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Chapterr 7 

Introductie e 

Hett onderwerp van dit proefschrift is communicatie tussen artsen en kanker-patiënten. 
Hett voornaamste doel is te onderzoeken wat het effect is van het meegeven aan 
kankerpatiëntenn van het opgenomen eerste consult op: tevredenheid, onthouden van 
informatiee en kwaliteit van leven van patiënten. Om dit te bewerkstelligen, is het 
allereerstt van belang inzicht te verkrijgen in: a) de huidige stand van zaken omtrent 
arts-patiëntt communicatie, b) de waardering en haalbaarheid van een dergelijke 
interventie,, c) een geschikt observatie-instrument om arts-patiënt communicatie te 
analyseren,, d) de invloed van patiëntenkenmerken op arts-patiënt communicatie, en 
e)) de invloed van arts-patiënt communicatie op de kwaliteit van leven en tevredenheid 
vann patiënten. 

Samenvattingg van de resultaten 

HoofdstukHoofdstuk 1 geeft een overzicht van de literatuur op het gebied van arts-patiënt 
communicatie.. In dit overzicht kwamen de volgende onderwerpen aan bod: a) de 
verschillendee doeleinden van 'medische communicatie', b) de analyse van arts-patiënt 
communicatie,, c) specifieke communicatieve gedragingen, d) de invloed van deze 
gedragingenn op, bijvoorbeeld, satisfactie en compliance van patiënten, en e) conclusies. 

Driee verschillende doeleinden van arts-patiënt communicatie werden geïdentificeerd 
enn besproken, namelijk: het creëren van een goede interpersoonlijke relatie, het 
uitwisselenn van informatie, en het nemen van beslissingen omtrent de behandeling. 

Verschillendee observatiemethoden zijn ontwikkeld om communicatie tijdens consulten 
tee analyseren. Deze methoden verschillen van elkaar met betrekking tot: de relevantie 
voorr de medische setting, de wijze van observatie (bijvoorbeeld via cassette of videoband), 
dee betrouwbaarheid en validiteit, en de toepassing voor verbale en/of non-verbale 
communicatie.. Een overzicht werd gegeven van de meest gebruikte observatiemethoden. 

Verscheidenee communicatieve gedragingen die kunnen voorkomen tijdens consulten 
werdenn besproken: instrumenteel ('cure' gericht) versus affectief ('care' gericht) gedrag, 
verbaall  versus non-verbaal gedrag, 'privacy' gedrag, hoog versus laag dominant 
gedrag,, en medisch versus alledaags taalgebruik. 

Vervolgenss kwam de invloed van specifieke arts-gedragingen op: tevredenheid, 
compliance,, onthouden en begrijpen van informatie, kwaliteit van leven/psychiatrische 
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morbiditeitt van patiënten aan de orde. Tenslotte werd een model beschreven, waarin 
achtergrond,, proces en uitkomstvariabelen aan elkaar werden gerelateerd. 

Samenvattend,, gedurende de laatste 25 jaar neemt het aantal studies dat zich 
richtt op arts-patiënt communicatie toe. Met name: communicatieve gedragingen, 
observatiemethodenn die deze gedragingen identificeren en analyseren, en de invloed 
vann deze gedragingen op uitkomstmaten bij patiënten, zijn veelvuldig onderzocht. 
Dee laatste tijd hebben studies ook hun aandacht gericht op de invloed van 'achter-
grondvariabelen'' op arts-patiënt communicatie. 

HoofdstukHoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een pilot studie, waarbij kankerpatiënten 
hett eerste poliklinische consult op audioband mee naar huis kregen. Het doel van 
dezee studie was tweeledig: a) inzicht verkrijgen in de waardering van patiënten en 
artsenn voor deze interventie, en b) de haalbaarheid van deze interventie. 

Bijj  30 opeenvolgende kankerpatiënten die voor een eerste gesprek over diagnose 
en/off  behandeling naar de polikliniek gynaecologie of urologie waren verwezen, 
werdd het gesprek op een cassettebandje opgenomen. Na afloop mochten de patiënten 
dee opname mee naar huis nemen. In de daaropvolgende week werden de patiënten 
telefonischh geïnterviewd over onder andere het gebruik en de waardering van het 
bandje.. Met behulp van een vragenlijst werden de zes deelnemende artsen naar 
hunn waardering van de interventie gevraagd. 

Vann de 30 patiënten waren er 2 niet te bereiken. Van de overige 28 patiënten hadden 
err 23 naar de opname geluisterd, de meesten tezamen met anderen, zoals hun partner 
off  andere familieleden. 26 patiënten oordeelden positief over implementatie van deze 
interventie.. Volgens de meeste patiënten bevatte de opname informatie die zij anders 
vergetenn zouden zijn. Tevens bevatte de opname voor de meeste patiënten 
geruststellendee informatie. Alle artsen noemden als voordeel van de interventie de 
optimalee informatie-overdracht. Drie noemden als nadeel dat patiënten bij het 
beluisterenn van de opname de informatie mogelijk verkeerd interpreteren. Het 
opnemenn van gesprekken leidde voor de meeste artsen tot 'voorzichtiger formuleren', 
maarr het meewerken aan het onderzoek kostte in het algemeen geen extra tijd. 

Geconcludeerdd wordt dat het meegeven van het gesprek over diagnose en/of 
behandelingsbeleidd op een cassettebandje door zowel kankerpatiënten als artsen 
nuttigg wordt gevonden. 

Inn hoofdstuk 3 worden de psychometrische kwaliteiten bestudeerd van het 'Roter 
Interactiee Analyse Systeem' (RIAS), dat werd gebruikt voor het analyseren van de 
oncologischee consulten. Het RIAS is een van meest gebruikte observatiemethoden 
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omm arts-patiënt communicatie in kaart te brengen. Echter, het is met name toegepast 
enn geëvalueerd binnen de eerstelijns-gezondheidszorg. Twee studies kwamen aan 
bod,, waarin de psychometrische kwaliteiten van het RIAS binnen een oncologie-
settingg werden onderzocht. Voor de eerste studie (N=25) werden de haalbaarheid 
(codeertijd),, de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid en de content validiteit van het 
RIASS bestudeerd. Voor de tweede studie werd de discriminante validiteit van het 
RIASS onderzocht. 

Dee resultaten van de eerste studie lieten zien dat het coderen van de opgenomen 
gesprekkenn meer tijd kostte dan in de RIAS-handleiding stond aangegeven. Bij gebruik 
vann de gecomputeriseerde RIAS-versie is de codeertijd mogelijk afgenomen. De inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheidd was hoog voor zowel communicatie van de arts 
(0.68<r<1.0)) als de patiënt (0.60<r<1.0). De content validiteit was acceptabel: alle 
uitsprakenn van arts en patiënt konden worden geclassificeerd. Echter, het coderen 
vann affectieve communicatie leverde dilemma's op. Communicatie van een derde 
persoonn kon niet worden geclassificeerd. Sommige RIAS-categorieën werden niet of 
nauwelijkss gebruikt. De resultaten van de tweede studie toonden aan dat het RIAS in 
staatt bleek een onderscheid te maken tussen arts-patiënt communicatie die plaatsvond 
tijdenss oncologieconsulten (N=60) en drie verschillende huisartsenpopulaties 
(willekeurigee populatie: N=329; hypertensie-populatie: N=103; gynaecologie-populatie: 
N=65). . 

Concluderend,, de haalbaarheid van het RIAS is mogelijk verbeterd door gebruik 
tee maken van de gecomputeriseerde RIAS-versie. Alles bijeen genomen: de psycho-
metrischee kwaliteiten van het RIAS, voor gebruik binnen een oncologie-setting, zijn 
bevredigend. . 

HoofdstukHoofdstuk 4 beschrijft de relatie tussen de copingstijl van kankerpatiënten enerzijds, 
enn arts-patiënt communicatie en globaal affect anderzijds. 

'Monitoring'' en 'blunting' copingstijlen zijn, gezien hun potentiële invloed op het 
gedragg van patiënten en artsen, relevante concepten geworden. Voor deze studie 
werdenn deze copingstijlen gemeten met behulp van de 'Threatening Medical 
Situationss Inventory' (TMSI). Omdat een verkorte versie van de TMSI werd gebruikt, 
werdd de validiteit van dit instrument onderzocht. Ten eerste werd geëvalueerd of 
ookk in deze verkorte versie de twee factoren (monitoring en blunting) van de originele 
TMSII  konden worden teruggevonden. Daarna werd de relatie tussen copingstijl en 
dee behoefte aan a) informatie en b) participatie bij besluitvorming van patiënten 
onderzocht.. Ten tweede werd de relatie tussen copingstijl en: leeftijd, sexe, opleiding, 
kwaliteitt van leven, en prognose van patiënten bestudeerd. Tot slot werd de relatie 
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bekekenn tussen copingstijl enerzijds, en arts-patiënt communicatie en affect tijdens 
hett eerste oncologische consult anderzijds. 

All ee patiënten (N=123) bezochten hun gynaecoloog of internist voor een eerste 
gesprekk over een mogelijk behandelingsbeleid. Voorafgaand aan dit consult (met 
behulpp van een vragenlijst) werden de volgende patiëntenkenmerken gemeten: 
copingstijl,, socio-demografische factoren, behoefte aan informatie en participatie 
bijj  besluitvorming, kwaliteit van leven. Informatie over de prognose van patiënten 
werdd via de behandelend arts verkregen. Het consult werd opgenomen en geanaly-
seerdd met behulp van het RIAS. Zodoende werd de instrumentele en affectieve arts-
patiëntt communicatie vastgelegd. 

Dee twee factoren van de verkorte TMSI konden worden bevestigd. Een monitoring 
copingstijll  was gerelateerd aan een behoefte aan gedetailleerde informatie (r=.23), 
participatiee bij besluitvorming (r=.23), het stellen van vragen door patiënten (r=.25), 
enn dominantie van patiënten (r=.23). Een blunting copingstijl vertoonde geen relatie 
mett de onderzochte variabelen. Beide copingstijlen waren ongerelateerd aan arts-
communicatiee en affect. 

Concluderend,, de validiteit van de verkorte TMSI is bevredigend. De copingstijl van 
kankerpatiëntenn is niet gerelateerd aan andere persoonlijke en ziektekenmerken. 
Tevenss lijk t een monitoring copingstijl een invloed te hebben op het stellen van vragen 
tijdenss het consult, en de mate van dominantie die door patiënten wordt geuit. 

HoofdstukHoofdstuk 5 beschrijft de relatie tussen a) de communicatie van artsen en patiënten 
enn b) de 'patient-centredness' van artsen tijdens het oncologische consult enerzijds, 
enn kwaliteit van leven en tevredenheid van patiënten anderzijds. Consulten van 96 
opeenvolgendee kankerpatiënten werden opgenomen en geanalyseerd met behulp 
vann het RIAS. De dataverzameling vond plaats na een week en na drie maanden. 

Communicatieff  gedrag van de oncologen was niet gerelateerd aan de kwaliteit van 
levenn van patiënten. Het socio-emotionele gedrag van artsen was gerelateerd aan 
zowell  de consult-specifieke als de algemene tevredenheid van patiënten (-.24<r<.31). 
Communicatieff  gedrag van patiënten was zowel gerelateerd aan hun kwaliteit van 
levenn als aan hun tevredenheid, echter vooral aan de laatstgenoemde. Alle correlaties 
mett betrekking tot tevredenheid waren negatief (-.25<r<-.42). De resultaten van de 
regressie-analysee lieten zien dat de 'affective toon' van het consult de beste 
voorspellerr bleek voor de kwaliteit van leven en tevredenheid van patiënten. Een 
verrasendd resultaat was de negatieve relatie tussen de 'patient-centredness' van 
artsen,, en de algemene tevredenheid van patiënten na drie maanden (r=-.24). 

Dezee studie toont aan dat communicatief gedrag van artsen tijdens het eerste 
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oncologischee consult gerelateerd is aan de tevredenheid van kankerpatiënten. Gedrag 
vann patiënten daarentegen, is gerelateerd aan zowel tevredenheid als aan kwaliteit 
vann leven. Echter, de 'affectieve toon' van het consult lijk t de belangrijkste voorspeller 
vann deze patiëntenvariabelen. 

Inn hoofdstuk 6 wordt een gerandomiseerde, dubbel-blinde studie beschreven. Deze 
studiee bestudeerde het effect van het meegeven aan kankerpatiënten van het 
opgenomenn eerste consult op: tevredenheid, onthouden van informatie en kwaliteit 
vann leven van patiënten. 

Kankerpatiëntenn die verwezen werden voor een eerste behandelingsgesprek naar 
dee gynaecologie of de interne oncologie polikliniek kwamen in aanmerking voor de 
studie.. Deze consulten werden opgenomen. Na afloop kreeg de patiënt de opname 
meee naar huis (experimentele groep) of niet (controle groep), afhankelijk van de 
randomisatie.. De volgende patiëntenvariabelen werden gemeten: socio-demografische 
variabelen,, behoefte aan informatie, copingstijl, ziektekenmerken. Na een week en 
naa drie maanden werden bij de patiënten de volgende uitkomstmaten bepaald: 
waarderingg voor de interventie, tevredenheid, onthouden van informatie, en kwaliteit 
vann leven. Deze metingen vonden plaats via vragenlijsten en telefonische interviews. 

Uiteindelijkk werden 201 patiënten geïncludeerd (respons 71%): 105 in de 
experimentelee groep en 96 in de controle groep. De meerderheid (75%) had naar de 
opnamee geluisterd, meestal (73%) tezamen met anderen. Bijna alle patiënten, zowel 
inn de experimentele groep (96%) als in de controle groep (98%) oordeelden positief 
overr de interventie. Alle verwachtingen werden bevestigd: patiënten die de opname 
meekregenn waren meer tevreden (p<.05) en onthielden meer informatie (p<.01) 
dann patiënten die de opname niet mee naar huis namen. De interventie had geen 
invloedd op de kwaliteit van leven van patiënten. Tevens werden 'interactie-effecten' 
gevondenn (p<.01): de interventie verhoogde bij jongere patiënten de tevredenheid, 
enn leidde met name bij oudere patiënten tot het beter onthouden van informatie 
omtrentt de diagnose. 

Concluderend,, kankerpatiënten en hun families waarderen het opgenomen consult. 
Dezee interventie verhoogt de tevredenheid van patiënten en leidt tot het beter 
onthoudenn van de verstrekte informatie. De interventie lijk t vooral bij jongere 
patiëntenn de tevredenheid te verhogen, en bij oudere patiënten in het beter onthouden 
vann informatie omtrent de diagnose te resulteren. 

Tott slot, de hierboven beschreven studies werden uitgevoerd om een beter inzicht te 
verkrijgenn in een van de meest complexe interpersoonlijke relaties die bestaat: de 
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arts-patiëntt relatie. Zolang mensen ziek worden, zal deze relatie blijven bestaan. 
Zolangg deze relatie bestaat, is het zeer waarschijnlijk dat communicatieproblemen 
zichh voordoen. Zolang deze problemen zich voordoen, zullen medisch psychologen 
proberenn deze te ontwarren en op te lossen... Door middel van dit proefschrift, en 
mett name door oncologiepatiënten een geluidsopname van het consult mee naar 
huiss te geven, is getracht een bijdrage te leveren aan deze uitdaging. 
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