt, C. E., Houx, P. J., Anteunis, L. J., Metsemakers, J. F., Jolles, J. (2000). Mild 
hearing impairment can reduce verbal memory performance in a healthy adult population. Journal 
of Clinical and Experimental Neuropsychology, 22, 147–154. doi:10.1076/1380-3395(200002)22:1;1-8;FT147

Van Drielen, E., De Vries, A. W., Ottevanger, P. B., & Hermens, R. P. (2012). Better multidisciplinary team 
meetings are linked to better care. [Beter multidisciplinair overleg past bij betere zorg] Nederlands 
Tijdschrift Voor Geneeskunde, 156(45), A4856. 

Van Gemert-Pijnen, J. E., Nijland, N., Van Limburg, M., Ossebaard, H. C., Kelders, S. M., Eysenbach, G., & 
Seydel, E. R. (2011). A holistic framework to improve the uptake and impact of eHealth technologies. 
Journal of Medical Internet Research, 13(4), e111. doi:10.2196/jmir.1672

Van Mierlo, T. D. (2012). (2012). Looking beyond controlled trials: The economics of EHealth commercial-
ization. Paper presented at the Medicine 2.0 Conference, 

Van Tulder, M., Furlan, A., Bombardier, C., & Bouter, L. (2003). Updated method guidelines for system-
atic reviews in the Cochrane Collaboration Back Review Group. Spine, 28, 1290-1299. doi:10.1097/01.
BRS.0000065484.95996.AF

Van Vliet, L. M., Van der Wall, E., Albada, A., Spreeuwenberg, P. M., Verheul, W., & Bensing, J. M. (2012). 
The validity of using analogue patients in practitioner–patient communication research: Systematic 
review and meta-analysis. Journal of General Internal Medicine, 27(11), 1528-1543. doi:10.1007/s11606-012-
2111-8

Van Waes, L. (2000). Thinking aloud as a method for testing the usability of websites: The influence of 
task variation on the evaluation of hypertext. Professional Communication, IEEE Transactions On, 43(3), 
279-291. doi:10.1109/47.867944

Van Weert, J. C. M., Bolle, S., & Muusses, L. D. (2014). Age and age-related differences in Internet usage 
of cancer patients. In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (pp. 
403-414). Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-07446-7_40

Van Weert, J. C. M., Bolle, S., Van Dulmen, S., & Jansen, J. (2013). Older cancer patients’ information and 
communication needs: What they want is what they get? Patient Education and Counseling, 92(3), 
388-397. doi:10.1016/j.pec.2013.03.011

Van Weert, J.C.M., & Jansen J. (2017). Kanker bij ouderen [Cancer in the elderly]. In H. De Haes, L. Gualthérie 
Van Weezel, & R. Sanderman (Eds.), Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Assen: Koninklijke 
Van Gorcum BV.

Van Weert, J. C. M., Jansen, J., Spreeuwenberg, P. M., Van Dulmen, S., & Bensing, J. M. (2011). Effects of 
communication skills training and a question prompt sheet to improve communication with older 
cancer patients: A randomized controlled trial. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 80(1), 145-159. 
doi:10.1016/j.critrevonc.2010.10.010

Van Weert, J. C. M., Van Munster, B. C., Sanders, R., Spijker, R., Hooft, L., & Jansen, J. (2016). Decision aids 
to help older people make health decisions: A systematic review and meta-analysis. BMC Medical 
Informatics and Decision Making, 16(1), 1. doi:10.1186/s12911-016-0281-8

Valentijn, S.A., Van Boxtel, M.P., Van Hooren, S.A., et al. (2005). Change in sensory functioning predicts 
change in cognitive functioning: results from a 6-year follow-up in the Maastricht Aging Study. 
Journal of the American Geriatric Society, 53, 374-380. doi:10.1111/j.1532-5415.2005.53152.x

Verhaeghen, P., Borchelt, M., & Smith, J. (2003). Relation between cardiovascular and metabolic disease 
and cognition in very old age: Cross-sectional and longitudinal findings from the Berlin aging study. 
Health Psychology, 22, 559-569. doi:10.1037/0278-6133.22.6.559



REFEREN
CES

143

References

Virzi, R. A. (1992). Refining the test phase of usability evaluation: How many subjects is enough? Human Factors: 
The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 34(4), 457-468. doi:10.1177/001872089203400407

W

Wald, H. S., Dube, C. E., & Anthony, D. C. (2007). Untangling the web--the impact of Internet use on health 
care and the physician-patient relationship. Patient Education and Counseling, 68(3), 218-224. doi:S0738-
3991(07)00221-2

Weinstock, R. S., Teresei, J. A., Goland, R., Izquierdo, R., Palmas, W., Eimicke, J. P., … Shea, S. (2011). Glycemic 
control and health disparities in older ethnically diverse underserved adults with diabetes: Five-year 
results from the informatics for diabetes education and telemedicine (IDEATel) study. Diabetes Care, 
34, 274-279. doi: 10.2337/dc10-1346 

Warsi, A., Wang, P. S., LaValley, M. P., Avorn, J., & Solomon, D. H. (2004). Self-management education pro-
grams in chronic disease: A systematic review and methodological critique of the literature. Archives 
of Internal Medicine, 164, 1641-1649. doi:10.1001/archinte.164.15.1641

Westlake, C., Evangelista, L. S., Strömberg, A., Ter-Galstanyan, A., Vazirani, S. & Dracup, K. (2007). Evaluation 
of a web-based education and counseling pilot program for older heart failure patients. Progress in 
Cardiovascular Nursing, 22, 20-26. doi:10.1111/j.0889-7204.2007.05703.x 

Weymiller, A. J., Montori, V. M., Jones, L. A., Gafni, A., Guyatt, G. H., Bryant, S. C., . . . Smith, S. A. (2007). 
Helping patients with type 2 diabetes mellitus make treatment decisions: Statin choice randomized 
trial. Archives of Internal Medicine, 167(10), 1076-1082. doi:10.1001/archinte.167.10.1076

X

Xie, B. (2009). Older adults’ health information wants in the Internet age: Implications for patient–provider 
relationships. Journal of Health Communication, 14(6), 510-524. doi:10.1080/10810730903089614

Y

Yen, P. Y., & Bakken, S. (2012). Review of health information technology usability study methodologies. Jour-
nal of the American Medical Informatics Association: JAMIA, 19(3), 413-422. doi:10.1136/amiajnl-2010-000020

Z

Zacks, R., & Hasher, L. (1997). Cognitive gerontology and attentional inhibition: a reply to Burke and 
McDowd. Journal of Gerontology B, 52, 274-283. doi:10.1093/geronb/52B.6.P274

Zou, J. B., Dear, B. F., Titov, N., Lorian, C. N., Johnston, L., Spence, J., … Sachdev, P. (2012). Brief Internet-de-
livered cognitive behavioral therapy for anxiety in older adults: A feasibility trial. Journal of Anxiety 
Disorders, 26, 650-655, doi:10.1016/j/janxdis.2012.04.00





SU
M

M
A

RY

145

Dutch summary (Nederlandse samenvatting)

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.

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 
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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 informatie-
uitwisseling, bijdragen aan het vertrouwen van patiënten in eigen effectiviteit (self-
efficacy). 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.

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 
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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.

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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Aging, oftewel veroudering, is een centraal thema in dit proefschrift. Veroudering gaat 
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beter gezegd ontwikkelingen– doorgemaakt. Daarom wil ik in dit dankwoord mijn dank 
uitspreken naar iedereen die mij heeft gesteund en geholpen tijdens dit proces. Een aantal 
van hen wil ik hier speciaal bedanken voor hun onmisbare rol tijdens de weg die ik heb 
afgelegd waarbij dit proefschrift tot stand is gekomen. 

Om te beginnen gaat mijn dank uit naar mijn promotoren Julia van Weert en Ellen 
Smets en mijn co-promotor Eugène Loos. Ik voel me enorm bevoorrecht om jullie als 
mijn begeleiders te hebben gehad en ik ben dankbaar voor jullie hulp en alles wat ik van 
jullie heb geleerd de afgelopen jaren. Julia, bedankt voor de dagelijkse begeleiding. Ik ben 
ontzettend blij en dankbaar dat we op elkaars professionele paden terecht zijn gekomen. 
Onze samenwerking begon toen je me vroeg te komen werken op het chemotherapie 
project. Even later ben ik dankzij jou gaan lesgeven. Ik kan me nog herinneren dat je in die 
tijd vroeg of promoveren niet iets voor mij was en dat je erop vertrouwde dat ik dat wel 
zou kunnen. Kort daarna werkte ik als promovendus op één van de onderzoeksprojecten 
in jouw onderzoekslijn. Bedankt voor het vertrouwen dat je altijd hebt gehad in mij. 
Ellen, door jouw inzicht en advies heb ik mijn werk altijd naar een hoger niveau weten te 
tillen. Jouw opbouwende kritiek, zorgvuldige blik, kennis en ervaring zijn een waardevolle 
aanvulling geweest op mijn proefschrift. Eugène, bedankt voor jouw uitnodiging voor 
het HCII congres in 2015 in Los Angeles. Dankzij jou is het derde hoofdstuk in mijn 
proefschrift tot stand gekomen. Hanneke de Haes, je hebt met een gerust hart jouw rol als 
promotor kunnen overdragen aan Julia, Ellen en Eugène toen je met pensioen ging. Maar 
je mag zeker niet ontbreken in dit rijtje, want ik ben dankbaar dat je met jouw ervaring, 
kennis en kunde bij het begin van mijn promotietraject, met name bij de literatuurstudie, 
betrokken bent geweest. 

Mijn dank gaat ook uit naar de leden van de promotiecommissie: Edith Smit, Barbara 
Schouten, Monique Jaspers, Sandra van Dulmen, Christina Bode en Marije Hamaker. 
Ik voel me vereerd dat jullie plaats nemen in mijn promotiecommissie. Bedankt dat 
jullie mijn proefschrift hebben beoordeeld en bedankt voor jullie onmisbare bijdrage en 
aanwezigheid tijdens de verdediging. Tevens gaat mijn dank uit naar Peter Neijens voor 
jouw bereidheid om op te treden als voorzitter van de promotieplechtigheid.

De studies in dit proefschrift zouden niet mogelijk zijn geweest zonder medewerking van 
de ziekenhuizen en diens medewerkers. In het bijzonder wil ik hier mijn dank uitspreken 
naar Franchette van der Berkmortel en Eric Belgers (Zuyderland Medisch Centrum), Marije 
Hamaker (Diakonessenhuis), Dareczka Wasowicz en Huub Maas (Elizabeth-TweeSteden 
Ziekenhuis), Johanneke Portielje en Tineke Verboon-Rog (Hagaziekenhuis), Caroline 
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Wientjes (OLVG West), Eric Hans Eddes (Deventer Ziekenhuis) voor het vrijmaken van 
tijd om mee te helpen en mee te denken aan de studies in dit proefschrift. Maar ook 
zonder de bereidheid van de patiënten en diens partners die hebben deelgenomen aan 
de studies, was dit proefschrift er niet geweest. Ook bedank ik de onderzoeksassistenten 
die enorm hard hebben gewerkt aan de data-verzameling: Remco, Monica, Romy, Geke en 
Felicitas. Daarnaast hebben naast mijn begeleiders ook andere co-auteurs bijgedragen aan 
de artikelen in dit proefschrift. Mijn waardering gaat uit naar Joost Daams, Geke Romijn, 
Marleen Kunneman en Marije Hamaker.

Het werk waar ik mee bezig ben geweest behelst meer dan er in dit proefschrift staat. 
De mensen die betrokken zijn bij dat stuk verdienen dan ook zeker op deze plaats 
mijn dankbetuiging aangezien zij mij enorm hebben geholpen in mijn werk. Naast 
bovengenoemde ziekenhuizen bedank ik hier ook graag Jeroen Leijtens (Laurentius 
Ziekenhuis), Simone Dokter (Diakonessenhuis), Jirvy Vink-Zijlstra en Daisy Wopereis 
(Deventer Ziekenhuis) en Mariska Hoogendoorn- de Ruiter en Lesley Koet (Albert 
Schweitzer Ziekenhuis). Ook hier gaat mijn grote dank uit naar de patiënten die tot 
nu toe hebben deelgenomen aan de studie voor hun bereidheid mee te werken aan het 
onderzoek, terwijl zij zelf een zware tijd doormaken. Dank aan alle student-assistenten 
die mee hebben geholpen en sommigen die nog steeds mee helpen in de dataverzameling: 
Amber, Chrissy, Esther, Hang, Jeresa, Lisa, Manon, Monique, Nina, Nikki, Sanne, Yayla. 
Geke, Romy en Hans, bedankt voor jullie werk aan de Patient Navigator. Door jullie heb ik 
ook mijn leidinggevende vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ik heb veel van jullie geleerd 
en ik heb met veel plezier met jullie gewerkt. Melanie, ik leerde jou kennen toen jij één 
van mijn studenten was. Ik was enorm trots toen je me tijdens een congres vertelde dat je 
mede door mij geïnspireerd bent geraakt om de research master te gaan doen. Toen je daar 
klaar mee was solliciteerde je op het PhD project dat het vervolg is van mijn project. Ik ben 
blij dat jij met jouw intelligentie, enthousiasme en enorme verantwoordelijkheidsgevoel 
het stokje van mij overneemt en dat jij gaat afmaken waar ik mee begonnen ben.

Daarnaast heb ik tijdens mijn tijd als promovendus waardevolle ervaring op kunnen doen 
als PhD representative in het bestuur van de Association for Researchers in Psychology 
and Health (ARPH) en tijdens mijn werkbezoek aan Chapman University in de Verenigde 
Staten. Daarom wil ik graag alle leden waarmee ik in het ARPH bestuur heb gezeten 
bedanken: Rob Ruiter, Catherine Evers, Christina Bode, Ellen Smets, Yvette Ciere, Stefaan 
van Damme, Mariet Hagedoorn en Ivan Nyklicek, bedankt voor de fijne samenwerking! 
Dear Lisa Sparks, thank you for having me as visiting scholar during my research visit at 
the department of Communication Studies at Chapman University. I have gained so much 
valuable experience. Thank you for our inspiring conversations, also after my research 
visit during your visits to Amsterdam. And thank you for your hospitality, welcoming me 
to your home and family dinners. Also a big thanks to Kerk for immediately making me 
feel at home during my research visit. 
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Naast de werkervaring die ik heb opgedaan heb ik mij ook op persoonlijk vlak en daarmee 
ook op professioneel vlak ontwikkeld. Beste Marcel, Marianne en Wanda, bedankt voor 
jullie rol in mijn persoonlijke ontwikkeling. Als promoveren een topsport is dan zijn jullie 
mijn coach en trainers geweest. 

Grote dank ook aan mijn vele collega’s waaronder, mede-PhDclubleden, mede-
labgroepleden, collega’s bij de programmagroep Persuasieve Communicatie, collega’s bij 
medische psychologie van het AMC en andere collega’s bij ASCoR, met wie ik de afgelopen 
jaren heb mogen samenwerken, mooie gesprekken heb mogen voeren en inspirerende 
onderzoeksbijeenkomsten en congressen heb bij mogen wonen. Jullie zijn met teveel 
om op te noemen, maar dankzij jullie ging ik altijd met plezier naar mijn werk. In het 
bijzonder gaat mijn dank uit naar de mede-promovendi: Bas (ook al was je niet aan het 
promoveren, je hoort voor mij in dit rijtje thuis), Björn, Carlos Corine, Damian, Guus, 
Hanneke, Jasper, Jelle, Jeroen, Kim, Sabine, Sanne S., Sjoerd, Tom en Toni, bedankt voor 
de onvergetelijke tijd.

Een speciaal woord van dank voor mijn collega’s die ik inmiddels ook mijn vrienden mag 
noemen: Annemiek, Rena en Anne. Wat was het ontzettend fijn om jullie tijdens mijn 
PhD -tijd zo dicht bij me te hebben gehad en ook al bewandelen we nu allemaal onze 
eigen paden, ben ik dankbaar dat ik jullie nog steeds in mijn leven heb! Annemiek, jouw 
onderzoek, doorzettingsvermogen en ambitie om jouw proefschrift te schrijven hebben 
mij geïnspireerd om ook te willen promoveren. Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste 
woorden van mijn eerste artikel op de dag van jouw promotie op papier heb gezet. En nu 
ben ik dan zelf ook klaar. Bedankt voor de gezelligheid, fijne gesprekken en advies (zowel 
over mijn werk als mijn persoonlijke leven). Rena, jouw sprankelende persoonlijkheid is 
aanstekelijk. Dankzij jou heb ik geleerd om altijd nog wat extra te genieten van waar ik 
mee bezig ben in mijn werk en daarbuiten. Anne, onze vriendschap is ontstaan toen wij 
samen de summer school aan de University of Essex hebben gevolgd en ik had daar geen 
beter gezelschap kunnen wensen dan jou. Bedankt voor de gezelligheid, maar ook voor 
de goede gesprekken.

Nadine en Hao, jullie horen ook thuis in het rijtje collega’s die vrienden zijn geworden, 
maar als mijn paranimfen verdienen jullie een aparte vermelding. Ik ben buitenzinnig blij 
dat jullie naast mij zullen staan tijdens mijn verdediging. Ik had het niet beter kunnen 
treffen. Twee slimme en lieve meiden die op dezelfde onderzoekslijn bezig zijn (geweest), 
met wie het klikt om mee samen te werken en met wie ik ook een prachtige hechte 
vriendschap heb opgebouwd. Bedankt dat jullie altijd voor me klaar staan. En… zoete 
aardappelfrietjes smaken echt het allerlekkerst in jullie gezelschap! Nadine, op mijn 
allereerste werkdag op de UvA kwam ik gelijk al bij jou op de kamer terecht. En daar ben ik 
ongelooflijk blij mee. Jij bent ook één van de mensen geweest die mij heeft geïnspireerd en 
geënthousiasmeerd om aan dit PhD avontuur te beginnen. Nadat je me had uitverkoren 
tot jouw paranimf, ben jij nu die van mij. De cirkel is rond. Hao, het lijkt bijna of Julia 
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mensen selecteert die het in zich hebben om goede vrienden te kunnen worden met 
elkaar. Ik ben blij dat jij erbij gekomen bent. Ik waardeer jouw doorzettingsvermogen en 
zorgzaamheid enorm en dat maakt jou ook de uitstekende kandidaat om tijdens mijn 
verdediging naast me te staan.

Mijn dank is ook groot voor mijn vrienden en familieleden. Door hun rol in mijn 
persoonlijke leven hebben zij ook een grote invloed gehad op de totstandkoming en de 
afronding van dit proefschrift. Te beginnen met mijn lieve vriendinnen Esther, waarmee 
ik al sinds mijn kleutertijd bevriend ben, en mijn middelbare schoolvriendinnen Christa 
en Vita. Jullie zijn niet alleen tijdens mijn proefschrift, maar het grootste deel van mijn 
leven belangrijk voor mij geweest. Ik ken jullie inmiddels langer wel dan niet. Esther, jij 
bent een jaar eerder dan ik begonnen met het studeren van communicatiewetenschap en 
zo is deze studie ook op mijn netvlies terecht gekomen. Bedankt daarvoor! Vita, bedankt 
voor de fijne diepgaande gesprekken onder het genot van goede wijn en lekker eten. Nu ik 
klaar ben met dit proefschrift hoop ik dat we deze fijne gesprekken regelmatiger kunnen 
voeren. Christa, ik ben dankbaar om een vriendin te hebben die al zo lang bij me is en 
die mij uitstekend kan aanvoelen. Ik ben ontzettend blij dat je als reisgenoot mee bent 
geweest naar één van mijn congressen en dat we na ons avontuur in Australië nog een 
reis door Canada hebben gemaakt. Bedankt dat ik altijd terecht kan bij jou (ook al is het 
niet mijn sterkste kant om dat echt te doen, ik weet dat het altijd kan bij jou).

Lieve oma, ook al ben je niet meer in levende lijve bij ons, wil ik toch mijn dank uitspreken 
naar jou. Jouw liefde voor mij en vertrouwen in mij hebben er mede voor gezorgd dat ik 
deze weg ben ingeslagen en altijd heb doorgezet. Jij bent een gigantische inspiratiebron 
voor mij geweest. Daarom is één van mijn lievelingsschilderijen die jij hebt gemaakt een 
inspiratiebron geweest van het ontwerp van de kaft van dit proefschrift. Toevalligerwijs 
– of misschien is het helemaal geen toeval – staat de magnolia symbool voor ouderdom. 
Een mooie link naar het onderwerp van mijn proefschrift. Maar ook de titel van mijn 
proefschrift slaat enigszins terug op jou. Dat je met 100 jaar een oude leeftijd hebt bereikt 
is een feit. Maar voor mij ben je ook een voorbeeld van hoe ik zou willen verouderen. Een 
moderne vrouw die altijd met haar tijd is meegegaan. Bedankt oma dat je zo lang bij me 
bent geweest.

Lieve papa en mama, dankzij jullie ben ik er en is dit proefschrift er. Bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke liefde en zorgzaamheid. Hierdoor heb ik mij kunnen ontwikkelen tot 
iemand daar haar grenzen kan verleggen. Ook ben ik enorm dankbaar en blij dat jullie 
mede mogelijk maken dat ik van de dag van mijn verdediging een hele bijzondere dag 
kan maken, precies zoals ik dat wil. Amnon en Joram, mijn kleine broers die niet meer zo 
klein zijn. Bedankt voor jullie betrokkenheid en dat jullie klaarstaan als ik om hulp vraag. 
Amnon, bedankt dat je me altijd op de juiste momenten van wijze woorden en lieve raad 
hebt voorzien. Joram, bedankt voor jouw hulp met de Nederlandse samenvatting. En ik 
reken zeker nog op een kritische vraag over mijn proefschrift van jullie!



D
A

N
KW

O
O

RD

159

Acknowledgements (Dankwoord)

Mijn lieve schoonouders Lucie en Ed, ik wil jullie graag bedanken voor jullie belangstelling, 
steun, liefde en warmte. Het blijft mij ontroeren hoe jullie altijd voor mij klaarstaan. 
Zonder dat jullie het weten hebben jullie één van mijn dromen als het gaat om het 
schrijven van mijn proefschrift uit laten komen. De wens die ik altijd heb gehad om een 
deel van mijn proefschrift in een hutje op de hei te schrijven heb ik zelf nooit in vervulling 
laten gaan. Nu schrijf ik het meest gelezen deel van mijn proefschrift op de hei bij ons 
vakantiehuisje tijdens jullie gouden trouwjubileum. 

Marcel, mijn grote liefde. Jouw energie en liefde geeft mij niet alleen ongelooflijk veel 
kracht en inspiratie, maar jij laat me vervolgens ook helemaal in mijn eigen kracht staan 
en dat dat heeft bijgedragen aan mijn proefschrift staat voor mij als een paal boven water. 
Jij hebt me in de relatief korte tijd dat we elkaar kennen zo weten te raken en je hebt me 
al zoveel gebracht. Gewoon door wie jij bent, doordat we zo goed bij elkaar passen en 
elkaar zo goed aanvullen. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe blij ik ben dat jij in mijn 
leven gekomen bent. Ik hou zielsveel van jou. Bedankt dat dankzij jou ook jouw zoon een 
belangrijke rol in mijn leven is gaan spelen. Want lieve Benjamin, door met jou te spelen 
kon ik af en toe even wat afstand nemen van het schrijven van mijn proefschrift. Dat je 
me miste als ik er niet was omdat ik aan mijn proefschrift werkte, maar dat je tegelijkertijd 
ging stralen wanneer je hoorde dat ik ‘uitvinder’ was en een boek aan het schrijven was, 
heeft mij zo geraakt. Bedankt dat je me overal bij betrekt en dat je zo lief bent voor mij 
en onze hond Ramses. Mede dankzij jullie heb ik pas echt geleerd wat belangrijk is in 
het leven en om een goede balans te vinden tussen werk en privé. We wonen sinds kort 
niet alleen samen onder één dak, maar jullie geven mij ook echt een thuis. Een stevige 
basis, vanwaar ik mijn dromen kan waarmaken en wij onze gezamenlijke dromen kunnen 
waarmaken. Ik kijk ernaar uit om met jullie alle wegen te bewandelen waar onze dromen 
ons naartoe leiden.
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lecturer in Communication Science and researcher in several health communication-
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of Amsterdam. In 2013, she obtained a PhD position at the Amsterdam School of 
Communication Research (ASCoR) at the Univeristy of Amsterdam. The research in 
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cancer. During her PhD she applied for a travel grant to work as a visiting scholar at 
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further improve communication for patients. 
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