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Abstract 

Probleemstelling 

In 2014 bedroeg de dekkingsgraad van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker in de totale doelgroep (25 t.e.m. 64-jarigen) 61,2%. Opvallend is de 

aanzienlijk afgenomen dekkingsgraad bij de 55+’ers vergeleken met de leeftijdscategorie 45 

tot en met 49-jarigen. Waar dit bij de laatstgenoemden nog 65% bedraagt, is dit 

teruggedrongen naar 53% bij de 55+’ers.  De weloverwogen beslissing om wel of niet deel te 

nemen aan dit bevolkingsonderzoek vereist een geïnformeerde keuze. Deze kan er komen 

door middel van een beslissingshulp.  

Interventie 

Een voorstel van beslissingshulp voor baarmoederhalskankerscreening bij 55+’ers werd 

ontworpen in een iteratief ontwikkelingsproces door middel van onafhankelijke 

evaluatiemomenten met twee experten en vijf personen uit de doelgroep. 

Resultaten 

Over het algemeen kreeg het voorstel van beslissingshulp een goede beoordeling. De 

evaluatie van de eerste versie door de twee experten resulteerde in vijf categorieën van 

verbeterpunten. De feedback van de vijf personen uit de doelgroep op versie twee viel onder 

te brengen in drie categorieën. 

Discussie 

Verschillende vragen rijzen over de motivatie van moeilijke beslissers, manieren van 

scoreberekening in een test, de grenzen van nudging en de waarde van geprinte media. 

Conclusie  

Versie drie van het voorstel vormt de huidige stand van zaken na de verwerking van de 

positieve feedback van twee experten en vijf personen uit de doelgroep op eerdere versies. 

Vooruitzichten toekomst 

Ofwel wordt verdergegaan met een pretest ofwel een piloottest van versie drie van het 

voorstel.  

Aantal woorden masterproef: 17355 (exclusief bijlagen en bibliografie) 
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Voorwoord 

“It is good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters in the end.” – 

Ernest Hemingway 

In september 2014 vatte ik een grote rondreis aan. Ik startte de trip als een leergierig sociaal 

verpleegkundige en beëindig hem binnenkort als gepassioneerd gezondheidsvoorlichter. De 

wegen waren soms hobbelig, maar leidden uiteindelijk altijd tot hele mooie uitzichten. 

Aangekomen op de bestemming lijkt de rugzak waarmee ik vertrokken ben verdubbeld aan 

kennis, verfrissende inzichten en nieuwe vaardigheden.  

De grootste uitdaging tijdens deze reis was het uitwerken van deze masterproef met een 

voorstel van beslissingshulp bij baarmoederhalskankerscreening als eindproduct. De 

kennismaking met het land van vroegtijdige opsporing van kanker was alvast aangenaam en 

zeer vernieuwend voor mij. Koen Van Herck zou ik graag bedanken om mij als promotor in te 

leiden in dit veelzijdige onderwerp. Zijn nuttige feedback zorgde ervoor dat ik altijd terug op 

het juiste pad en vooral in de juiste versnelling zat. Ook mijn mentor Mariane De Vriendt wist 

op de juiste tijdstippen mijn koers bij te stellen met gepast reisadvies dankzij haar interessante 

praktijkervaring. Co-promotor Eliane Kellen was altijd bereid te helpen waar mogelijk en ook 

haar zou ik graag bedanken voor het vrijmaken van kostbare tijd. Bedankt allemaal! 

Daarnaast bedank ik graag mijn ouders. Zonder hun groen licht had ik deze reis nooit kunnen 

aanvatten. Dankjewel voor het vertrouwen en de brandstof nodig voor deze trip. Karel: mijn 

vriend, zielsverwant en samen met onze kat Maurice mijn gezin en grootste rijkdom. Bedankt 

voor alle liefde, steun en geduld wanneer ik alleen maar kon zitten kniezen en tobben. Ook 

‘een dikke merci’ aan mijn vrienden en medestudenten. En tenslotte mijn hardloopschoenen 

en mijn koersfiets: bedankt voor de honderden kilometers aan deugddoende ontspanning!  

Het belangrijkste wat ik geleerd heb bij het uitvoeren van deze masterproef en waarschijnlijk 

ook het doen van deze grote opleidingsreis is om altijd het vertrouwen en verlangen hoog te 

houden om nieuwe uitdagingen aan te gaan, hoe complex deze ook mogen zijn.  

 

Saar Alleman 
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IPDAS  International Patient Decision Aid Standards 

KCE  Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg 

QALY  Quality Adjusted Life Year 

RCT  Randomised Controlled Trial 

SKR  Stichting Kankerregister 

WHO  World Health Organization 

WIV  Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid 
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Wetenschappelijke achtergrond 

Inleiding 

Zoeken naar een aandoening of naar voorstadia of risicofactoren ervan bij een doelgroep die 

zich niet ziek voelt en ook geen symptomen vertoont, is wat men screening of vroegopsporing 

noemt. Dit valt onder de noemer van secundaire preventie. Na een consult bij de Vlaamse 

werkgroep Bevolkingsonderzoek kan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin (Jo Vandeurzen) toestemming geven om een screeningsprogramma of 

bevolkingsonderzoek in te voeren. De doelgroep voor het bevolkingsonderzoek wordt dan op 

verschillende manieren geïnformeerd over deze kans tot screening. Toch blijkt de 

informatieverstrekking over deze bevolkingsonderzoeken via een uitnodigingsbrief, folders en 

een website vaak nog onvoldoende om mensen te stimuleren tot participatie aan zo’n 

onderzoek.  

Dit blijkt ook het geval te zijn bij het Vlaams bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker. In 2014 onderging in het Vlaams Gewest 61,2% van de doelgroep (25 

tot en met 64-jarigen) een screening. Dit kan nog beter. Wat opvalt is dat de dekkingsgraad 

vanaf 55 jaar zakt naar 53% van wat nog 65% bedroeg in de leeftijdscategorie 45-49 jaar en 

62% bij de 50-54 jarigen. Vanaf de leeftijdscategorie 30-34 jaar is de dalende algemene 

Vlaamse dekkingsgraad een trend, met een grote piek vanaf 55 jaar. Bij de 60 tot en met 64-

jarigen bereikt de screening nog niet de helft van de doelgroep, namelijk 46%. Omwille van 

deze redenen zal deze masterproef zich toespitsen op de doelgroep van 55+’ers. 

Omdat het louter verschaffen van informatie enkele gebreken kent en soms zelfs verlammend 

werkt, kan een beslissingshulp een handig hulpmiddel zijn om bij te dragen aan een 

geïnformeerde beslissing. Voorlopig bestaat er voor baarmoederhalskankerscreening in 

Vlaanderen nog geen beslissingshulp.  

Het is uiterst belangrijk dat de informatie aangereikt in een beslissingshulp voldoende 

gebalanceerd is omdat dit bijdraagt tot een weloverwogen en geïnformeerde keuze. Onder 

balanceren verstaat men de volledige en correcte presentatie van relevante opties en 

informatie. Toch zijn er bepaalde situaties waarin deze gebalanceerdheid geen topprioriteit is. 

Het stimuleren van mensen in de richting van de meest gezonde keuze, of nudging, is een 

beleidstechniek die vaak wordt toegepast. Ook in deze context zal het wenselijk zijn vanuit 
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het oogpunt van de beleidsmakers en gezondheidswerkers dat meer 55+’ers voor een 

screening kiezen en dus aan nudging te doen. 

Deze masterproef beoogt in eerste instantie inzicht te verwerven in de ontwikkeling van een 

beslissingshulp voor baarmoederhalskankerscreening bij 55+’ers en uiteindelijk ook een 

voorstel van zo’n beslissingshulp af te leveren, onderverdeeld in verschillende topics: 

 Wetenschappelijke achtergrond omvat de probleemstelling waarin stilgestaan wordt 

bij baarmoederhalskanker, baarmoederhalskankerscreening in Vlaanderen onder de 

vorm van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en 

beslissingshulpen. In dit luik worden ook de onderzoeksvragen, onderzoekshypotheses 

en onderzoeksdoelstellingen geformuleerd. 

 Onderzoeksmethodologie staat voornamelijk stil bij het iteratieve 

ontwikkelingsproces van een beslissingshulp en de evaluatie hiervan door twee 

experten en vijf personen uit de doelgroep. 

 Resultaten en discussie geeft een kernachtige weergave van het ontwikkelingsproces 

met bijhorende evaluaties, het finale voorstel en belangrijke aandachtspunten.  

 Conclusies en vooruitzichten toekomst vat bevindingen samen en reikt enkele 

handvaten voor verder onderzoek en ontwikkeling aan.  
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1. Probleemstelling 

1.1. Baarmoederhalskanker 

1.1.1. Ziektebeeld 

De term kanker wijst op een ongecontroleerde groei van cellen en weefsels die kwaadaardige 

tumoren veroorzaakt. Deze tumoren kunnen ook andere lichaamsweefsels aantasten en zo 

nieuwe tumoren (metastasen) vormen. Hoe meer dit proces vordert, des te meer normale 

lichaamsweefsels afsterven en de kanker de bovenhand neemt op de voedingsstoffen- en 

zuurstofvoorziening in het lichaam (WHO, 2014; Arbyn et al., 2010). 

Baarmoederhalskanker of cervixkanker is een kanker aan de baarmoederhals. In 95% van de 

gevallen betreft het een plaveiselcelcarcinoom (een kwaadaardige woekering van een bepaald 

type epitheelcellen, in dit geval de plaveiselcellen) en bij de overige 5% is er sprake van 

andere carcinomen. Bij een plaveiselcelcarcinoom wordt 99,7% veroorzaakt door een infectie 

met het seksueel overdraagbaar humaan papillomavirus (HPV). Het virus komt voor in 

verschillende vormen waarvan het risico op kwaadaardige tumorgroei varieert van laag naar 

hoog. Iedereen die ooit seksueel actief was of is, kan besmet zijn met het virus. Het is dus met 

andere woorden een zeer besmettelijk virus, maar het veroorzaakt niet altijd tumorgroei. Na 

besmetting duurt het gemiddeld 10 tot 20 jaar vooraleer een eventuele kanker zich ontwikkelt. 

Deze kanker is dus eerder uitzonderlijk bij vrouwen jonger dan 30 jaar. Intussen vormen zich 

wel afwijkende cellen. Omdat dit voorstadium zo lang duurt, is er voldoende tijd voor 

vroegopsporing en behandeling van baarmoederhalskanker. Met een uitstrijkje van de 

baarmoederhals kunnen afwijkende cellen tijdig gedetecteerd worden (WHO, 2014; Arbyn et 

al., 2010). 

1.1.2. Epidemiologie 

In 2012 rapporteerde de World Health Organization (WHO) de prevalentie en incidentie van 

het aantal vrouwen met baarmoederhalskanker wereldwijd als respectievelijk één miljoen en 

529 000. Het mortaliteitscijfer wereldwijd (het totale aantal jaarlijks sterfgevallen per 1000) 

bedroeg toen 270. Dit zijn allemaal overbodige overlijdens omdat onderzoek voldoende heeft 

aangetoond dat, indien vroeg opgespoord, baarmoederhalskanker één van de meest 

vermijdbare en behandelbare vormen van kanker is (WHO, 2014).  

In Vlaanderen krijgen jaarlijks ongeveer 350 vrouwen de diagnose van 

baarmoederhalskanker. Dit komt overeen met ongeveer 2.3% van alle kankers bij de Vlaamse 
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vrouwen. Het is de tiende meest voorkomende kanker bij de Vlaamse vrouwen (Stichting 

Kankerregister, 2013). 

1.2. Baarmoederhalskankerscreening 

1.2.1. Algemene principes en voorwaarden bij screening 

Vaccineren tegen HPV valt onder de noemer van primaire preventie. Dit vaccin wordt in 

Vlaanderen sinds 2010 gratis aangeboden aan alle meisjes uit het eerste jaar van het secundair 

onderwijs (Centrum voor Kankeropsporing, 2015). Dit vaccin sluit de nood aan een 

driejaarlijks uitstrijkje (waarover meer in 1.2.4.) echter niet uit. 

Baarmoederhalskankerscreening is een vorm van secundaire preventie. Screening 

diagnosticeert geen ziekte, maar spoort individuen met een verhoogd risico voor deze ziekte 

of een voorloper ervan op (WHO, 2014; Arbyn et al., 2010).  

Er zijn enkele voorwaarden waaraan ziektebeelden moeten voldoen om te evalueren of een 

screeningsprogramma van toepassing kan zijn. Men moet zich namelijk steeds de vraag 

stellen voor welke populatie een bepaald screeningsprogramma zinvol is, omdat bij screening 

niet alleen financiële kosten maar ook nevenwerkingen en risico’s kunnen optreden. Een 

eerste voorwaarde is dat het screeningsprogramma een voldoende sensitiviteit en specificiteit 

bevat. Dit betekent dat het screeningsprogramma zoveel mogelijk mensen met risico op de 

aandoening herkent (sensitiviteit) alsook zoveel mogelijk mensen zonder risico (specificiteit) 

en dat de test zo min mogelijk vals negatieve en vals positieve resultaten oplevert. Ten tweede 

moet de aandoening een asymptomatisch, d.w.z. zonder ziekteverschijnselen, voorstadium 

hebben. Ten derde moet behandeling in een vroeg stadium een aanzienlijk betere prognose 

met zich meebrengen dan behandeling in een later stadium en moeten de baten (kans op 

verbeterde gezondheid) opwegen tegen de kosten (zowel financieel als psychologisch) 

(Kaptein, Erdman, Prins & van de Wiel, 2006). De ziekte moet ten vierde ernstige gevolgen 

hebben en er moet een detecteerbaar preklinisch stadium aanwezig zijn. Verder moeten 

zorgverleners een geïnformeerde screeningskeuze (waarover meer in 1.2.5.) promoten. Deze 

moeten adequaat opgeleid worden en beschikken over duidelijke richtlijnen over het managen 

en opvolgen van vrouwen met positieve screeningsresultaten. Bovendien moet een 

doorverwijssysteem bij een positief screeningsresultaat en andere gezondheidsproblemen 

ontdekt tijdens het screeningsproces, beschikbaar en toegankelijk zijn. Een goede 

screeningstest houdt tenslotte in dat hij nauwkeurig, reproduceerbaar, goedkoop, makkelijk 

uitvoerbaar, aanvaardbaar, beschikbaar en veilig is. In de praktijk hangt de keuze voor het 
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meest geschikte instrument af van veel meer parameters. Zo dient men rekening te houden 

met de setting, de financiële middelen en beschikbaarheid van professionele 

gezondheidswerkers. Het gezondheidszorgsysteem moet op de lange termijn in staat zijn om 

de benodigde middelen en inputs te blijven voorzien (WHO, 2014; Arbyn et al., 2010). 

1.2.2. Screeningsmethoden voor de voorstadia van baarmoederhalskanker 

De screeningsmethoden die besproken worden volgen de aanbevelingen van de WHO en de 

Europese Unie. Het Papanicolaou (Pap-) uitstrijkje of cytologie was tot voor kort de enige 

manier om baarmoederhalskanker op te sporen. Moleculaire HPV-screening (HPV-test) en 

visuele inspectie met azijnzuur zijn andere methodes. Omdat niet alle vrouwen met een 

positief screeningsresultaat effectief een voorstadium van baarmoederhalskanker hebben, 

wordt meestal nog een daaropvolgende diagnostische test afgenomen voor een definitief 

uitsluitsel. Colposcopie, biopsie en endocervicale curettage zijn de meest gebruikte (WHO, 

2014; Arbyn et al., 2010). Omdat diagnostiek niet binnen de scope van deze masterproef valt, 

worden deze aanvullende diagnostische tests hier verder niet besproken. 

1.2.2.1. (Pap-) uitstrijkje of cytologie 

Bij cytologie neemt men een staal van cellen uit de baarmoederhals door middel van een 

uitstrijkje. Voor dit uitstrijkje dient in de vagina een speculum geplaatst te worden zodat de 

baarmoederhals goed zichtbaar wordt. In het laboratorium worden deze cellen onderzocht 

onder een microscoop. Het is de methode die vandaag als standaard wordt gehanteerd binnen 

het kader van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Vlaanderen (waarover 

meer in 1.2.4.). Er wordt geadviseerd om om de drie jaar een uitstrijkje te laten afnemen. De 

afname en de labo-analyse hiervan worden dan ook om de drie jaar terugbetaald door de 

Vlaamse ziekteverzekering. Deze terugbetaling is niet afhankelijk van het 

bevolkingsonderzoek (Arbyn et al., 2015). 

1.2.2.2.Moleculaire HPV-screening (HPV-test) 

Deze screeningsmethode is gebaseerd op het onderzoeken van het DNA van hoog-risico HPV 

in vaginale en/of cervicale uitstrijkjes. Omdat een langdurige HPV-infectie een oorzaak kan 

zijn van baarmoederhalskanker, is een positief testresultaat vaak een indicatie op een laesie 

(verwonding) of een risico op een voorstadium en kanker in de toekomst. HPV-screening 

gebeurt gewoonlijk op het materiaal afgenomen door een uitstrijkje. Wanneer dit niet gepaard 

gaat met een uitstrijkje, hoeft de baarmoederhals voor een HPV-test niet zichtbaar gemaakt te 
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worden met een speculum en is het inbrengen van een staafje tot diep in de vagina voldoende. 

De cellen op het staafje worden in een vloeistof bewaard en geanalyseerd in het laboratorium. 

Een groot pluspunt van deze methode is dat de afname van de cellen ook thuis kan 

plaatsvinden. Sommige vrouwen kunnen zich hier beter bij voelen. De HPV-test is meer 

sensitief dan het uitstrijkje (83% verus 55%), maar minder specifiek (71% versus 97%). Men 

dient zich er wel van bewust te zijn dat een positief resultaat enkel wijst op een HPV-infectie 

maar daarom nog niet per se op een voorstadium van baarmoederhalskanker. Bij een positieve 

HPV-test die niet gebeurd is op het materiaal van een uitstrijkje, zal dus nog een aansluitend 

uitstrijkje noodzakelijk zijn (WHO, 2014; Arbyn et al., 2010). 

Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE), het Wetenschappelijk Instituut 

voor Volksgezondheid (WIV) en de Stichting Kankerregister (SKR) stellen in een rapport 

begin 2015 dat baarmoederhalskankerscreening beter werkt met een HPV-test dan met het 

uitstrijkje en dit ook aan een lagere kost. Verder zou de HPV-test de duur tussen twee 

screenings kunnen verlengen van drie tot vijf jaar, omdat het risico op kanker na een normale 

HPV-test veel lager ligt dan bij een normaal resultaat bij een uitstrijkje. Op 100 000 geteste 

vrouwen zouden 240 extra gevallen van baarmoederhalskanker en 96 overlijdens voorkomen 

kunnen worden. Daarmee zou men in België zo’n €15 miljoen per screeningscyclus 

(vijfjaarlijks in vergelijking met driejaarlijks) besparen. Voor vrouwen jonger dan 30 jaar is 

aangetoond dat de HPV-test niet kosteneffectief is, aangezien HPV-infecties bij deze 

leeftijdsgroep veel voorkomen maar meestal ook van voorbijgaande aard zijn. Met de HPV-

test zouden veel van deze vrouwen dus onnodig een behandeling ondergaan (Arbyn et al., 

2015). 

1.2.3. Screeningsleeftijd en frequentie 

De WHO-aanbevelingen en de richtlijnen van de Europese Unie over doelleeftijd en 

frequentie zijn gebaseerd op huidig wetenschappelijke evidentie en op het natuurlijk verloop 

van het HPV en de voorstadia van baarmoederhalskanker. Deze richtlijnen en aanbevelingen 

zijn bouwstenen waarmee men in Vlaanderen de omkadering voor het georganiseerd 

bevolkingsonderzoek heeft opgezet. 

Bij jonge vrouwen zijn hoog-risico HPV-infecties zeer gebruikelijk. De meeste van deze 

infecties zijn echter van voorbijgaande aard omdat ze vanzelf door het lichaam uitgeschakeld 

worden. Slechts een heel klein percentage van alle HPV-infecties houdt aan voor vele jaren en 

leidt tot baarmoederhalskanker. De WHO adviseert screening prioritair te maken voor 
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vrouwen tussen 30 en 49 jaar. Deze marge kan echter wel verbreed worden naargelang het 

bewijs van hoog-risico HPV-infectie. De Europese richtlijnen benadrukken dat de limiet om 

te stoppen met georganiseerd screenen zeker niet lager mag liggen dan 60 jaar. Op nationaal 

niveau valt de keuze over de leeftijd van de doelgroep en de screeningsfrequentie niet alleen 

op basis van deze richtlijnen, maar ook op basis van de lokale prevalentie- en incidentiecijfers 

en beschikbaarheid van middelen (WHO, 2014; Arbyn et al., 2010). 

1.2.4. Baarmoederhalskankerscreening Vlaanderen 

1.2.4.1.Algemeen 

De periode vóór het invoeren van een veralgemeend Vlaams bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker in 2013 werd gekenmerkt door opportunistische screening. De 

screening gebeurde voornamelijk op initiatief van de vrouw of de arts. De dekkingsgraad (het 

percentage vrouwen uit de doelgroep die minder dan drie jaar geleden een uitstrijkje lieten 

afnemen) bedroeg in de periode 2002-2006 zo’n 60% met wijdverspreide verschillen op basis 

van leeftijd, inkomen, opleiding en het al dan niet beschikken over een verhoogde 

tegemoetkoming. Er was sprake van zowel overscreening als onderscreening. Dit blijkt uit 

cijfergegevens van het Intermutualistisch Agentschap en de Nationale Gezondheidsenquête 

van 2008 (Arbyn, Simoens & Fabri, 2010; Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 

2010). 

De Europese Unie raadt deze opportunistische screening bijgevolg af (Arbyn et al., 2010). In 

Vlaanderen richt het georganiseerd bevolkingsonderzoek zich tot elke vrouw tussen 25 tot en 

met 64 jaar die zich nog niet liet screenen of van wie een geregistreerd uitstrijkje langer dan 

drie jaar geleden is. Deze doelgroep wordt aangemoedigd door middel van een 

uitnodigingsbrief en bijhorende informatiebrochure. Hierbij volgt de Vlaamse overheid de 

aanbevelingen van de WHO en Europese Unie (Van Eeckhoudt & Van De Walle, 2013). 

Figuur 1 toont de dekkingsgraad van het georganiseerd bevolkingsonderzoek in 2014 in het 

Vlaams Gewest. Wat opvalt is dat de dekkingsgraad vanaf 55 jaar zakt van wat nog 65% 

bedroeg in de leeftijdscategorie 45-49 jaar en 62% bij de 50-54 jarigen naar 53%. 
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Figuur 1: Totale dekkingsgraad bevolkingsonderzoek baarmoederhalskankerscreening Vlaams Gewest 2014 

(bevolkingsonderzoek.incijfers.be) 

 

1.2.4.2.Actoren 

Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) wordt door de Vlaamse Overheid erkend als 

wetenschappelijk expertisecentrum en organisatie met terreinwerking in Vlaanderen inzake de 

Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker. Alle testresultaten van de 

baarmoederhalskankerscreeningen worden bijgehouden in een centraal register door de SKR. 

Aan de hand van deze gegevens en het bevolkingsregister worden enkel die vrouwen die zich 

nog niet lieten screenen de voorbije drie jaar, uitgenodigd. Figuur 2 schetst de verschillende 

actoren van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker (Van Eeckhoudt & Van De 

Walle, 2013). 

 

1.2.4.3.Verloop  

De Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker beslaan een aantal sequentiële fasen zoals 

weergegeven in figuur 3. Zo is er sprake van sensibilisering, uitnodiging, screening, labo-

Figuur 2: Actoren in  de Vlaams bevolkingsonderzoeken naar kanker (Van Eeckhoudt & Van De Walle, 2013). 
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analyse, resultaatsmededeling en eventueel verder onderzoek en/of doorverwijzing met 

eventuele follow-up. De doelgroep wordt uitgenodigd per post door het CvKO op basis van 

uitsluitingslijsten aangeleverd door de SKR. Deze lijsten sluiten alle vrouwen uit de doelgroep 

bij wie een geregistreerd uitstrijkje minder dan drie jaar geleden plaatsvond, uit. Ook vrouwen 

onder follow-up van baarmoederhalskanker of een voorstadium ervan en vrouwen die een 

hysterectomie (verwijdering van de baarmoeder) ondergingen, worden niet uitgenodigd. De 

uitnodiging is gebaseerd op een call-recallsysteem: de uitnodiging bevat een telefoonnummer, 

e-mailadres en de link naar een website zodat vrouwen kunnen reageren of om meer info 

vragen. Aan de hand van een persoonlijke code kunnen zij online hun gewijzigde ‘toestand’ in 

het kader van het bevolkingsonderzoek, zoals bijvoorbeeld totale hysterectomie, aangeven. De 

screening zelf wordt uitgevoerd door de huisarts of de gynaecoloog aan de hand van een 

uitstrijkje. Een laboratorium analyseert dit en stuurt de resultaten door naar de SKR. Het 

resultaat van de screening wordt meegedeeld door de staalafnemer. Vrouwen die geen 

afwijkend resultaat hebben, worden opnieuw opgenomen in het screeningscircuit en 

ontvangen dus drie jaar later een heroproep. Bij een licht afwijkend resultaat is een tweede 

uitstrijkje na zes maanden voldoende. Bij een ernstige afwijking is verder gynaecologisch 

onderzoek nodig. De uitnodiging, screening en labo-analyse zijn meestal volledig kosteloos. 

Enkel het remgeld op de consultatie bij de arts of gynaecoloog valt voor de rekening van de 

vrouw. Kosten die verbonden zijn aan een vervolgonderzoek en/of –behandeling volgen de 

algemeen geldende tarieven 
1
  (Van Eeckhoudt & Van De Walle, 2013). 

                                                            
1 Voor de meeste vrouwen is het onderzoek van het uitstrijkje volledig gratis. Er kan toch een factuur volgen wanneer: 

- er afwijkende cellen worden gevonden en er een HPV-bepaling nodig is; 

- het uitstrijkje door een tweede patholoog moet beoordeeld worden; 

- de patholoog die het uitstrijkje beoordeelt niet volledig geconventioneerd  is en dus een supplement mag vragen. 

Voor de consultatie bij de huisarts of gynaecoloog wordt een deel terugbetaald van het ziekenfonds zodat enkel de 

persoonlijke bijdrage (het remgeld) zelf betaald moet worden. Een eventueel vervolgonderzoek bij lichte of ernstige 

afwijkingen is niet gratis. De kosten van deze onderzoeken vallen onder de ziekteverzekering. Het ziekenfonds betaalt dan 

een deel van de kosten.  

 

Figuur 3: Stappen in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (Van Eeckhoudt & Van De Walle, 2013). 
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1.2.5. Geïnformeerde keuze 

In 1.2.1. werd het principe van geïnformeerd kiezen reeds kort aangehaald. Met een 

geïnformeerde keuze bedoelt de WHO dat aan de vrouw voldoende informatie gegeven is 

zodat zij een weloverwogen beslissing kan nemen om zich wel of niet te laten screenen. Die 

informatie moet de betekenis en gevolgen van een positieve test, de beschikbaarheid van 

behandeling en de mogelijke gevolgen van niet-testen bevatten. Een geïnformeerde en 

weloverwogen beslissing houdt ook in dat de vrouw in kwestie op de hoogte is van alle voor-

en nadelen (waarover verder meer), de alternatieven en de onzekerheden van een 

screeningsprogramma en dat zij deze informatie meeneemt, samen met haar voorkeuren en 

waarden, in het beslissingsproces (WHO, 2014; Dorfman et al., 2010). Dit houdt bijvoorbeeld 

ook in dat uitnodigingsbrieven voor bevolkingsonderzoeken een screening moeten aanbieden 

in plaats van aanbevelen (Jørgensen, Brodersen, Hartling, Nielsen & Gøtzsche, 2009). Het 

expliciet toevoegen van een gelijkwaardige ‘niet-screenen-optie’ is een ander voorbeeld 

hiervan. In 2008 is ontdekt dat dit de intentie om zich te laten screenen of de opgedane kennis 

niet doet afnemen (Griffith, Fichter, Fowler, Lewis & Pignone, 2008). Tenslotte is het 

toevoegen van informatie over overdetectie (waarover verder meer) zeer waardevol en zorgt 

het ervoor dat mensen een meer geïnformeerde en weloverwogen beslissing nemen (Hersch, 

2015). 

De afname van het aantal vrouwen met baarmoederhalskanker door het vroegtijdig opsporen 

en behandelen van de voorstadia, is het grootste voordeel van de screening. Ook ontdekt het 

gevallen van zeer jong ontwikkelde kankers waarbij een behandeling nog steeds succesvol is.  

Een nadeel van baarmoederhalskankerscreening, en dit geldt voor alle 

screeningsprogramma’s, is het risico op vals positieve resultaten waarbij vrouwen die 

eigenlijk geen risico lopen, toch behandeld worden. Bovendien kunnen er ook vals negatieve 

resultaten bekomen worden waardoor symptomen misschien minder snel zullen opgemerkt 

worden en de kans op vroegbehandeling mislopen wordt (WHO, 2014; Arbyn et al., 2010). 

Een ander groot risico van screeningsprogramma’s is overdetectie (of ‘overdiagnose’) die 

leidt tot overbehandeling van een (voorstadium van) kanker die anders geen problemen zou 

geven. Het begrip slaat dus op de detectie van een aanwezig(e) (voorstadium van) kanker dat 

het lichaam vanzelf kan opruimen. Uit een Australisch onderzoek van 2014 blijkt dat veel 

vrouwen niet op de hoogte zijn van het begrip en/of de gevolgen ervan. Vaak wordt het zelfs 

verward met vals positieve resultaten, of de vaststelling van de aanwezigheid van een 

(voorstadium van) een kanker terwijl deze er in werkelijkheid niet is. Het is dus aangeraden 
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om vrouwen hierover te informeren (Hersch, 2014). Ter illustratie volgt een belangrijk inzicht 

over informeren over overdetectie en geïnformkeerde keuzes, opgedaan in de context van een 

borstkankerscreeningsprogramma. Uiteraard verschilt die context met deze van 

baarmoederhalskankerscreening, maar sommige beschouwingen kunnen breder toegepast 

worden. Een Australische studie voerde een randomised controlled trial (RCT) uit met 879 

vrouwelijke deelnemers tussen de 48 en 50 jaar. De interventiegroep kreeg een 

beslissingshulp waarin naast de standaardinformatie over mammografieën ter opsporing van 

borstkanker ook informatie over overdetectie vervat zat. De controlegroep ontving de 

beslissingshulp met enkel de standaardinformatie. De voornaamste uitkomstmaat was het 

nemen van een geïnformeerde keuze, die gemeten werd door de opgedane kennis en 

overeenkomst tussen screeningsintenties en persoonlijke attitudes. Uit de resultaten bleek een 

verschil van 12% in adequate kennis over het screeningsprogramma en de aandoening, 

waarbij de beslissingshulp met informatie over overdetectie een meer geïnformeerde keuze 

bewerkstelligde (Hersch, 2015). Tenslotte is er sprake van een grijze zone in de 

kwaliteitscontrole op het bevolkingsonderzoek in Vlaanderen. Er is namelijk geen objectief 

meetinstrument dat het CvKO informatie aanreikt over de effectiviteit van de 

uitnodigingsbrieven voor het bevolkingsonderzoek of over de verdere stappen die genomen 

worden na een mislukt uitstrijkje. Men kan met andere woorden niet aantonen dat vrouwen 

zich omwille van de uitnodigingsbrief wel of niet laten screenen (Van Eeckhoudt & Van De 

Walle, 2013). 

1.3. Beslissingshulp 

1.3.1. Wat is een beslissingshulp? 

Een beslissingshulp is een instrument ontwikkeld om een gedeelde besluitvorming te 

ondersteunen, de kwaliteit van een beslissing te verbeteren en variatie in de zorg en onnodige 

tests en behandelingen te verminderen. Oorspronkelijk werd vooral gedeelde besluitvorming 

beklemtoond, terwijl beslissingshulpen nu meer individueel gebruikt worden. De meeste 

beslissingshulpen zijn er gekomen om de kennis die nodig is om een weloverwogen beslissing 

te nemen, te verhogen en aan te scherpen. Ze helpen ook een overeenkomst te vinden tussen 

de waarden, doelen en voorkeuren van de patiënt. Dit doen ze door waardenverduidelijkende 

oefeningen. Enkele beslissingshulpen bieden tenslotte coaching in het communiceren van 

persoonlijke waarden, doelen en voorkeuren aan professionals en anderen (Knight, 2014; 

Jimbo et al., 2013; Blumenthal-Barby et al., 2013). Beslissingshulpen hebben in Nederland 
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bewezen de kwaliteit van zorg inzake borstkankerscreening te verhogen, omwille van de 

toepassing van het principe van geïnformeerde keuze (zie 1.2.4.) (Molenaar et al., 2007). 

1.3.2. Toepassingsgebied 

Beslissingshulpen zijn reeds in gebruik voor keuzes bij verschillende aandoeningen, zowel in 

de preventieve als in de curatieve geneeskunde en dit op verschillende niveaus. In de 

preventieve geneeskunde kunnen keuzes bij volgende thema’s onderscheiden worden: 

zwangerschap en geboorte (Vlemmix et al., 2013; Dugas et al., 2012), bevallingsmethodes na 

keizersnede (Schoorel et al., 2014; Schorten et al., 2005), moederschap bij multiple sclerose 

(Prunty, 2008), maternale depressie (Carrol et al., 2013), vaccinaties bij kinderen (Wroe et al., 

2005), hevige menstruatie (Vuorma et al., 2004), mentale problemen bij werknemers (Brohan 

et al., 2014), screening op diabetes (Marteau et al., 2010), terminale levensfase (Matlock et 

al., 2011) en ADHD (Carrol et al., 2013). In de curatieve geneeskunde komen keuzes bij 

thema’s zoals depressie na beroerte (White et al., 2013), post-menopausale vrouwen met 

osteoporose (Cranney et al., 2002), chirurgie bij dikkedarmkanker (Wu et al., 2014), 

niertransplantatie (Ameling et al., 2012) en de plaatsing van een bilateraal cochleair 

implantaat bij kinderen (Johnston, 2009) aan bod. Deze opsomming is slechts een greep uit 

het arsenaal aan beslissingshulpen. Bij alle hierboven vermelde studies werd een stijging in 

kennis, een verlaging van beslissingsconflict en soms een verlaging van angst gemeten. Enkel 

bij de beslissingshulp over keuzes in de terminale levensfase werden hier geen effecten van 

gevonden, hoogstwaarschijnlijk omdat deze te laat in het ziekteproces werd aangeboden 

(Matlock et al., 2011). 

1.3.3. Gedragswetenschappelijke principes 

Uit de literatuur blijkt dat veel beslissingshulpen ontwikkeld worden zonder gebruik te maken 

van een theoretisch gedragswetenschappelijk model. Toch is er wetenschappelijke evidentie 

dat het gebruik van deze modellen nuttig kan zijn om keuzes van mensen aangaande 

kankerscreening, beter te begrijpen (Krones, Keller, Becker, Sönnichsen, Bauma & Donner-

Banzhoff, 2010; Durand, Stiel, Boivin & Elwyn, 2008). Zo geven de Theory of Reasoned 

Action (figuur 4) en het Health Belief Model (figuur 5) vooral inzicht in de attitudes en 

waarden van mensen. De Theory of Reasoned Action is gebaseerd op de veronderstelling dat 

de gedragsintentie de belangrijkste voorspeller van werkelijk gedrag is. Deze intentie wordt 

mede vorm gegeven door de attitude en subjectieve norm over het gedrag. Volgens het Health 

Belief Model kan gedrag verklaard worden op basis van de waarde dat iemand stelt aan het 



13 
 

gevolg van een gedrag en de verwachting dat het gedrag wel degelijk zal leiden tot dat gevolg. 

Samen met het Transtheoretical Model kan het Health Belief Model de beslissingsbalans 

helpen uitklaren (Gorin, Wang, Raich, Bowen & Hay, 2006). In een RCT van Krones is 

gevonden dat, volgens de Theory of Planned Behaviour, vooral de attitudes rond het nemen 

van een screeningsbeslissing significant verschillen bij het gebruik van een beslissingshulp 

dan wanneer geen beslissingshulp gebruikt wordt (Krones, Keller, Becker, Sönnichsen, 

Bauma & Donner-Banzhoff, 2010). De Theory of Planned Behaviour vult de Theory of 

Reasoned Action aan met gedragscontrole als een extra determinant van gedragsintentie. Een 

ander onderzoek uit 2012 toont dan weer hoe met beslissingshulpen vooral ingespeeld kan 

worden op de kennisdeterminant bij het nemen van een beslissing (Smith, Barrat, Trevena, 

Simpson, Jansen & McCaffery, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Ottawa Decision Support Framework 

Het Ottawa Decision Support Framework is een wetenschappelijk onderbouwde theorie 

specifiek ontwikkeld voor het maken van gezondheidsgerelateerde of sociale beslissingen. 

Daarin ligt meteen het verschil met de meeste eerder besproken theorieën die niet zozeer in 

eerste instantie ontwikkeld werden voor beslissingen aangaande gezondheidsgerelateerd 

gedrag.  Het werd reeds gebruikt in de ontwikkeling en evaluatie van meer dan 30 

beslissingshulpen. Het raamwerk gaat uit van een aantal chronologische stappen. Ten eerste 

Figuur 5: Health Belief Model 

Figuur 4: Theory of Reasoned Action 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-ndTk7tPKAhUGWRoKHaXZCckQjRwIBw&url=http://www.menswaardiginkomen.be/g_gezondheid_criteria.php&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFPS_glDu-WTkpRKsxBneSpp7I06w&ust=1454323107378947
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTvNqY79PKAhXD1hoKHZMzBkcQjRwIBw&url=http://is.theorizeit.org/wiki/Theory_of_reasoned_action&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNG8lXBUYrDUvlbW0bQ0VCKOEoKR1A&ust=1454323447228044


14 
 

worden specifieke noden bij het maken van bepaalde beslissingen verzameld door de 

determinanten ervan te onderzoeken. Daarna wordt ondersteuning op maat aangeboden door 

bijvoorbeeld coaching, beslissingshulpen en begeleiding. Tenslotte volgt een proces- en 

effectevaluatie van de aanpak (Légaré et al., 2006). 

Het Ottawa Decision Support Frame is gebaseerd op enkele beslissingstheorieën zoals het 

‘expectancy value model’, ‘decision analysis’, de ‘prospect theory’, het ‘conflict theory model 

of decision-making’ en de Theory of Reasoned Action (zie 1.3.3.). Het ‘expectancy value 

model’ gaat ervan uit dat individuen steeds meer voorkeur zullen hebben voor een optie 

waaruit de meest gepercipieerde voordelen volgen. De ‘prospect theory’ voorziet twee fases 

bij het maken van keuzes: een analysefase van de mogelijke vooruitzichten en een waarde-

evaluatie van deze vooruitzichten. De theorie beklemtoont het belang van de manier waarop 

opties worden geformuleerd wegens het risico op bias. Het maken van keuzes brengt volgens 

de ‘conflict theory model of decision-making’ stress, onzekerheid en conflicten met zich mee. 

Om hiermee om te gaan, kan het individu volgens de theorie best zoveel mogelijk informatie 

over de verschillende opties en alternatieven verzamelen en deze evalueren (Légaré et al., 

2006). 

1.3.5. Nudging en sociale marketing 

Nudging, of het stimuleren van mensen in de richting van de meest gezonde keuze, is een 

beleidstechniek die vaak wordt toegepast. Ook in deze context is het wenselijk vanuit het 

oogpunt van de beleidsmakers en gezondheidswerkers dat meer vrouwen voor een screening 

kiezen. De onderliggende principes van nudging zijn afkomstig uit het ethische denkkader van 

het libertaristisch paternalisme. Het denkkader verzoent de principes van het paternalisme en 

vrije keuze. Dit kan vertaald worden naar de context van georganiseerde screening in 

bijvoorbeeld een uitnodigingsbrief met een reeds vastgelegde afspraak die men wel steeds 

mag annuleren. Het principe van het opt-outsysteem wordt hier mee geïllustreerd: er gelden 

bepaalde regels en afspraken, maar men kan hier steeds van af stappen zonder enige grote 

kost. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker bijvoorbeeld werkt op deze manier. 

Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker doet dit niet. Het libertaristisch 

paternalisme stelt verschillende strategieën voor om aan nudging te doen. Zo kunnen extra 

kosten aangerekend worden wanneer men niet voor de meest gezonde keuze kiest en kunnen 

manipulaties in taalgebruik net als het opleggen van standaardregels de keuze beïnvloeden 

(Ploug, Holm & Brodersen, 2012). 
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Vandaag is er vaak nood aan vorming en voorlichting op maat gemaakt voor bijvoorbeeld 

laaggeletterden. Entertainment-education is een strategie uit de sociale marketing die hierop 

inspeelt. Populaire media, zoals bijvoorbeeld televisiesoaps, worden aangewend om een 

bepaalde boodschap over te brengen op een ontspannende manier. In een Amerikaans 

onderzoek van 2012 werd dit uitgetest bij een groep Thaise vrouwen om 

baarmoederhalskankerscreening te promoten. Uit de resultaten bleek dat hun kennis en 

attitudes ten opzichte van de screening verbeterde en dat ook hun intentie om zich te laten 

screenen groter werd. Toch verschilden deze resultaten niet significant van de controlegroep 

bij wie een brochure werd gebruikt. Soortgelijke resultaten werden gevonden in een studie 

naar het effect van entertainment-education bij het beslissingsproces rondom chirurgie bij 

borstkankerpatiënten. Ook voor prostaatkankerscreening blijkt de methode effectief bij 

laaggeletterden (Love & Tanjasiri, 2012; Jibaja-Weiss et al., 2011; Volk et al., 2008). De 

recente pilootstudie van Jones en collega’s uit de Verenigde Staten toont aan dat een soap ter 

preventie van HIV verspreid via Facebook, voorzien van commentaar om inzichten te 

verschaffen bij belangrijke passages, het seksueel gedrag bij de beoogde doelgroep positief 

beïnvloedde. Ook bewijst de piloottest dat het mogelijk was om een sample uit hun doelgroep 

(jonge vrouwen in dit geval) te rekruteren en te behouden via Facebook (Jones, Lacroix & 

Nolte, 2015). 

1.3.6. De ontwikkeling van een beslissingshulp 

Bij de ontwikkeling van een beslissingshulp dient men vooral de haalbaarheid en 

bruikbaarheid in het achterhoofd te houden. Zo illustreert het artikel van C. Dorfman uit 2010 

dat een online beslissingshulp enkel haalbaar is wanneer internettoegang mogelijk en 

gebruikelijk is en de bereidheid onder patiënten om dit te gebruiken aanwezig is. Qua 

bruikbaarheid zijn inhoud, vormgeving en lengte belangrijke parameters (Dorfman et al., 

2010). De paper van Wagholikar uit 2013 toont aan hoe omvangrijk het ontwikkelingsproces 

van een beslissingshulp kan zijn. Er dient rekening gehouden te worden met een afstemming 

van richtlijnen, theorieën en aanbevelingen van experten (Wagholikar et al., 2013). 

Zoals reeds aangegeven in 1.3.3. wordt bij de ontwikkeling van een beslissingshulp idealiter 

uitgegaan van theoretische kaders. Op die manier zal er een duidelijke link tussen de 

uitkomstmaten en de opzet van de beslissingshulp zijn. Meestal wordt een panel van experten 

samengesteld dat zich ontfermt over de inhoud en vormgeving. Het is wenselijk dat dit panel 

ook vertegenwoordigers uit de doelgroep bevat. In een tweede fase kan de voorlopige 

beslissingshulp getest worden op de aanvaardbaarheid en haalbaarheid bij enkele leden uit de 
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doelgroep. Uiteindelijk geeft een piloottest inzicht in de kwaliteit van de beslissingshulp. De 

International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) (zie verder in 1.3.6.5.) kunnen 

geïntegreerd worden in deze laatste stap (Hersch, 2015; Schonberg et al., 2014; Schoorel et 

al., 2014; Cranney et al., 2002). 

Uit enkele individuele interviews en een focusgroep met artsen in 2008 uit Australië, blijkt dat 

deze artsen achter het gebruik van beslissingshulpen staan. Wel zijn er volgens hen enkele 

belangrijke aandachts- en werkpunten. Zo mag een beslissingshulp niet te veel tijd in beslag 

nemen, mag het de patiënt niet afschrikken door te veel vakjargon en mag een overlegproces 

tussen arts en patiënt niet belemmerd worden (Harrison et al., 2009). 

M. Jimbo en collega’s geven in hun review uit 2013 volgende aanbevelingen voor de 

ontwikkeling van toekomstige beslissingshulpen. Om de effectiviteit van de beslissingshulp te 

meten, is een objectief meetinstrument nodig. Het proces van samen beslissen tussen arts en 

patiënt na en bij het gebruik van de beslissingshulp kan vastgelegd en objectief gemeten 

worden door gevalideerde instrumenten. Voor het individueel gebruik van de beslissingshulp 

geven Jimbo en collega’s in hun review geen aanbevelingen. Wel moeten mediatoren zoals 

media en invloed van familie na het gebruik van de beslissingshulp meer in rekening gebracht 

worden. Tenslotte moet ook meer aandacht gaan naar effecten op lange termijn en de 

kosteneffectiviteit (Jimbo et al., 2013). 

1.3.6.1.Gebalanceerde informatie 

Het is uiterst belangrijk dat de informatie aangereikt in een beslissingshulp voldoende 

gebalanceerd wordt omdat dit bijdraagt tot een weloverwogen en geïnformeerde keuze (zie 

eerder in 1.2.4.). Onder balanceren verstaat men de volledige en correcte presentatie van 

relevante opties en informatie (zoals voor- en nadelen, zie eerder in 1.2.4.) over deze opties op 

een manier die individuen helpt deze informatie zonder biases te verwerken. Alle onvolledige 

of non-neutraal gepresenteerde informatie wekt cognitieve biases op die ten onrechte de 

percepties van voor- en nadelen en voorkeuren aantasten (Abhyankar et al., 2013). Dreier en 

collega’s uit Duitsland analyseerden in 2014 zo’n 40-tal folders en brochures over 

dikkedarmkankerscreening die zouden moeten helpen bij het beslissingsproces. Ze kwamen 

tot de vaststelling dat meer dan de helft niet volledig was over de voor- en nadelen van 

screening, en dus ongebalanceerd was (Dreier et al., 2014). In wat volgt, kan een eventuele 

verklaring gezien worden voor deze vaststelling. 
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In het Amerikaans tijdschrift Health Affairs worden drie situaties gesuggereerd waarin 

volgens de auteurs van het artikel de gebalanceerdheid van informatie geen topprioriteit is. 

Een eerste situatie is wanneer een keuzeoptie niet vaak wordt gekozen, hoewel er sterke 

evidentie is dat deze waardig en werkzaam is. Een voorbeeld hiervan is de actieve opvolging 

van bepaalde vormen van prostaatkanker in een vroeg stadium. Een tweede situatie kan zijn 

wanneer een bepaalde keuze sterk aangeraden wordt door het wetenschappelijk onderzoek, 

weinig risico’s en veel voordelen inhoudt en waarvoor een beslissingshulp zou kunnen 

ontwikkeld worden om deze keuze te promoten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan 

dikkedarmkankerscreening. De derde situatie is wanneer de bezorgdheden, persoonlijke 

doelstellingen en gewoontegedrag van individuen aanleunen bij een bepaalde keuzevoorkeur 

en waarbij een beslissingshulp kan helpen bij deze waardenverduidelijking (Blumenthal-

Barby et al., 2013). De keuze van ontwikkelaars van beslissingshulpen om gebalanceerdheid 

van informatie niet als topprioriteit te zien, kan gerechtvaardigd worden aan de hand van 

volgende argumenten. Bestaande misvattingen mogen door beslissingshulpen die niet zozeer 

gebalanceerd zijn aan informatie, extra gecounterd worden zodat uiteindelijk een 

gebalanceerde keuze gemaakt wordt. Ook mag een beslissingshulp de bewezen beste 

keuzeoptie beklemtonen aangezien een beslissingshulp een bepaalde vorm van 

verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk voordelen en zo weinig mogelijk nadelen te 

promoten, met zich meedraagt (Blumenthal-Barby et al., 2013). Dit brengt ons opnieuw tot 

het principe van nudging, zoals beschreven in 1.3.5. 

1.3.6.2.Ordeningseffecten van informatie 

In 2014 werd in een Amerikaans onderzoek ontdekt dat de volgorde waarin informatie 

gegeven wordt in een beslissingshulp een effect heeft op de uiteindelijke beslissing. Dit 

brengt met zich mee dat bij op maat gemaakte beslissingshulpen ontwikkelaars een bepaalde 

volgorde die aanleunt bij persoonlijke waarden kunnen manipuleren zodat het nemen van de 

beslissing makkelijker wordt, maar in se dus niet volledig gebalanceerd is (Bansback et al., 

2014). De situaties waarin het gerechtvaardigd kan worden dat gebalanceerde informatie geen 

topprioriteit is, werden in 1.3.6.1. besproken. 

1.3.6.3.Gebruik van persoonlijke verhalen 

Hoewel het gebruik van persoonlijke verhalen in beslissingshulpen geen vereiste is, komen ze 

toch vaak voor. Dit zijn vertellingen gebracht in de eerste persoon die voorbeelden geven van 

hoe anderen omgaan met beslissingen. Ze kunnen worden aangewend om informatie over de 
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verschillende opties over te brengen, om te helpen bij waardenverduidelijking en om de 

verschillende stappen in een beslissingsproces te belichten. Deze verhalen variëren per 

beslissingshulp qua diepgang, inhoud en gebalanceerdheid. De meeste beslissingshulpen 

behouden een evenwicht tussen de verhalen die de meest intensieve optie promoten en 

verhalen die de meest intensieve optie afkeuren. Minder evenwicht wordt gevonden in de 

mate van tevredenheid met de uitkomst van de beslissing. In de meeste verhalen is het 

personage namelijk tevreden met de beslissing. Evaluatiecriteria voor het gebruik van dit 

soort verhalen in beslissingshulpen zijn te beperkt om de effecten van dit soort kenmerken in 

te schatten. Toch zullen persoonlijke verhalen blijven gebruikt worden aangezien het een 

makkelijke manier is om informatie over te brengen op een manier die voor iedereen te 

begrijpen valt (Khangura et al., 2008).  

1.3.6.4.Veranderende nood aan informatie over de tijd heen? 

In een Amerikaanse studie uit 2008 wilde men nagaan ofdat de nood aan informatie voor 

prostaatkankerscreening wijzigt over de jaren heen. Men vergeleek een cohort uit 1996 met 

een cohort uit 2005. Uit de resultaten bleek dat beide cohorten dezelfde nood aan informatie 

hadden. De grote variabiliteit aan informatienood en de belangrijkheid daarvan binnen één 

groep toont daarnaast aan dat brede informatieverstrekking noodzakelijk blijft (Feldman-

Stewart et al., 2008). 

1.3.6.5.International Patient Decision Aid Standards 

De International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration die opgericht is in 

2003 is een verzameling van onderzoekers, professionals en stakeholders die zich toeleggen 

op de ontwikkeling en gebruik van beslissingshulpen. De organisatie werd gesticht in Wales 

tijdens de International Shared Decision Making Conference. De bedoeling van deze 

organisatie is, om aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd raamwerk de 

doeltreffendheid en kwaliteit van beslissingshulpen te verbeteren. De IPDAS Collaboration 

ontwikkelde ondertussen reeds een checklist, een evaluatie-instrument en criteria voor 

certificering (Volk et al., 2013; Holmes-Rovner et al., 2007). 

1.3.7. Verspreiding 

In een studie van 2009 van C. Brackett en collega’s heeft men vastgesteld dat het meer 

effectief is om een beslissingshulp vóór een gepland doktersbezoek te verspreiden aan 

patiënten, in plaats van erna. Op deze manier wordt het eerste doktersbezoek zo optimaal 
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mogelijk ingevuld en is er dus tijd gewonnen. Ook geniet het, volgens dit onderzoek, de 

voorkeur om de beslissingshulp automatisch te sturen naar alle mogelijke patiënten in plaats 

van op voorhand zelf te selecteren op basis van exclusiecriteria. Patiënten schatten zelf in, op 

basis van een begeleide brief met exclusiecriteria, of zij geschikt zijn om aan de slag te gaan 

met de beslissingshulp en het screeningsinstrument. Een voorbeeld van een exclusiecriterium 

bij baarmoederhalskankerscreening is bijvoorbeeld zwangerschap (Brackett, Kearing, 

Cochran, Tosteson & Brooks, 2010). Daarnaast zouden beslissingshulpen eigenlijk continu en 

overal moeten beschikbaar zijn voor iedereen die deze nodig heeft. Het internet speelt hierin 

een belangrijke rol. Online doornemen van beslissingshulpen kan onafhankelijk van tijd en 

plaats, spaart transportkosten uit en is in de meeste gevallen erg toegankelijk. 

Toegankelijkheid kan evenzeer wel beperkt worden door het niet beschikken over een 

computer en/of internetverbinding (Molenaar et al., 2007). 

Om de verspreiding en uiteindelijke implementatie van beslissingshulpen succesvol te laten 

verlopen is een bereidwillige medische cultuur onmiskenbaar. Dat blijkt uit een Amerikaans 

onderzoek van Lin en collega’s uit 2013. Deze studie stelt dat zonder steun aan het concept 

patiënten-empowerment het succes van de beslissingshulp gering zal zijn. Het is dus 

belangrijk bij de verspreiding van beslissingshulpen om eerst een beeld te krijgen op de 

huidige medische cultuur. Het komt voor dat een eerste aanzet tot empowerment van 

patiënten aanwezig is door bijvoorbeeld een positieve attitude over het concept, maar nooit 

verder gaat dan dat. Een voorbeeld hiervan is de aanvankelijk positieve attitude van artsen 

over het gebruik van beslissingshulpen die toch niet leidt tot een inspanning om ze te 

gebruiken. Achteraf bleek dat vooral tijd een grote barrière is. Artsen vrezen tijd te verliezen 

door de beslissingshulpen voor te leggen aan hun patiënten. Dit staat in contrast met de tijd 

die volgens andere artsen, die ze wel gebruiken, gewonnen wordt tijdens consultaties. Ook de 

gepercipieerde cultuur van lage motivatie speelde een belangrijke rol. Meer vorming voor 

artsen over empowerment van patiënten, het warm maken van professionele medische teams 

die te maken krijgen met individuen die voor een gezondheidsbeslissing staan, incentives voor 

het gebruik en kwaliteitsopvolging moeten volgens deze onderzoekers een verandering in de 

cultuur teweeg kunnen brengen (Lin et al., 2013). 

1.3.8. Kosten en kosteneffectiviteit 

Lairson uit de Verenigde Staten kwam tot de vaststelling dat de kosten voor de ontwikkeling 

van een beslissingshulp voor dikkedarmkankerscreening, te gebruiken over het hele land, de 
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overheid zo’n 39 miljoen dollar kost. Dit hoge bedrag is vooral te wijten aan directe 

personeelskosten (Lairson, Chung, Smith, Springston & Champion, 2015). In een Amerikaans 

onderzoek uit 2015 bewijst men dat het gebruik van beslissingshulpen kosteneffectief kan 

zijn. De onderzoekers gebruiken data uit een systematische review over beslissingshulpen bij 

screening op dikkedarmkanker om de stijging in deelnamepercentage aan screening te 

berekenen. Daarna werd de incrementele kost per gespaard levensjaar door gebruik van de 

beslissingshulp berekend. De incrementele kosteneffectiviteit ratio voor de beslissingshulp 

bedroeg zo’n 36000 Amerikaanse dollar per gespaard levensjaar (Cantor et al., 2015). 

Niet alleen het gebruik van een beslissingshulp op zich is kosteneffectief, ook de screening op 

baarmoederhalskanker binnen de aangewezen doelgroep is kosteneffectief. Dat blijkt uit een 

systematische review van de internationale literatuur uit 2013 die stelt dat het systematisch 

screenen in het kader van een georganiseerd bevolkingsonderzoek een incrementele 

kosteneffectiviteitsratio (IKER) van €16816/QALY (Quality Adjusted Life Year) heeft in 

vergelijking met opportunistische screening. Zolang de IKER niet boven het bruto 

binnenlands product (bbp) per capita ligt, in België is dat +- €34000, kan een interventie als 

kosteneffectief beschouwd worden (Pil, Fobelets, Putman & Annemans, 2013). 

1.3.9. Analyse reeds bestaande beslissingshulpen 

Uit een Cochrane-review uit 2014 over het gebruik van beslissingshulpen bij mensen die voor 

de keuze staan zich voor een bepaalde aandoening te laten screenen of behandelen, komen 

enkele voordelen van een beslissingshulp naar voren. Positieve effecten voor het individu op 

het beslissingsproces zelf alsook de factoren die leiden tot een beslissing worden aangetoond. 

Zo blijkt dat bij het gebruik van een beslissingshulp patiënten meer kennis over het onderwerp 

en een meer accurate risicoperceptie hebben dan wanneer geen beslissingshulp aangeboden is. 

Men voelt minder beslissingsconflicten gerelateerd aan ongeïnformeerd zijn. Bovendien 

nemen deze patiënten vaker beslissingen die stroken met hun eigen waarden. Evenzeer is het 

aantal patiënten dat besluiteloos is lager, net als de personen die zich passief opstellen in het 

beslissingsproces (Dawn et al., 2014). Er is verder onderzoek nodig naar de standvastigheid 

van de beslissing, gebruik bij laaggeletterdheid en nodige mate van gedetailleerdheid van de 

beslissingshulp (Stalmeier & Roosmalen, 2009). 

De review over het gebruik van de beslissingshulpen bij verschillende soorten kanker van 

Jimbo en collega’s uit 2013 levert min of meer dezelfde resultaten op. Zij halen ook nog 

enkele andere zaken aan. Zo draait het gebruik van een ‘non-screening optie’ vaak uit op 
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minder duidelijkheid over de voordelen van een beslissingshulp en een algemeen minder 

positieve attitude over het instrument. De beslissingshulpen hadden in de 73 bestudeerde 

studies geen effect op de invloed van de subjectieve norm. Dat wil zeggen dat de subjectieve 

norm over een bepaald gedrag niet veranderde bij het gebruik van een beslissingshulp en dat 

individuen dus nog steeds dezelfde normverwachtingen uit hun sociale omgeving voelden. 

Van de tien beslissingshulpen die de eigen-effectiviteit maten, tonen vijf ervan een stijging en 

twee een daling. De intentie om zich te laten screenen was in 40 studies een uitkomstmaat. 

Negen beslissingshulpen (waaronder één betreffende baarmoederhalskanker) toonden een 

toegenomen mate aan intentie, 13 een afgenomen mate en in 18 gevallen vond men geen 

statistisch significant verschil tussen gebruik of geen gebruik van beslissingshulp. In effectief 

screeningsgedrag zag men bij 13 beslissingshulpen (waaronder één betreffende 

baarmoederhalskanker) van 36 studies een stijging, in vijf een daling en in 18 geen verschil. 

In deze 73 studies werd weinig aandacht besteed aan de relatie en communicatie tussen 

patiënt en arts. Zo maten slechts 18 beslissingshulpen het samen beslissen als uitkomstmaat 

met geen statistisch significante verschillen als resultaat. Concordantie, of het feit dat de 

patiënt en de arts zich kunnen vinden in de mening van de elkaar, werd bij amper vijf 

beslissingshulpen nagegaan waarvan slechts twee significante verschillen opleverden. Verder 

halen de auteurs van de review aan dat bij de evaluatie van beslissingshulpen te weinig 

rekening gehouden wordt met invloeden van de media en factoren na het gebruik van de 

beslissingshulp, zoals bijvoorbeeld overleg met de familie (Jimbo et al., 2013). 

Ook in 2013 gingen Wagholikar en collega’s de effecten van een beslissingshulp voor 

baarmoederhalskankerscreening na. Dit deden ze door middel van de aanbevelingen van de 

beslissingshulp te vergelijken met die van 25 onafhankelijke zorgverleners over 169 

gevallenstudies . In 87% procent van de gevallen (147/169) bleken de aanbevelingen overeen 

te stemmen met elkaar. In 22 gevallen was het advies van de beslissingshulp suboptimaal aan 

deze van een zorgverlener. Door deze 22 situaties te bestuderen, kwam men tot de vaststelling 

van 12 fouten onderverdeeld in modellerings- en programmeringsfouten in het systeem van de 

beslissingshulp (Wagholikar et al., 2013). 

In een recente RCT uit 2015 over het gebruik van beslissingshulpen bij 

prostaatkankerscreening ziet men dat meer mannen de screening, na het doorlopen van de 

beslissingshulp, niet zien als iets noodzakelijks voor een goede gezondheid en dat ze er zelfs 

schadelijke neveneffecten van kunnen krijgen. De beslissingshulp verhoogde dus hun kennis 

rond de voor- en nadelen van screening (Tran, Kisseleva-Romanova, Rigal & Falcoff, 2015). 
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1.3.9.1.Op maat gemaakte beslissingshulpen 

Om ongelijkheden in screeningsgedrag die te maken hebben met psychosociale verschillen te 

verminderen, zijn er reeds beslissingshulpen op maat gemaakt. In 2014 werd zo’n 

beslissingshulp voor dikkedarmkanker getest op zijn effectiviteit in een multi-etnische 

samenleving in Noord-Amerika. De resultaten van het onderzoek wezen echter uit dat een op 

maat gemaakte beslissingshulp wel degelijk meer geïnformeerde keuzes bewerkstelligt dan 

een standaard beslissingshulp, maar dat dit niet significant verschilt per etnische groep (Jerant 

et al., 2014). 

Een ander voorbeeld over op maat gemaakte beslissingshulpen toont dan weer aan dat 

geïndividualiseerde informatie versus standaardinformatie bij mensen met een verhoogd risico 

op dikkedarmkanker verstrekt door een persoon die geen arts is (bijvoorbeeld 

onderzoeksmedewerker) geen significant verschil oplevert. De vraag is hier wel of dit te 

wijten is aan de nuttigheid van de informatie of aan de soort persoon (arts of geen arts) die de 

informatie overbrengt. Aanbevelingen krijgen voor screening door een arts zorgt wel degelijk 

voor meer screening dan helemaal geen aanbevelingen krijgen (Wilkins, Gillies, Panchal, 

Patel, Warren & Schade, 2014). 

1.3.9.2.Online en video 

De positieve impact van een online beslissingshulp voor prostaatkankerscreening op 

kennisverruiming en tevredenheid met de beslissing, blijkt uit een recent onderzoek van C. 

Tomko en collega’s. Het beslissingsconflict en effectief screeningsgedrag werden echter niet 

geassocieerd met het aantal bezoeken aan de website (Tomko et al., 2015). Ook bij 

dikkedarmkankerscreening is er een positief effect gevonden van het gebruik van een online 

beslissingshulp op het beslissingsproces en de intentie om zich te laten screenen, ongeacht de 

geletterdheid van het individu (Miller et al., 2011). De voor-en nadelen van een online-tool 

werden reeds besproken in 1.3.7. Het is van het grootste belang dat de online beslissingshulp 

niet zomaar bestaat uit een aantal losse websites met wat algemene informatie, want deze 

getuigen van veel minder effect (Frosch, Bhatnagar, Tally, Hamori & Kaplan, 2008; Ruffin, 

Fetters & Jimbo, 2007). 

Een video gebruiken in plaats van een brochure als beslissingshulp blijkt bij te dragen tot het 

nemen van meer autonome beslissingen. Wanneer mensen een video hebben gezien tonen ze 

een grotere self-efficacy en lagere waargenomen subjectieve norm. Hun intentie om de 

beslissing te bespreken met een arts daalt ook. Het onderzoek vond ook dat wanneer mensen 
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ervoor kozen zich niet te laten screenen, zowel bij video- als brochuregebruik, hun intentie 

om de beslissing alsnog met een arts te bespreken significant daalde (Frosch, Légaré  & 

Mangione, 2008). 

1.4. Samenvatting probleemstelling 

Elk overlijden aan  baarmoederhalskanker is er één te veel. Onderzoek heeft namelijk 

voldoende aangetoond dat, indien vroeg opgespoord, baarmoederhalskanker één van de meest 

vermijdbare en behandelbare vormen van kanker is (WHO, 2014; Arbyn, 2010). 

Er zijn reeds diverse methoden voor screening of vroegopsporing van deze aandoening. Zo 

wordt elke vrouw in Vlaanderen tussen 25 en 64 jaar sinds juni 2013 aangemoedigd om een 

uitstrijkje te laten afnemen bij de huisarts of gynaecoloog, indien dit al langer dan drie jaar 

geleden is. Dit gebeurt door middel van een uitnodigingsbrief en bijhorende 

informatiebrochure die kaderen binnen het Vlaams bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker (Van Eeckhoudt & Van De Walle, 2013). De dekkingsgraad van dit 

bevolkingsonderzoek toont een duidelijke afname vanaf de leeftijd van 55 jaar. 

De weloverwogen beslissing om wel of niet deel te nemen aan dit bevolkingsonderzoek, 

vereist een geïnformeerde keuze. Deze kan er komen door middel van een beslissingshulp. 

Een beslissingshulp is een instrument ontwikkeld om een gedeelde besluitvorming te 

ondersteunen, de kwaliteit van een beslissing te verbeteren en variatie in de zorg en onnodige 

tests en behandelingen te verminderen (Knight, 2014). Beslissingshulpen hebben bewezen de 

kwaliteit van zorg te verhogen, mits het principe van een geïnformeerde en weloverwogen 

keuze gerespecteerd wordt. Dit vereist het balanceren van informatie. Gebalanceerde 

informatie houdt in dat de persoon in kwestie op de hoogte is van de voor-en nadelen, de 

alternatieven en de onzekerheden van een screeningsprogramma en dat hij/zij deze informatie 

meeneemt, samen met zijn/haar voorkeuren en waarden, in het beslissingsproces (Abhyankar 

et al., 2013; Molenaar et al., 2007). Toch zijn er enkele situaties te rechtvaardigen waarin 

gebalanceerdheid aan informatie niet gezien wordt als topprioriteit en nudging kan toegepast 

worden (Blumenthal-Barby et al., 2013; Ploug, Holm & Brodersen, 2012). 

Beslissingshulpen kunnen erg verschillen. Zo zijn er op maat gemaakte en gestandaardiseerde, 

online-versies en papieren versies, video’s en brochures, … (Jerant et al., 2014; Frosch, 

Bhatnagar, Tally, Hamori & Kaplan, 2008; Frosch, Légaré & Mangione, 2008; Ruffin, Fetters 

& Jimbo, 2007). 
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Een analyse van reeds bestaande beslissingshulpen leverde enkele adviezen op voor de 

toekomst. Zo mag een beslissingshulp niet tijdrovend zijn, geen vakjargon bevatten en het 

overlegproces tussen arts en patiënt niet hinderen (Harrison et al., 2009). Verder moet er meer 

gewerkt worden vanuit theoretische kaders, zijn objectieve meetinstrumenten ter evaluatie 

nodig en moeten mediatoren als sociale invloed in kaart gebracht worden. Ook meer 

onderzoek naar langetermijneffecten en kosteneffectiviteit kunnen niet ontbreken in 

toekomstig onderzoek (Jimbo et al., 2013). 

Vlaanderen beschikt momenteel nog niet over een beslissingshulp voor 

baarmoederhalskankerscreening. 

2. Onderzoeksvraag 

Deze masterproef wil aanzet geven tot een antwoord op volgende twee vragen. 

1) Hoe evalueert de begeleiding van deze masterproef, experten, een voorstel van een 

beslissingshulp voor baarmoederhalskankerscreening bij vrouwen van  ≥55jaar? 

2) Hoe evalueren Vlaamse vrouwen van ≥55 jaar een voorstel van een beslissingshulp 

voor baarmoederhalskankerscreening? 

3. Onderzoekshypothese 

Bijhorende hypothesen bij deze onderzoeksvragen zijn de volgende. 

1) De experten geven het voorstel van een beslissingshulp bij vrouwen van ≥55 jaar voor 

baarmoederhalskankerscreening een positieve evaluatie. 

2) Vlaamse vrouwen van ≥55 jaar geven het voorstel van een beslissingshulp voor 

baarmoederhalskankerscreening een positieve evaluatie. 

4. Algemene onderzoeksdoelstelling 

Het algemeen doel van deze masterproef is om, aan de hand van huidig wetenschappelijke 

evidentie en een analyse van reeds bestaande beslissingshulpen, een voorstel van een 

beslissingshulp voor baarmoederhalskankerscreening bij vrouwelijke 55+’ers te ontwikkelen 

en inzichten uit dat ontwikkelingsproces te rapporteren.  

Een daarop aansluitende doelstelling is om dit voorstel van een beslissingshulp aan een 

evaluatie te onderwerpen bij enkele experten en personen uit de doelgroep.  
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Onderzoeksmethodologie  

5.  Onderzoeksdesign 

Het onderzoeksdesign van deze masterproef kan omschreven worden als een kwalitatief 

explorerend onderzoek. Aan de hand van voorafgaande literatuurstudie met inbegrip van 

evaluaties en analyses van reeds bestaande beslissingshulpen, werd de reflectie en exploratie 

gemaakt over wat past als beslissingshulp voor baarmoederhalskankerscreening bij de 

doelgroep van 55+’ers. Uit deze exploratie volgde een concreet voorstel dat getoetst werd bij 

twee experten, namelijk de promotor en mentor van deze masterproef. Het voorstel werd na 

hun feedback voor een eerste maal herwerkt. Dit herwerkte voorstel werd dan op dezelfde 

manier getoetst bij vijf personen uit de doelgroep. Ook hun feedback initieerde een 

herwerking van het voorstel. De verschillende feedback en herwerkingen worden uitvoerig 

besproken in 9.1. en 9.2.  

6. Onderzoekspopulatie 

Dit onderzoek focust zich op de ontwikkeling van een voorstel van een beslissingshulp voor 

Vlaamse vrouwen bij wie een eerste rekruteringspoging om deel te nemen aan het 

bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker resulteerde in geen deelname. Er werd extra 

aandacht gericht op vrouwen tussen 55 en 65 jaar omdat, zoals reeds aangegeven, in deze 

leeftijdscategorie de dekkingsgraad fors afneemt hoewel screening dan nog steeds 

aangewezen is. 

Nadat een voorstel werd uitgewerkt, werd dit voorgelegd aan de begeleiding van deze 

masterproef (twee experten uit het werkveld) en vijf personen uit de doelgroep op basis van 

convenience sampling en snowball sampling. 

7. Datacollectiemethode 

Voor de evaluatie van het voorstel van de beslissingshulp door de twee experten en de vijf 

personen uit de doelgroep werden zeven onafhankelijke interviews gehouden waarbij 

aantekeningen werden gemaakt van hun mondelinge feedback. 
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8. Onderzoeksprocedure 

8.1. Bouwstenen  

In deze paragraaf worden de bouwstenen uit het eerste hoofdstuk belicht die aangewend 

zullen worden bij het creëren van een voorstel voor een beslissingshulp voor 

baarmoederhalskankerscreening bij de doelgroep van 55+’ers. 

Gezien het bewezen nut en effect van een theoretisch model, zal bij dit voorstel ten eerste 

vertrokken worden vanuit een raamwerk dat overzicht biedt op beslissingsprocessen en 

uitkomstmaten. De modelkeuze voor Theory of Planned Behaviour (figuur 6) valt op basis 

van bewezen effectiviteit in de beslissingscontext. Aangezien het ASE-model (figuur 7) 

hierop gebaseerd is en dus veel gelijkenissen toont maar de component ‘subjectieve norm’ als 

determinant van gedrag breder vertaalt naar ‘sociale invloed’ waarbij niet alleen de 

subjectieve norm maar bijvoorbeeld ook sociale steun, sociale druk en modeling hun aandeel 

hebben, lijkt dit de beste optie.  

 

 

Modeling is een theoretische methode die het principe van observationeel leren, waarbij 

rolmodellen gebruikt worden die aantrekkelijk en herkenbaar zijn voor de doelgroep om 

gedrag aan te leren, bewerkstelligt (McAlister et al., 2008; Rogers, 2003; Bandura, 1997). 

Deze methode valt perfect te kaderen binnen het ASE-model omwille van de grote link met de 

sociale invloed. Overgebracht naar de beslissingshulpcontext kan het gebruik van persoonlijke 

verhalen hieronder vallen. Modeling wordt de tweede bouwsteen van het voorstel. 

Ten derde dient te worden gereflecteerd over de positie van het CvKO bij het aanbieden van 

een beslissingshulp voor baarmoederhalskankerscreening. Zal vertrokken worden uit de visie 

dat beide opties (beslissen om deel te nemen versus beslissen om niet deel te nemen aan het 

Figuur 6: Theory of Planned Behaviour Figuur 7: ASE-model 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0zd7U7PHKAhVEJpoKHaONDvoQjRwIBw&url=http://publichealthnerds.blogspot.com/2011/06/theory-of-planned-behavior.html&psig=AFQjCNFcv9q4s0XMoc-a8d729Ih-6_ks3w&ust=1455353516089673
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWubD57PHKAhVBYpoKHVViCwUQjRwIBw&url=http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-9&bvm=bv.114195076,d.d24&psig=AFQjCNFjSG_FBxdJLyLOCLKJYOE4TdwNIg&ust=1455353628015524
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bevolkingsonderzoek) gelijkwaardig zijn en dat de belangrijkste uitkomstmaat een 

geïnformeerde keuze is die enkel kan gemaakt worden met aangereikte informatie die 

volledig gebalanceerd is? Of zullen de principes van nudging gehanteerd worden en zal 

verantwoording gegeven worden voor een minder gebalanceerde informatieverstrekking 

waarbij de belangrijkste uitkomstmaat de keuze is om zich te laten screenen? Omdat een 

specifieke uiteindelijke doelstelling van dit voorstel is om meer vrouwen van ≥ 55 jaar te laten 

deelnemen aan het bevolkingsonderzoek, wordt gekozen voor nudging als derde bouwsteen. 

Nudging zal bekomen worden door gebruik te maken van bepaalde nuances in taalgebruik, 

ordeningseffecten, sociale vergelijking, rolmodellen, enz. ... . 

Volgens de recente wetenschappelijke aanbevelingen zal, als vierde bouwsteen, over de 

haalbaarheid en aanvaardbaarheid van dit voorstel gereflecteerd worden met twee experten uit 

het werkveld en vijf personen uit de doelgroep. 

Tenslotte is de keuze voor tijdstip van verspreiding gevallen voor wanneer het moment is 

aangebroken dat een volgende heroproep dient te gebeuren na een onsuccesvolle (in deze 

context: geen deelname aan het bevolkingsonderzoek) eerdere poging. Dit betekent dus drie 

jaar na een eerdere poging. Op deze manier worden de vrouwen die het meest moeilijk te 

rekruteren zijn, bereikt. De beslissingshulp met de link naar een bijhorende website en 

telefoonnummer wordt bij een aangepaste uitnodigingsbrief gestopt.  

8.2. IPDASi: van evaluatie-instrument tot checklist 

Zoals reeds besproken in 1.3.6.5. creëerde de IPDAS Collaboration in 2006 een evaluatie-

instrument (IPDASi) voor beslissingshulpen. Iedereen kan een aanvraag indienen bij deze 

organisatie om een nieuw ontwikkelde beslissingshulp te onderwerpen aan de test. Men kan 

kiezen tussen een summatieve of formatieve feedback (Elwyn et al., 2009). 

De 47 criteria, verspreid over tien dimensies, van dit instrument worden internationaal 

aanvaard en winnen steeds meer aan belang gezien de steeds toenemende verspreiding van 

allerhande beslissingshulpen. Het IPDASi maakt onderscheid tussen beslissingshulpen op 

basis van niveau, capaciteiten en dus kwaliteit. De tien dimensies zijn: informatie, 

waarschijnlijkheden/kansen, waarden, begeleide beslissing, ontwikkeling, bewijskracht, 

openbaring, duidelijke taal, evaluatie en test (Elwyn et al., 2009). 

Na het reviewen van dit bestaand instrument is het besluit gevallen om dit mee te nemen in 

het ontwikkelingsproces, maar zeker niet te laten gelden als gouden standaard. De context 
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waarnaar dit instrument het meest verwijst, is enigszins anders dan bij 

bevolkingsonderzoeken. Bepaalde items uit het IPDASi lijken daarom in het kader van 

bevolkingsonderzoeken niet bruikbaar of zelfs irrelevant. Het merendeel van de items kan wel 

meegenomen worden als checklist bij de uitwerking van een voorstel. Deze items zullen 

beschreven worden in 8.3. Aangezien het originele evaluatie-instrument in 2009 gepubliceerd 

werd in een open acces artikel, is het toegestaan het instrument te gebruiken indien verwezen 

wordt naar de originele auteur en bron. Expliciete toestemming diende dus niet te worden 

verkregen om met de checklist aan de slag te gaan. 

Voor het originele IPDASi evaluatie-instrument wordt verwezen naar bijlage 1. Een vertaling 

van dit instrument werd, binnen het kader van deze masterproef, gemaakt. Voor deze 

vertaling, waarop geen kwaliteitscontrole werd gedaan, wordt verwezen naar bijlage 2. 

8.3. Voorstel  

We situeren ons in de rol van het CvKO binnen de context van het Vlaams 

bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Uitnodigingsbrieven met bijhorende 

beslissingshulp worden verstuurd naar de 55+’ers van wie een uitstrijkje al meer dan drie jaar 

geleden is. Het zijn de 55+’ers die met andere woorden niet zijn ingegaan op de eerdere 

uitnodigingsbrie(f)(ven). Het is de bedoeling dat de beslissingshulp meegestuurd wordt met 

een aangepaste uitnodigingsbrief, en dus niet de standaarduitnodigingsbrief. In deze 

aangepaste uitnodigingsbrief zal kort uitgelegd worden waarom de beslissingshulp wordt 

meegestuurd en wat hiervan de bedoeling is. De informatiebrochure die opgestuurd wordt 

samen met de standaarduitnodigingsbrief wordt bij deze concrete doelgroep weggelaten 

omwille van twee redenen. Ten eerste omdat de inhoud van de informatiebrochure verwerkt 

zit in de beslissingshulp en de informatiebrochure dus eigenlijk overbodig wordt. Ten tweede 

omdat te veel papier de perceptie zou kunnen wekken van een onhandelbare hoeveelheid aan 

te verwerken nieuwe informatie en dus verlammend kan werken. 
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Wie? Zender                                           

CvKO 

Ontvangers 

Vrouwen tussen 55-65 jaar die 

voldoen aan de algemene 

inclusiecriteria. 

Wat? Beslissingshulp voor het maken van een geïnformeerde keuze m.b.t. deelname 

aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. 

Waarom? De dekkingsgraad vanaf 55 jaar (53%) rapporteert een absolute daling van 12% 

vergeleken met de leeftijdscategorie 45-49 jaar (65%). Dit duidt op een relatieve 

afname van 18,5% tussen deze twee leeftijdscategorieën. 

Wanneer? Wanneer eerdere rekruteringspogingen tot deelname bij deze doelgroep 

mislukten. 

Hoe? Per post met bijhorende aangepaste uitnodigingsbrief. 

 

Het idee is om een werkboekje, dat dient als beslissingshulp, in zakagendaformaat te 

ontwerpen. De belangrijkste zaken die dienen te worden afgewogen bij het maken van de 

beslissing worden eenvoudig en kort voorgesteld met daaraan gekoppeld telkens een kleine 

denkoefening. Het werkboekje verwijst bovendien ook door naar een telefoonnummer en een 

website waarin de informatie uitgebreider aan bod komt.  

Het voorstel voor de beslissingshulp werd meerdere malen herwerkt op basis van verkregen 

feedback van twee experten en vijf personen uit de doelgroep. Een overzicht hiervan wordt 

geïllustreerd in 9. Evaluatie met bijhorende flowchart en uitleg. 

Hieronder worden alle losse bladzijden uit het finale voorstel voor de beslissingshulp 

afgebeeld met bijhorende staving van de inhoudelijke fundamentele bouwstenen. Over 

vormgeving en aanleveringsmethodes wordt gereflecteerd in 8.3.12.  

De verschillende versies van het voorstel zijn in chronologische volgorde van ontwerp terug 

te vinden vanaf bijlage 3 in A4-formaat. 
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8.3.1. Cover 

De twee voornaamste methoden voor 

gedragsverandering die in deze cover verwerkt 

zitten, zijn modeling en het gebruik van humor.  

Modeling is een leerprincipe gebaseerd op imitiatie. 

Hierbij worden rolmodellen gebruikt om gedrag in 

de gewenste richting te veranderen. Belangrijke 

voorwaarden bij het gebruik van modeling zijn dat 

het rolmodel de aandacht trekt van de doelgroep, de 

doelgroep zichzelf herkent in het rolmodel, het 

rolmodel positief bekrachtigd wordt voor het 

gedrag en hij/zij zichzelf als een coping model 

vertoont in plaats van een mastery model. Dit 

laatste betekent dat het rolmodel ook zijn/haar 

barrières dient te overwinnen op een realistische 

manier in plaats van de eerste keer meteen volledig succesvol te zijn (McAlister et al., 2008). 

Doorheen de beslissingshulp zullen de gebruiksvoorwaarden van modeling ingevuld worden. 

Deze titelpagina begint alvast met een rolmodel dat de aandacht trekt, namelijk een foto van 

een vrouw uit de doelgroep. Daarnaast kan de doelgroep zich hoogstwaarschijnlijk ook in 

haar herkennen aangezien het een min of meer realistisch beeld toont van een vrouw van 55 

jaar en ouder. Wel dient te worden gereflecteerd dat naast taalverschillen de doelgroep ook 

etnisch en cultureel zeer heterogeen kan zijn en de keuze voor het bepaald type rolmodel 

binnen deze beslissingshulp dus niet bij iedereen uit de doelgroep hetzelfde effect bereikt.   

Humor heeft onlangs ook bewezen effectief te zijn bij de promotie van screeningsgedrag, mits 

het luchtig gehouden wordt. Het verandert de attitudes rond het screeningsgedrag in positieve 

zin omdat het bijvoorbeeld angst en twijfels reduceert (Robin, 2015). De inleidende vraag 

over keuzestress op deze titelpagina is een voorbeeld hiervan. Opgepast, ook hier kunnen 

verschillende culturen een rol spelen. 

Naast deze twee methodes wordt verder nog gebruik gemaakt van de themakleuren van het 

bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskankerscreening en eenvoud. Onderaan wordt ook 

verwezen naar het logo van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskankerscreening.  
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8.3.2. Algemene randinformatie 

Deze pagina bevat geen methoden voor 

gedragsverandering maar is louter een feitelijke 

weergave van de omkadering rond de 

ontwikkeling van dit voorstel. Het geeft antwoord 

op de vragen: wie, waarom, waar en wanneer en 

komt daarmee overeen met items 29 en 43 uit de 

IPDASi-checklist. 

Logo’s die aan bod komen zijn deze van: 

Universiteit Gent en het CvKO. 

 

 

 

 

8.3.3. Waarom deze beslissingshulp? 

Via deze pagina wordt verklaard waarom de 

beslissingshulp naar de doelgroep wordt verstuurd. 

Die verschillende redenen worden eenvoudig 

opgelijst: een vrouw tussen 55 en 65 jaar zijn, niet in 

behandeling zijn voor baarmoederhalskanker of een 

voorstadium ervan, geen hysterectomie ondergaan 

en ondertussen minstens 3 jaar geen deelname aan 

het bevolkingsonderzoek.  

Om vakjargon te vermijden worden minder gangbare 

en medische termen tussen haakjes verduidelijkt, 

zoals ‘hysterectomie’. Zo blijft de beslissingshulp 

toegankelijk voor mensen van gelijk welk 

opleidings- en leesniveau. Daarmee zijn ook items 

45 en 46 uit de IPDASi-checklist van toepassing op 

deze beslissingshulp. 
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Vóór het doornemen van de beslissingshulp worden ook al enkele tips meegegeven over 

tijdsbesteding en nodig materiaal. Zo kan elke lezeres zich bij aanvang optimaal 

voorbereiden. 

Methoden voor gedragsverandering zijn op deze pagina niet van toepassing. 

8.3.4. Inhoudsopgave 

De inhoudstafel op zich en de bijhorende 

titelkleurencode zijn voorbeelden van advance 

organizers. Dat is een methode, oorspronkelijk 

uit de onderwijskunde, die helpt bij het 

ontvangen en begrijpen van nieuwe informatie. 

Op voorhand (advance) wordt structuur 

aangebracht (organizers) in het leermateriaal 

zodat dit makkelijk wordt opgenomen. De 

methode reikt dus eigenlijk een kapstokfunctie 

aan (Kools et al., 2006). 

De inhoudstafel weerspiegelt logischerwijs de 

opbouw van de inhoud in deze beslissingshulp. 

Er werd gekozen voor een chronologische 

ordening van informatie. Dat wil zeggen dat de 

informatie over de verschillende stappen in het bevolkingsonderzoek in een volgorde wordt 

aangeleverd zoals deze stappen zich ook in de realiteit voordoen. Dit komt het 

informatieverwerkingsproces alleen maar ten goede.  
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8.3.5. Wat is baarmoederhalskanker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Binnen het eerste luik van de beslissingshulp 

wordt stilgestaan bij de voornaamste oorzaak en 

symptomen van baarmoederhalskanker. Deze 

worden helder en kort belicht. Hieruit volgen twee 

belangrijke boodschappen voor de doelgroep 

waarover nogal vaak misvattingen zijn. Ten eerste 

wordt nogmaals uitdrukkelijk benoemd dat je ook 

wanneer je niet meer seksueel actief bent, toch 

nog baarmoederhalskanker kunt ontwikkelen 

indien je dat ooit wel was. Als tweede 

kernboodschap volgt hieruit dat dit ook betekent 

dat het niet uitmaakt of je je nu wel al of nog niet 

in de menopauze bevindt.  

In de oefening worden verschillende methodieken 

aangewend. Modeling, het voorzien van mogelijkheden tot sociale vergelijking en het 

verhogen van het bewustzijn komen aan bod. De betekenis van modeling en de 

randvoorwaarden bij gebruik werden reeds in 8.3.1. aangehaald. Hiermee hangt de methode 
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van het voorzien van mogelijkheden tot sociale vergelijking samen. Deze methode houdt de 

facilitatie van observatie van gelijken in opdat de eigen opinies en gedragingen geëvalueerd 

worden. Een belangrijke voorwaarde om een individu te motiveren tot gedragsverandering bij 

deze methode is om aan opwaartse vergelijking (de sociale gelijke vertoont meer gewenst 

gedrag dan het individu) te doen. Neerwaartse vergelijking (de sociale gelijke vertoont minder 

gewenst gedrag dan het individu) helpt bij het aanscherpen van de eigen-effectiviteit (het 

geloof in eigen kunnen) (Suls, Martin & Wheeler, 2002). In deze oefening kan het herkennen 

van de denkfout van een sociale gelijke ervoor zorgen dat een neerwaartse vergelijking en dus 

hogere eigen-effectiviteit voor het gedrag geïnitieerd wordt. Het herkennen van de denkfout 

wordt gestimuleerd door de aanreiking van de twee kernboodschappen op de vorige pagina. 

Het verhogen van het bewustzijn is een andere methode tot gedragsverandering die in de 

oefening binnen dit luik ook aan bod komt. Het houdt onder andere in dat informatie voorzien 

wordt over de oorzaken en symptomen van een aandoening, alsook feedback over het gedrag 

dat hiermee gepaard gaat. De grootste voorwaarde bij het gebruik van deze methode is dat de 

feedback en confrontatie snel gevolgd moeten worden door oplossingen om het beter te 

kunnen doen (Prochaska, Redding & Evers, 2008). 

Item 1 en 3 uit de IPDASi-checklist zijn hier van toepassing. Het gezondheidsprobleem wordt 

namelijk beschreven met bijhorende oorzaken en symptomen. Ook het natuurlijk beloop van 

een HPV-infectie wordt uitgelegd. 
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8.3.6. Waarom een uitstrijkje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat een oplijsting wordt gegeven van de meest 

algemeen geldende redenen om zich te laten 

screenen op baarmoederhalskanker via een 

uitstrijkje en dus te participeren aan het 

bevolkingsonderzoek, wordt de lezeres 

uitgedaagd om stil te staan bij haar eigen redenen 

om dit al dan niet te doen. Dit valt onder item 5 

en 22 uit de IPDASi-checklist. Deze 

waardenverduidelijke oefening toetst de 

persoonlijke drijfveren van beslissen tot de 

afname van wel of geen uitstrijkje, af. 

Verschillende methoden worden hiervoor 

aangewend: zelfherevaluatie, 

omgevingsherevaluatie, framing en 

zelfbevestigingstaken. 

Zelfherevaluatie is een methode waarmee men mensen gaat aanmoedigen hun zelfbeeld 

cognitief en affectief te evalueren met en zonder een bepaald gedrag, in dit geval deelnemen 
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aan het bevolkingsonderzoek of niet. Deze evaluatie kan bijvoorbeeld tot stand komen door 

het ophelderen van persoonlijke waarden, het gebruik van rolmodellen, in te spelen op de 

verbeelding, enz. ... (Prochaska et al., 2008). Deze oefening doet dit aan de hand van de lijst 

met voorbeelden uit de doelgroep die kunnen helpen bij het verduidelijken van de 

persoonlijke waarden. Deze voorbeelden stimuleren ook de verbeelding om dieper te 

exploreren in zichzelf. 

Daarnaast werkt de methode van omgevingsherevaluatie net op dezelfde manier als 

zelfherevaluatie, alleen wordt hier de cognitieve en affectieve evaluatie van de omgeving 

gemaakt. Men gaat met deze methode het individu stimuleren om na te denken hoe de aan- en 

afwezigheid van een bepaald gedrag zijn/haar sociale omgeving beïnvloedt. De belangrijkste 

voorwaarde bij het gebruik is dat het individu er zich van bewust is dat hij/zij invloed kan 

hebben op zijn/haar dichte sociale kring (Prochaska et al., 2008). De voorbeelditems over 

familie, vrienden en kleinkinderen uit de voorbeeldlijst trachten in deze oefening hierop in te 

werken. Welke invloed (op lange termijn) heeft deelnemen of niet deelnemen aan het 

bevolkingsonderzoek voor deze personen? 

Het gebruik van winstboodschappen die de voordelen bij het stellen van een bepaald gedrag 

onderstrepen en verliesboodschappen die de nadelen bij het niet stellen van een bepaald 

gedrag benadrukken, is wat de methode van framing inhoudt. Winstboodschappen worden 

over het algemeen makkelijker aanvaard en voorkomen defensieve reacties (Werrij, Ruiter, 

Van ’t Riet & De Vries, 2010). In deze oefening bevatten de voorbeelditems meer 

winstboodschappen, zoals meer kans om levensgenot te delen met familie en vrienden. 

Tenslotte kan de methode van zelfbevestigingstaken een beter zelfbeeld en dus hogere 

inschatting in eigen-effectiviteit initiëren door mensen te laten nadenken over hun 

persoonlijke relevante waarden en verlangens bij een bepaald na te streven gedrag (Harris, 

Mayle, Mabbot & Napper, 2007). Deze oefening is daar een mooi praktijkvoorbeeld van. 

Door de vrouwen te laten nadenken over hun persoonlijke drijfveren om al dan niet deel te 

nemen aan het bevolkingsonderzoek en deze ook uit te drukken, kan het geloof in het stellen 

van het gedrag in de toekomst groeien en vergroot daarmee ook de kans dat het gedrag 

effectief gesteld zal worden. 
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8.3.7. Verloop van het onderzoek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beschrijving van het verloop van het onderzoek wordt onderverdeeld in enkele kleine 

tussenstappen. Deze zijn kort en eenvoudig uitgelegd en volgen elkaar chronologisch op. Dit 

is niet alleen goed voor de primaire informatieverwerking, maar ook voor de mentale 

voorbereiding op het toekomstig onderzoek. Als de vrouw op voorhand weet wat er staat te 

gebeuren, kan dit haar bij eventuele angst wat geruststellen. De beschrijving van de 

onderzoeksprocedure valt onder item 4 uit de IPDASi-checklist. De aanbeveling om te praten 

met de arts bij onduidelijkheden of vragen hoort onder item 23 van de IPDASi-checklist. 

Twee gouden tips worden nog meegegeven waardoor het onderzoek nog aangenamer kan 

verlopen. Ten eerste dat men zich er bewust van is dat men steeds vragen mag stellen en ten 

tweede dat men voor het fysiek gemak best nog even vooraf naar het toilet gaat. 
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8.3.8. Resultaat van het onderzoek 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de eerste pagina uit dit luik van de 

beslissingshulp worden item 6, 7, 10 en 13 uit 

de IPDASi-checklist verwerkt. Er wordt 

namelijk informatie gegeven over nadelen (het 

uitstrijkje kan mislukken en een nieuwe 

afspraak bij de arts is dus nodig), over de 

kansen op positieve en negatieve uitkomsten, 

over mogelijke verdere stappen gebaseerd op 

het testresultaat en over incidentie. 

Ditmaal beslaat de denkoefening een krachtige 

visualisatie van de kansverdeling. De methode 

van visualisatie bestaat erin om een gedachte te 

vertalen naar een beeld.  Omwille van de grote 

invloed die de verbeelding heeft op het 

onderbewustzijn, gaat men ervan uit dat deze methode ervoor kan zorgen dat overtuigingen en 

bijgevolg ook gedrag veranderd kunnen worden (Steen, 2007). De visualisatie in deze 

oefening tracht twee boodschappen over te brengen. Ten eerste: “Meestal zijn de 
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testresultaten normaal, dus veel schrik voor afwijkingen hoeft u niet te hebben.” Ten tweede: 

“Toch zijn er altijd zo’n drie vrouwen op 100 voor wie de test wel goed op tijd komt en dus 

nuttig is om baarmoederhalskanker te voorkomen.” 

Deze oefening beslaat ook nog twee andere belangrijke methoden voor gedragsverandering, 

namelijk het verhogen van het bewustzijn (zoals behandeld in 8.3.5.) en persuasieve 

communicatie. Persuasieve communicatie leidt mensen tot de adoptie van een bepaalde 

opinie, attitude en/of gedrag door het gebruik van argumenten. Deze argumenten dienen 

uiteraard relevant te zijn voor het gewenst gedrag, maar mogen ook niet al te discrepant zijn 

met de overtuigingen van de ontvanger (Petty, Barden & Wheeler, 2009). De visualisatie van 

de cijfergegevens hoopt vrouwen te kunnen overtuigen.  

8.3.9. De voor-en nadelen van het onderzoek 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze passage van de beslissingshulp schuilt een krachtig voorbeeld van nudging zoals 

beschreven in 1.3.5. door te zeggen dat de voordelen van deelname aan het 

bevolkingsonderzoek over het algemeen heel wat groter zijn dan de nadelen. Tegelijkertijd is 

dit ook een voorbeeld van persuasieve communicatie. Deze methode werd reeds in 8.3.8. 

aangehaald. 
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De beschrijving van de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek valt onder item 5 en 6 

uit de IPDASi-checklist. Ook item 12, de bespreking van mogelijks onnodige behandeling, zit 

in deze pagina verwerkt. 

8.3.10. Jouw persoonlijke beslissingshulp 
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In de belangrijkste oefening uit deze beslissingshulp zitten heel wat methoden voor 

gedragsverandering. Zo zijn er elementen van actief leren, herhaalde blootstelling, 

geanticipeerde spijt, zelfbevestigingstaken (zoals behandeld in 8.3.6.), zelfmonitoring van 

gedrag, individualisatie, feedback, modeling (zoals behandeld in 8.3.1.), het voorzien van 

mogelijkheden tot sociale vergelijking (zoals behandeld in 8.3.5.), het geven van informatie 

over de goedkeuring van anderen, het maken van publieke verbintenissen en het gebruik van 

persuasieve communicatie (zoals behandeld in 8.3.8.) aanwezig. 

Actief leren houdt in dat het leerproces aangemoedigd wordt met een activiteit, zoals hier het 

doorlopen van de belangrijkste oefening uit de beslissingshulp. Enige voorwaarden om de 

methode te doen slagen zijn het hebben van tijd, benodigde informatie en vaardigheden 

(Petty, Barden & Wheeler, 2009). Net daarom wordt aan het begin van deze beslissingshulp 

een minimum van 15 minuten tijd gevraagd, wordt eerst de nodige informatie aangereikt 

vooraleer de keuze dient gemaakt te worden en is een voorbeeld aanwezig. 

Een stimulus herhaardelijk aanbieden is de definitie van herhaalde blootstelling. Uit 

onderzoek is gebleken dat er mogelijks aanwijzingen zijn dat deze methode voor 

gedragsverandering slechts een weinig effect oplevert indien de originele attitude over het 

gedrag niet neutraal is (Zajonc, 2001). Toch zit deze methode onbewust vervat in deze grote 

oefening doordat de voor- en nadelen van deelnemen en niet-deelnemen vaak terugkomen op 

verschillende pagina’s. 

Geanticipeerde spijt, of het opwekken van negatieve gevoelens die zouden optreden na het 

stellen van risicovol gedrag, wordt ook aangewend in deze oefening. De methode zou de kans 

op het stellen van risicovol gedrag doen dalen (Richard, van der Pligt & de Vries, 1995). De 

toepassing hiervan zit in deze oefening in de opgelijste nadelen van niet-deelnemen aan het 

bevolkingsonderzoek, dat hier kan vallen onder ‘risicovol gedrag’. 

Iemand aanzetten om zijn/haar gedrag en allerlei determinanten daarvan bij te houden valt 

onder de methode van zelfmonitoring van gedrag. De methode helpt om inzicht te bieden in 

de redenen voor en specifieke omstandigheden van het gedrag (Creer, 2000). Dit is dan ook 

het opzet van deze oefening waarbij de vrouw bij elke stap actief dient na te denken en zaken 

aan te kruisen over zichzelf en haar opinies, attitudes en uiteindelijk gedrag. 

Individualisatie brengt met zich mee dat er voor de ontvangers van informatie mogelijkheden 

zijn om persoonlijke vragen te stellen of instructies te krijgen die passen bij hun actuele 



44 
 

toestand (Bartholomew et al., 2000). De optie om een hulplijn in te schakelen bij het 

doorlopen van deze oefening, namelijk telefonisch contact met medewerkers van het CvKO, 

is hier een toepassing van. 

De toepassing van de hulplijn valt ook onder een andere bekende theoretische methode voor 

gedragsverandering, namelijk die van feedback. Dit houdt in dat er informatie gegeven wordt 

over enige vooruitgang en/of impact van gedrag. Om effectief te zijn, moet de feedback aan 

enkele voorwaarden voldoen. Zo moet deze individueel zijn, meteen volgen op het gedrag en 

specifiek zijn (Kazdin, 2008). 

Het geven van informatie over de goedkeuring van anderen spreekt voor zich en kan uiteraard 

maar als er inderdaad positieve evaluaties uit de dichte sociale kring over het gedrag te 

verwachten zijn. Mensen zullen sneller gedrag stellen indien dit wordt goedgekeurd door 

belangrijke anderen (Forsyth, 2006). In dit voorbeeld schetsen we hoe graag dochter Liesbeth 

zou willen dat moeder Anja zich liet screenen en hoe moeder Anja zich hierdoor uiteindelijk 

ook liet overtuigen.  

Mensen stimuleren om te beslissen, zichzelf te beloven een bepaald gedrag te stellen in de 

toekomst en dit aan te kondigen bij anderen is wat begrepen wordt onder de methode van 

publieke verbintenissen aangaan. Het vergroot de kans dat het gedrag effectief gesteld zal 

worden (Ajzen, Czasch & Flood, 2009). In de getuigenis van Anja valt af te leiden dat zij haar 

beslissing om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek vooraf aangekondigd had aan haar 

dochter Liesbeth. 

In deze finale oefening zitten ook weer items uit de IPDASi-checklist vervat, namelijk: item 

2, 5, 6, 22, 24, 26, 28 en 47. De oefening somt de verschillende keuze-opties (2) op (een 

uitstrijkje versus geen uitstrijkje of deelnemen versus niet-deelnemen), beschrijft van beide 

opties de voordelen (5) alsook de nadelen (6) die op een zelfde manier worden voorgesteld 

(28). De oefening vraagt de vrouw in kwestie stil te staan welke elementen daaruit meer of 

minder doorwegen voor zichzelf (22) en voorziet daarvoor verschillende stappen (24), 

gegoten in een tool (26). Tenslotte biedt de oefening ook andere manieren (website en 

telefonisch contact) aan dan enkel lezen om informatie te verkrijgen (47). 
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8.3.11. Achterkant 

De beslissingshulp sluit af met deze krachtige 

kernzin. Het vat de inhoud samen en kan ertoe 

bijdragen dat de aangereikte informatie en 

oefeningen uit de beslissingshulp nog even blijven 

nazinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.12. Vormgeving 

Sociale marketing voor de doelgroep 55+ is uniek: de leefwereld en het gedrag verschillen 

van andere doelgroepen en daarom zal ook een aparte marketingstrategie nodig zijn. Om deze 

strategie te bepalen, is het goed om vooraf onderzoek te doen naar de meest gebruikte media 

in deze doelgroep. Zo kan ten eerste beslist worden via welke kanalen de doelgroep zal 

aangesproken worden met de beslissingshulp en via welke kanalen zeker niet. Daarnaast zal 

het ook belangrijk zijn te weten op welke manier de doelgroep het liefst benaderd wordt. Het 

Nederlands Familie Centrum voerde daarom in 2012 een grootschalig onderzoek uit naar de 

50-plusmarkt. Eén van hun belangrijkste conclusies was dat de 50+’ers van nu steeds 

makkelijker te bereiken zijn (50+ Expertisecentrum, 2012). Gezien de vergelijkbare culturen 

wordt vertrokken vanuit de hypothese dat dit voor Vlaamse 50+’ers gelijkaardig is. 

Uit hun analyses blijkt dat het mediagebruik van 50+’ers verschilt van dat van 50-‘ers, hoewel 

dit verschil steeds kleiner wordt. Uit de resultaten blijkt dat oudere generaties de media 

waarmee men is opgegroeid (radio, televisie en geprinte media) meer gebruikt en nieuwe 

media (internet) vooral zien als een aanvulling hierop. Toch moet het internetgebruik, vooral 

sinds de opmars van de tablet, niet onderdoen. Van de 5000 ondervraagde 50+’ers geeft 
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namelijk 94% aan dagelijks een computer te gebruiken. De activiteiten die men daarop doet, 

beperken zich echter vooral tot online bankieren en e-mailen. Ook nieuwsbrieven worden 

vaker online doorgenomen. Informatie opzoeken via het internet doet deze doelgroep veel 

minder (50+ Expertisecentrum, 2012). 

Reflecterend over radio en televisie werd besloten dat deze als media voor een volwaardige 

beslissingshulp niet ideaal zijn omwille van de volgende redenen. Ten eerste lijkt de tijd die 

beschikbaar is voor een radio- en televisiespot te kort om alle informatie die nodig is om te 

kunnen beslissen, in de spot te verwerken. Er zou dus moeten gekozen worden voor een soort 

reportage, indien de voorkeur op radio of televisie viel. In dat geval rijzen er veel vragen over 

het zapgedrag en het daarbij horend doelgroepbereik. Omdat het internet bij de doelgroep 

vooral enkel gebruikt wordt als aanvullend medium en dan grotendeels om aan online 

bankieren en e-mailen te doen, is dit ook geen ideale optie. Radio, televisie en internet worden 

daarom beschouwd als mogelijke ondersteuning, maar zeker niet als hoofdmedium. Dat 

concludeert ook Berry et al. na hun onderzoek over gezondheidsvoorlichting via televisie en 

internet bij oudere volwassenen (Berry, et al., 2009). In de beslissingshulp wordt bijvoorbeeld 

verwezen naar de website van het bevolkingsonderzoek voor extra informatie. Geprinte media 

maken nog steeds meer kans om de doelgroep te bereiken met een volwaardige 

beslissingshulp en daarom werd ook voor deze optie gekozen bij de uitwerking van deze 

beslissingshulp. 

De doelgroep wenst vooral echtheid te zien. Men wil echte mensen zien met echte problemen 

en echte oplossingen. Dit soort campagnes trekt meer de aandacht omdat men zichzelf hierin 

beter herkent. Ook humor valt in de smaak. Karikaturen en overdreven emoties worden niet 

geapprecieerd. Men houdt van rustige en duidelijke websites waarbij het aantal keren 

doorklikken en Engelse termen beperkt zijn (50+ Expertisecentrum, 2012). 
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9. Evaluatie 

Onderstaande flowchart illustreert de evolutie die het voorstel van de beslissingshulp, aan de 

hand van de verkregen feedback van zowel twee experten als vijf personen uit de doelgroep, 

onderging. Hierop wordt dieper ingegaan in 9.1. en 9.2. 
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9.1. Experten 

In het algemeen kreeg deze versie een globaal goede beoordeling. De voornaamste 

verbeterpunten die aangehaald werden bij de review door de twee experten, worden hieronder 

besproken. Daarna worden in een overzicht de grootste wijzigingen hieruit volgend, 

weergegeven. We situeren ons in het eerste deel van de flowchart, namelijk de evolutie van 

versie één naar versie twee. 

9.1.1. Aftoetsing doelgroep 

In de eerste versie wordt de lezeres de vraag gesteld of deze beslissingshulp wel degelijk iets 

voor haar is. Zij moet dit bepalen aan de hand van enkele inclusiecriteria. Deze aftoetsing lijkt 

eerder enkel nuttig wanneer de beslissingshulp ook vrij verspreid zou worden, bijvoorbeeld in 

wachtzalen van huisartsen. In dit geval lijkt dit toch wel een vreemd en overbodig gegeven, 
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gezien het feit dat deze beslissingshulp zou worden opgestuurd binnen een georganiseerd 

onderzoek voor een specifieke doelgroep. De opgesomde inclusiecriteria uit versie één 

kunnen dus beter gezien worden als redenen waarom men deze beslissingshulp toegestuurd 

krijgt. 

9.1.2. Beeldmateriaal 

De foto op de cover van versie één trekt de aandacht, is mooi en kan perfect doorgaan als 

rolmodel voor de doelgroep. Alleen doet het beeld te veel denken aan eerdere Vlaamse 

campagnes voor borstkankerscreening uit het verleden, waarschijnlijk omwille van het 

ontbloot bovenlichaam. Een andere foto, met dezelfde eigenschappen, zou beter zijn. 

Ook dient opgepast te worden met het gebruik van bepaalde foto’s in het algemeen doorheen 

de beslissingshulp. Sommige beelden van vrouwen lijken eerder 65+ dan 55+ te zijn. Het 

gevaar hiervan is dat de lezeres zich niet meer zal aangesproken voelen en dus de 

beslissingshulp links laat liggen. 

9.1.3. Kleurenthema 

Ook de roze kleuren uit versie één zijn op zich erg vrouwelijk en zullen dus waarschijnlijk de 

aandacht van de doelgroep trekken. Opnieuw doet dit helaas ook weer te veel denken aan 

eerdere Vlaamse borstkankercampagnes. Misschien is het een goed idee om de officiële 

kleuren van de bevolkingsonderzoeken (roze voor borstkanker, blauw voor dikkedarmkanker 

en groen voor baarmoederhalskanker) door te trekken en in dit geval dus voor een groene 

themakleur te kiezen? Na verloop van tijd zou deze kleurenuniformiteit ervoor kunnen zorgen 

dat sneller linken worden gelegd met de bevolkingsonderzoeken bij het zien van 

campagnematerialen met deze kleuren. 

De advance organizers in de inhoudsopgave zijn goed gevonden, maar op een bepaalde 

manier toch storend. In versie één staan de kleuren namelijk in een willekeurige volgorde, 

hoewel ze toch erg de ambitie van een regenboog lijken te hebben. Ofwel moeten de kleuren 

in juiste volgorde gezet worden om effectief een regenboog voor te stellen, ofwel moet terug 

gegrepen worden op de groene themakleur. Hoe het in versie één voorgesteld wordt, is 

storend omdat het de aandacht trekt naar iets dat eigenlijk niet zou mogen. 
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9.1.4. Bladspiegel 

De meeste pagina’s zijn goed in de verhouding tekst en beeld, maar sommige verdienen toch 

een herwerking omdat ze te druk zijn. Een rustige bladspiegel heeft meer kans om 

aantrekkelijk te bevonden en dus te gelezen worden. 

9.1.5. Verwoording 

In versie één is reeds te zien dat er moeite werd gedaan om de beslissingshulp te schrijven op 

een niveau dat voor iedereen, zowel hoog- als laagopgeleiden, goed te lezen is. Toch zijn er 

bepaalde woorden die nog eenvoudiger kunnen, zoals bijvoorbeeld ‘keuzestress’ op de cover. 

Ook het woord ‘uitslag’ klinkt niet zo goed als ‘resultaat’.  

Ten tweede is het belangrijk om te spreken over het afnemen van een uitstrijkje, in plaats van 

deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Veel vrouwen laten namelijk geregeld een uitstrijkje 

afnemen zonder na te denken over het bevolkingsonderzoek en zonder daar mee 

geconfronteerd te worden (net omdat ze tijdig een uitstrijkje laten afnemen). Het klinkt ook, 

voor moeilijke beslissers, minder zwaarwichtig. 

Als laatste moet het schools karakter uit versie één gezuiverd worden. Bepaalde zaken komen 

namelijk te betuttelend over, bijvoorbeeld: “We zagen al dat HPV lang aanwezig blijft in het 

lichaam.” 

9.1.6. Andere 

Het is belangrijk te onthouden dat de doelgroep waarschijnlijk niet erg gemotiveerd is om 

deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, laat staan om dit boekje te doorlopen. Daarom 

zou in een herwerkte versie in het begin de optie moeten geboden worden om meteen te gaan 

naar de belangrijke finale test op het einde van het boekje.  

Verder dient de reflectie gemaakt te worden of het wel logisch is dat net ongemotiveerde 

beslissers om een gewenste uitkomst te bekomen (een uitstrijkje laten afnemen) zoveel 

mogelijk cirkels dienen in te kleuren. 
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9.1.7. Overzicht van de wijzigingen 

 Versie 1 Versie 2 

Aftoetsing doelgroep Vragend 

“Is deze beslissingshulp iets voor jou?” 

 

 

Verklarend 

“Waarom deze beslissingshulp?” 
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Beeldmateriaal Cover 

Foto doet denken aan borstkankercampagne. 

 

 

 

 

 

 

 

Cover 

Foto is neutraler, maar nog steeds relevant voor de doelgroep. 
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Algemeen 

Bepaalde foto’s wekken de indruk van een leeftijd 

hoger dan 65 op. 

 

 

Algemeen 

Vervangen door iets jongere foto’s. 

 

 

 

 

Kleurenthema Inleidende pagina’s 

Het roze doet denken aan een 

borstkankercampagne (zie bijvoorbeeld cover bij 

‘beeldmateriaal’). 

 

 

Inhoudsopgave 

Kleurencode van de advance organizers lijkt 

onlogisch (omgekeerde regenboog) en leidt dus 

onnodig af. 

 

 

Inleidende pagina’s 

De groene themakleur van het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker wordt doorgetrokken (zie bijvoorbeeld 

cover bij ‘beeldmateriaal’). 

 

 

Inhoudsopgave 

Kleurencode van de advance organizers volgt de volgorde van 

een regenboog. 

 



54 
 

 

 

 

Bladspiegel Bepaalde pagina’s komen te druk over in 

vergelijking met andere. 

 

 

Rustiger gemaakt. 
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Verwoording Vakjargon 

Bijvoorbeeld op de cover: ‘keuzestress’. 

 

Karakter 

Sommige passages komen te schools en 

betuttelend over. 

Vakjargon 

Veranderd naar: ‘lastig om keuzes te maken’. 

 

Karakter 

Herwerkt. 

 



56 
 

 

Benoeming keuzes 

‘Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek’ klinkt 

nogal zwaarwichtig. 

 

 

 

 

 

Benoeming keuzes 

Veranderd naar ‘een uitstrijkje laten afnemen’. 
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Andere Ongemotiveerde beslissers 

Is het noodzakelijk dat deze het volledige boekje 

doorlopen om de finale test op het einde in te 

vullen? 

 

Is het logisch dat ongemotiveerde beslissers veel 

cirkels moeten inkleuren om tot de uitkomst van 

een uitstrijkje te komen? 

Ongemotiveerde beslissers 

Bij de inhoudsopgave wordt nu vermeld dat ook meteen naar de 

test kan overgegaan worden (zie bij ‘kleurenthema’). 

 

 

Geen oplossing voor gevonden. 
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9.2. Doelgroep 

De algemene feedback was positief en de belangrijkste items die aangehaald werden bij de 

review van de tweede versie van het voorstel door vijf personen uit de doelgroep, worden 

hieronder besproken. Daarna worden in een overzicht de grootste wijzigingen hieruit volgend, 

weergegeven. We situeren ons in het tweede deel van de flowchart, namelijk de evolutie van 

versie twee naar versie drie. 

9.2.1. Opbouw 

De algemene opbouw van versie twee van de beslissingshulp is logisch en duidelijk, behalve 

bij het laatste luikje met de effectieve persoonlijke beslissingshulp. Het is moeilijk om het 

voorbeeld van Anja te volgen, omdat eerst de instructies over hoe zij haar cirkels inkleurt 

komen en pas dan het ingevuld voorbeeld. Het zal logischer en duidelijker zijn als per stap de 

instructies en het ingevuld voorbeeld na elkaar komen. Zo zal er makkelijker kunnen gevolgd 

worden en zal er dus minder moeten gebladerd en teruggebladerd worden. Misschien kan de 

persoonlijke beslissingshulp, dus de blanco testbladzijden, geïntegreerd worden als een 

uitklapblad om nog minder te hoeven bladeren?  

9.2.2. Aansporing 

Twee van de vijf personen uit de doelgroep vinden dat in versie twee nog te weinig 

aangemoedigd wordt om een uitstrijkje te laten afnemen. Suggesties om dit te verbeteren zijn: 

nadelen van het uitstrijkje minder in de verf zetten, meer nadruk leggen op de discretie en 

pijnloosheid van het uitstrijkje, zorgen voor een verbale beloning bij het kiezen voor een 

uitstrijkje, ... . 

9.2.3. Verwoording 

Het leesniveau en grammatica zijn in versie twee nog te moeilijk voor één van de vijf 

personen. De woordenschat rond screenen, bevolkingsonderzoek en uitstrijkjes worden te veel 

door elkaar gebruikt. Hier dient duidelijkheid in geschept te worden door te kiezen voor 

uniformiteit. Daardoor zal de beslissingshulp nog meer toegankelijk worden.  

Qua grammatica is de zinsbouw van enkele zinnen nog te moeilijk en moet dus 

vereenvoudigd worden.  
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Ook moet er éénduidigheid geschept worden rond het gebruik van ‘jij’ en ‘je’. Nu worden 

deze door elkaar gebruikt. Indien ‘jij’ gebruikt wordt om extra klemtoon te leggen, is dit oké. 

Indien niet, wordt aangeraden om alles naar ‘je’ om te zetten. 
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9.2.4. Overzicht van de wijzigingen 

 Versie 2 Versie 3 

Opbouw Volgorde voorbeeld Anja effectieve beslissingshulp 

Instructies bij alle stappen + ingevuld voorbeeld van 

alle stappen. 

 

 

Volgorde voorbeeld Anja effectieve beslissingshulp 

Instructies bij stap 1 + ingevuld voorbeeld stap 1, instructies stap 2 + 

ingevuld voorbeeld stap 2, enz. ... 

Aanmoediging Beschrijving van het onderzoek 

“Maak een afspraak bij de huisarts of gynaecoloog op 

een dag dat je niet ongesteld bent.” 

 

 

 

 

 

 

De voor-en nadelen van het onderzoek 

“Het resultaat geeft nooit 100% zekerheid en in zeer 

weinig gevallen is het onjuist.” 

 

 

Beschrijving van het onderzoek 

Hoewel dit al benadrukt wordt doorheen de beslissingshulp, wordt hier 

in de inleiding ook nog eens extra nadruk gelegd op de discretie en 

pijnloosheid van het onderzoek. 

 

“Maak een afspraak voor een uitstrijkje bij de huisarts of gynaecoloog 

op een dag dat je niet ongesteld bent. Het onderzoek duurt niet lang, is 

discreet en relatief pijnloos.” 

 

De voor- en nadelen van het onderzoek 

‘Onjuist’ klinkt erg negatief. Dit werd weggelaten. 

 

“Het resultaat geeft jammergenoeg nooit 100% zekerheid.” 
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Stap 5 bij de effectieve beslissingshulp 

Er wordt enkel gevraagd om een cirkeltje in te kleuren 

over wat de finale beslissing nu is, zonder meer. 

 

 

 

 

 

 

Stap 5 bij de effectieve beslissingshulp 

Een verbale beloning (“Proficiat, goeie keuze!”) en verdere instructies 

(“Maak een afspraak bij je huisarts of gynaecoloog voor een uitstrijkje 

op een dag dat je niet ongesteld bent.”) werden ingebouwd bij de keuze-

optie van een uitstrijkje. 

 

Ook werd een verbale aanmoediging ingebouwd bij de keuze-optie van 

geen uitstrijkje (“Nog niet helemaal overtuigd? Jammer! Wij staan, net 

als je huisarts en gynaecoloog, klaar  om al je vragen en/of 

onduidelijkheden uit te klaren.”). 
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Verwoording Woordenschat 

De woorden screenen, bevolkingsonderzoek en 

uitstrijkjes worden te veel door elkaar gebruikt. 

 

 

 

Woordenschat 

Het woord ‘screenen’ werd volledig weggelaten omdat dit misschien nog 

net iets te moeilijk is voor bepaalde leden uit de doelgroep. 

‘Bevolkingsonderzoek’ wordt zo weinig mogelijk gebruikt wegens 

zwaarwichtige bijklank (zie feedback experten), maar ook zodat 

‘uitstrijkje’ de meest gebruikte term zou worden. 
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Geen éénduidigheid in het gebruik van ‘jij’ en ‘je’. 

 

 

Zinsbouw 

Bepaalde zinnen zijn te moeilijk geconstrueerd. 

 

Voorbeeld: “Een paar weken na het onderzoek 

ontvangt de arts het laboresultaat. Spreek best op 

voorhand af hoe deze dit jou meedeelt.” 

Voornamelijk overgeschakeld naar ‘je’, behalve waar ‘jij’ kan  zorgen 

voor een extra klemtoon. 

 

Zinsbouw 

Bepaalde zinnen werden vereenvoudigd. 

 

Voorbeeld: “Een paar weken na het onderzoek ontvangt de arts het 

laboresultaat. Spreek best op voorhand met je arts af hoe de resultaten 

zullen worden meegedeeld.” 
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Resultaten en discussie 

10. Resultaten  

Hieronder volgt een kernachtige weergave van het iteratieve ontwikkelingsproces met 

bijhorende evaluaties en het finale voorstel.  

Bij het ontwerp van dit voorstel van beslissingshulp is ten eerste stilgestaan vanuit welk 

theoretisch kader dit zou plaatsvinden. De keuze viel op het ASE-model, een 

wetenschappelijk gedragsverklaringsmodel, omwille van de ruime invulling van één van de 

belangrijkste determinanten van gedrag, namelijk ‘sociale invloed’. Het bood ons inzicht in de 

belangrijkste voorspellers van gedrag en kan bij latere testen op grote schaal ook dienen als 

leidraad voor uitkomstmaten. Vanuit het begrip ‘sociale invloed’ werd een tweede bouwsteen 

voor het ontwerp geboren. De theoretische methode van modeling zit verwoven doorheen de 

volledige beslissingshulp door middel van getuigenissen en beeldmaterial van en over 

rolmodellen. Hiermee werd bij de lezeres het observationele leren aangewakkerd. Daarnaast 

werd nudging, als derde bouwsteen van het ontwerp, gekozen als algemene aanpak van het 

CvKO omdat het uiteindelijke hoofddoel van deze beslissingshulp is om meer uitstrijkjes bij 

55+’ers te bekomen. Deze doelgroep werd verder verfijnd naar de moeilijke (of 

vergeetachtige?) beslissers onder hen. De keuze voor tijdstip van verspreiding, als vierde 

bouwsteen, is namelijk gevallen voor wanneer het moment is aangebroken dat een volgende 

heroproep dient te gebeuren na (een) onsuccesvolle (geen deelname aan het 

bevolkingsonderzoek) eerdere poging(en). Tenslotte werd het voorstel van beslissingshulp 

voorgelegd aan twee experten, namelijk de promotor en mentor van deze masterproef, en aan 

vijf personen uit de doelgroep.  

Er werd gereflecteerd over zowel inhoud als vormgeving. Inhoudelijk werden heel wat 

methoden voor gedragsverandering toegepast in het voorstel van beslissingshulp. Naar 

vormgeving toe werd vooral stilgestaan bij hoe de doelgroep van 55+’ers het liefst en best 

benaderd wordt inzake gezondheidsaangelegenheden, namelijk geprinte media. Heel wat 

items over inhoud en vorm werden getoetst aan het IPDASi, maar dit gold niet als gouden 

standaard gezien de context waarnaar dit instrument het meest verwijst enigszins anders is dan 

bij georganiseerde bevolkingsonderzoeken.  
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De eerste versie van het voorstel werd geëavalueerd door twee experten. In het algemeen 

kreeg deze versie een globaal goede beoordeling. De voornaamste verbeterpunten waren te 

categoriseren in vijf groepen: doelgroepaftoetsing, beeldmateriaal, kleurenthema, bladspiegel 

en verwoording. In dit geval leek een doelgroepaftoetsing een vreemd en overbodig gegeven, 

gezien het feit dat deze beslissingshulp zal worden opgestuurd binnen een georganiseerd 

onderzoek voor een specifieke doelgroep. De opgesomde inclusiecriteria uit versie één 

werden getransformeerd als redenen waarom men deze beslissingshulp toegestuurd krijgt. 

Zowel het beeldmateriaal als het kleurenthema uit versie één deed te veel denken aan eerdere 

Vlaamse borstkankercampagnes. In een tweede versie werd het beeldmateriaal neutraler 

gemaakt en de groene themakleur van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker werd naar voren geschoven. Ook werd het beeldmateriaal iets jonger 

gehouden in versie twee. De bladspiegel werd rustiger gemaakt en woordenschat 

vereenvoudigd. Minder klemtoon op ‘deelnemen aan het bevolkingsonderzoek’ en meer 

klemtoon op ‘een uitstrijkje laten afnemen’ werd gelegd, omdat dit minder zwaarwichtig 

overkomt. Ook het schools karakter werd uitgezuiverd in versie twee. 

De tweede versie van het voorstel werd geëvalueerd door vijf personen uit de doelgroep. Ook 

hun feedback was positief en verdere aanbevelingen vielen onder te brengen in enkele grote 

pijlers, namelijk: opbouw, aansporing en verwoording. De algemene opbouw is volgens de 

doelgroep logisch en goed te volgen. Enkel het laatste luik met de effectieve beslissingshulp 

diende aangepast te worden zodat het voorbeeld makkelijker te volgen is en er minder 

teruggebladerd moet worden. Ook werd de suggestie gedaan om van de persoonlijke 

beslissingshulp een uitklapblad te maken. Meer elementen van aansporing werden 

geïntegreerd, zoals een verbale beloning bij de meest gewenste keuze en een meer subtiele 

weergave van de nadelen van een uitstrijkje. Grammatica werd nog eenvoudiger gemaakt en 

woordenschat werd nagegaan op uniformiteit. Zo is de kans op verwarring kleiner en wordt de 

beslissingshulp meer toegankelijk.  

Dit alles brengt ons tot het voorstel van beslissingshulp zoals dit nu is, namelijk versie drie 

(zie bijlage 5). 
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11. Discussie 

De verschillende evaluatiemomenten leverden niet alleen te verwerken verbeterpunten op. Er 

rezen ook wat issues die binnen de scope van deze masterproef niet haalbaar tot verwerking 

bleken te zijn. Dat houdt niet tegen dat over deze zaken kan en moet gereflecteerd worden. 

Zo is het ten eerste belangrijk te onthouden dat de doelgroep waarschijnlijk niet erg 

gemotiveerd is om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek, laat staan om dit boekje te 

doorlopen. Daarom werd in versie twee de optie ingebouwd om meteen te gaan naar de finale 

test op het einde van het boekje. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost inzake 

ongemotiveerde beslissers en lezers. Is het logisch dat net deze personen om een gewenste 

uitkomst (een uitstrijkje laten afnemen) te bekomen, zoveel cirkels moeten inkleuren? Wat de 

test wil bekomen is dat de lezeres zoveel mogelijk cirkels inkleurt bij de voordelen van een 

uitstrijkje en de nadelen van geen uitstrijkje, maar ook zo weinig mogelijk bij de nadelen van 

een uitstrijkje en de voordelen van geen uitstrijkje. De richting van de schaal (totaal 

onbelangrijk – zeer belangrijk) per stap (uitstrijkje of geen uitstrijkje) verschillend maken 

voor de voor- en nadelen, lijkt erg verwarrend voor de lezeres en geen goede optie. Ook de 

voordelen van een uitstrijkje samenvoegen in één stap met de nadelen van geen uitstrijkje en 

de nadelen van een uitstrijkje samen met de voordelen van geen uitstrijkje in een tweede stap, 

lijkt niet logisch. Verder onderzoek zou hier ten eerste moeten klaarheid brengen of dat 

ongemotiveerde beslissers het inkleuren van cirkels echt als problematisch ervaren en ten 

tweede hoe dit eventuele probleem zou kunnen opgelost worden. 

Een tweede, samehangend met het vorige, issue is dat van scoreberekening op het einde van 

de test. Er zijn geen waarden in de beslissingshulp voorzien over de optelsom van de 

verschillende voor- en nadelen die kunnen gebruikt worden als referentiewaarde bij het kiezen 

van een cijfer op de beslissingslineaal. Dit komt omwille van dezelfde reden als bij het eerste 

discussiepunt, het blijkt namelijk te ingewikkeld te zijn. Daarom wordt aanbevolen om enkel 

het aantal ingekleurde cirkels bij voordelen van een uitstrijkje en nadelen van geen uitstrijkje, 

die beiden zo hoog mogelijk dienen te zijn voor een gewenste uitkomst (uitstrijkje), te 

vergelijken met het aantal ingekleurde cirkels bij de nadelen van een uitstrijkje en de 

voordelen van geen uitstrijkje, die beiden zo laag mogelijk dienen te zijn voor een gewenste 

uitkomst (uitstrijkje). Het cijfer dat uiteindelijk zal worden aangekruist op de 

beslissingslineaal is dus eigenlijk het gevolg van een intuïtieve, gevoelsmatige beslissing in 
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plaats van een berekening. Dit zou voor verwarring bij de lezeres kunnen zorgen. In de 

toekomst dient nagedacht te worden over een oplossing hiervoor.  

Vanuit de optiek van nudging werd in de evaluatiemomenten éénmaal de suggestie gegeven 

van iemand uit de doelgroep om de nadelen van een uitstrijkje en het bijhorend onderzoek 

simpelweg niet te vermelden in de beslissingshulp. Toch werd gekozen dit niet te doen omdat 

de voorkeur gaat naar het aanbieden van een geïnformeerde keuze, inclusief de bespreking 

van de belangrijkste voor-en nadelen dus, met een kleine toets van nudging. Het aantal 

besproken nadelen reduceren is misschien wel een optie, maar in welke mate blijft de 

beslissingshulp dan nog geloofwaardig voor de kritische lezeres? Een derde issue om over na 

te denken. 

De doeltreffendheid, namelijk het bereiken van zoveel mogelijk personen uit de doelgroep, 

van geprinte media over tien à twintig jaar is een vraagstuk en daarmee het vierde 

discussiepunt. Voor nu lijkt geprinte media voor deze doelgroep de beste keuze te zijn, maar 

wat over enkele jaren? Aangezien 94% van de 50+’ers reeds dagelijks de computer en internet 

gebruikt om vooral aan online bankieren en e-mailen te doen, lijkt het niet onwaarschijnlijk 

dat deze activiteiten zich zullen uitbreiden en dus ook de nood naar online beslissingshulpen. 

Vanaf wanneer zullen geprinte media voorbijgestreefd zijn?  

Tenslotte dient uiterlijk te worden benadrukt dat een piloottest niet binnen de scope van deze 

masterproef lag en dat de evaluatiemomenten met de zeven personen eerder moeten gezien 

worden als een kleine pretest op verschillende versies van het voorstel van beslissingshulp. 

Daarbij moet ook klemtoon gelegd worden op de identiteit van de vijf personen uit de 

doelgroep. Niet alle vijf zijn 55+, de leeftijd varieert tussen 50 en 58. Drie onder hen zijn 

medewerkers van het CvKO en de andere twee vrouwen werden aangesproken in dichte 

kring. Alle vijf beschikken over een diploma en een hoge of middelhoge sociaal-economische 

status. Het risico op sample selection bias en sample size bias is bijgevolg heel erg hoog. 

Het zou dus best kunnen, omwille van het kleine aantal evaluatoren en de verschillende 

risico’s op bias, dat er belangrijke inzichten over het hoofd gezien werden of dat opgedane 

indrukken bij een grotere groep helemaal niet aanwezig zijn. Daarom mag hun feedback zeker 

niet gezien worden als volledig of juist en is in de toekomst uiteraard een grote piloottest 

nodig vooraleer de beslissingshulp op grote schaal kan worden geïmplementeerd. 
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Conclusie en vooruitzichten toekomst 

12. Conclusie 

Pure informatieverstrekking over het Vlaams bevolkingsonderzoeken naar de doelgroep (25 

tot en met 64-jarigen) via een uitnodigingsbrief, folders en een website leverde in 2014 een 

totale dekkingsgraad van 61,2% op. Dit is niet slecht, maar kan zeker nog beter aangezien 

baarmoederhalskanker en de voorstadia ervan makkelijk opgespoord en vroegtijdig behandeld 

kunnen worden. Uit de cijfers van 2014 blijkt dat de dekkingsgraad bij de 55+’ers (53%) 

afneemt met 18,4% vergeleken bij de leeftijdscategorie 45-49 jaar (65%). Bij de 60 tot en met 

64-jarigen bereikt de sreening nog niet de helft van de doelgroep, namelijk 46%. De 

leeftijdscategorie 55 tot en met 64-jarigen heeft dus een extra duwtje in de rug nodig. 

Om voor deze doelgroep bij te dragen tot een meer geïnformeerde beslissing om deel te 

nemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, werd in deze masterproef 

een voorstel van beslissingshulp ontwikkeld. Een beslissingshulp verhoogt en scherpt de 

kennis aan die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen. Het helpt ook een 

overeenkomst te vinden tussen de waarden, doelen en voorkeuren van de patiënt door 

waardenverduidelijkende oefeningen. Tenslotte coacht het in het communiceren van 

persoonlijke waarden, doelen en voorkeuren aan professionals en anderen. Dit 

ontwikkelingsproces gebeurde from scratch, aangezien zo’n beslissingshulp voor 

baarmoederhalskanker volledig nieuw is in Vlaanderen.  

Literatuuronderzoek wees op een tweesprong uit: ofwel is het einddoel van de beslissingshulp 

het bereiken van een geïnformeerde keuze door middel van 100% gebalanceerde informatie, 

ofwel is het einddoel van beslissingshulp zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te 

stimuleren deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek door middel van nudging. Uiteindelijk 

werd gekozen voor een combinatie van beide. Andere belangrijke bouwstenen voor het 

voorstel waren de theoretische omkadering met het ASE-model als gedragsverklaringsmodel, 

de gedragsveranderingsmethode modeling en de evaluatie door twee experten en vijf personen 

uit de doelgroep. 

Omdat momenteel de doelgroep het liefst en best te bereiken valt met geprinte media, werd 

een werkboekje met informatie en waardenverduidelijkende oefeningen op zakagendaformaat 

ontwikkeld. Het is de bedoeling dit mee te sturen met een aangepaste versie van de 
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driejaarlijkse uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek en vervangt en biedt met de 

interactieve oefeningen meer dan de standaardinformatiebrochure. 

Zoals reeds aangegeven werd het voorstel meerdere malen geëvalueerd door twee experten en 

vijf personen uit de doelgroep. In een eerste ronde evalueerden twee experten, de promotor en 

mentor van deze masterproef, onafhankelijk van elkaar het voorstel. Deze eerste versie werd 

algemeen goed bevonden maar had herwerking nodig op doelgroepaftoetsing, beeldmateriaal, 

kleurenthema, bladspiegel en verwoording. Deze aanpassingen en aanvullingen leidden tot 

een tweede versie die, opnieuw onafhankelijk van elkaar, getoetst werd bij vijf personen uit 

de doelgroep. Ook bij hen viel de beslissingshulp in de smaak, maar opnieuw was nog wat 

werk aan de opbouw, aanmoediging en verwoording. Uiteindelijk leverde dit ons versie drie 

op van het voorstel van beslissingshulp. Deze versie roept echter wel nog enkele vragen op 

over het keuzegedrag van ongemotiveerde beslissers, de grenzen van nudging en de 

effectiviteit van geprinte media. Daarmee is de huidige stand van zaken geschetst, maar zijn 

ook de vooruitzichten voor de toekomst aangewakkerd. 

13. Vooruitzichten toekomst 

Momenteel begeeft het onderzoek naar een beslissingshulp voor 

baarmoederhalskankerscreening bij 55+’ers zich op een kruispunt. Ofwel gaat toekomstig 

onderzoek rechtdoor en wordt versie drie op dezelfde manier zoals versie één en twee 

gepretest bij opnieuw enkele andere experten en/of andere personen uit de doelgroep. Ofwel 

slaat toekomstig onderzoek een andere weg in en wordt versie drie gebruikt bij een piloottest 

met heel wat meer participanten dan in deze kleine pretest, wat zeker nodig is vooraleer 

betrouwbare en valide conclusies kunnen worden getrokken. Daarmee zal ook meteen meer 

inzicht verworven in de discussiepunten rond het keuzegedrag van ongemotiveerde beslissers, 

de grenzen van nudging en de effectiviteit van geprinte media. 

Hoe dan ook dient nog veel werk verricht te worden vooraleer een beslissingshulp voor 

baarmoederhalskankerscreening op grote schaal geïmplementeerd kan worden. Deze 

masterproef hoopt een nuttige eerste aanzet in dit proces te zijn. 
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Bijlage 1: IPDASi (origineel) 

 



 1 

 
 
 
 

International Patient Decision Aid Standards Collaboration  
Criteria Checklist 

This checklist was published in the following article:  

Elwyn G, O’Connor A, Stacey D, Volk R, Edwards A, Coulter A, Thomson R, Barratt A, Barry M, Bernstein S, Butow P, 
Clarke A, Entwistle V, Feldman-Stewart, D, Holmes-Rovner M, Llewellyn-Thomas H, Moumjid N, Mulley A, Ruland C, 
Sepucha K, Sykes A, Whelan T. Developing a quality criteria framework for patient decision aids: online international 
Delphi consensus process. BMJ 2006;333:417. [http://www.bmj.com/cgi/content/full/333/7565/417] 
                                                                                                     
I. Content 
 

Provide information about options in sufficient detail for decision making? 
 Yes No 

Does the patient decision aid describe the health condition?   
Does the patient decision aid list the options?   
Does the patient decision aid list the options of doing nothing?   
Does the patient decision aid describe the natural course without options?   
Does the patient decision aid describe procedures?   
Does the patient decision aid describe positive features [benefits]?   
Does the patient decision aid describe negative features of options [harms / side effects / 
disadvantages]? 

  

Does the patient decision aid include chances of positive / negative outcomes?   
Does the patient decision aid describe what test is designed to measure?   
Does the patient decision aid include chances of true positive, true negative, false 
positive, false negative test results? 

  

Does the patient decision aid describe possible next steps based on test result?   
Does the patient decision aid include chances the disease is found with / without 
screening? 

  

Does the patient decision aid describe detection / treatment that would never have 
caused problems if one was not screened? 

  

 
 

Present probabilities of outcomes in an unbiased and understandable way? 

 Yes No 
Does the patient decision aid use event rates specifying the population and time period?   
Does the patient decision aid compare outcome probabilities using the same 
denominator? 

  

Does the patient decision aid compare outcome probabilities using the time period?   
Does the patient decision aid compare outcome probabilities using the scale?   
Does the patient decision aid describe uncertainty around probabilities [words, numbers, 
diagrams]? 

  

Does the patient decision aid allow the patient to select a way of viewing probabilities 
based on their own situation [e.g. age] 

  

Does the patient decision aid place probabilities in context of other events?   
Does the patient decision aid use both positive and negative frames [e.g. showing both 
survival and death rates] 

  

 



 2 

 

 

Include methods for clarifying and expressing patients’ values? 
 Yes No 
Does the patient decision aid describe the procedures and outcomes to help patients 
imagine what it is like to experience their physical, emotional and social effects? 

  

Does the patient decision aid ask patients to consider which positive and negative      
features matter most? 

  

Does the patient decision aid suggest ways for patients to share what matters most with 
others? 

  

 
Include structured guidance in deliberation and communication? 

Does the patient decision aid… Yes No 
Does the patient decision aid provide steps to make a decision?   
Does the patient decision aid suggest ways to talk about the decision with a health 
professional? 

  

Does the patient decision aid include tools [worksheet, question list] to discuss options 
with others 

  

 
 
 

II. Development Process 
 

Present information in a balanced manner? 

 Yes No 
Is the patient decision aid able to compare positive / negative features of options?   
Does the patient decision aid show negative / positive features with equal detail [fonts, 
order, display if statistics]? 

  

 
 

Have a systematic development process? 

 Yes No 
Does the patient decision aid include developers’ credentials / qualifications?   
Does the patient decision aid find out what users [patients, practitioners] need to discuss 
options? 

  

Does the patient decision aid have a peer review by patient / professional experts not 
involved in development and field testing? 

  

Has the patient decision aid been field tested with users patients facing the decision?   
Has the patient decision aid been field tested with practitioners presenting options?   
The field tests with users [patients, practitioners] show the patient decision aid is 
acceptable? 

  

The field tests with users [patients, practitioners] show the patient decision aid is 
balanced for undecided patients? 

  

The field tests with users [patients, practitioners] show the patient decision aid is 
understood by those with limited reading skills? 
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Use up to date scientific evidence that is cited in a reference section or technical document? 
 Yes No 
Does the patient decision aid provide references to evidence used?   
Does the patient decision aid report steps to find, appraise, summarise evidence?   
Does the patient decision aid report date of last update?   
Does the patient decision aid report how often patient decision aid id updated?   
Does the patient decision aid describe quality of scientific evidence [including lack of 
evidence]? 

  

Does the patient decision aid use evidence from studies of patients similar to those of 
target audience? 

  

 
 
Disclose conflicts of interest? 

 Yes No 
Does the patient decision aid report source of funding to develop and distribute the 
patient decision aid? 

  

Does the patient decision aid report whether authors or their affiliations stand to gain or 
lose by choices patients make after using the patient decision aid? 

  

 
 

Use plain language? 

 Yes No 
Is the patient decision aid written at a level that can be understood by the majority of 
patients in the target group? 

  

Is the patient decision aid written at a grade 9 or equivalent level or less according to 
readability score [SMOG or FRY]? 

  

Does the patient decision aid provide ways to help patients understand information other 
than reading [audio, video, in-person discussion]? 

  

 
 
Meet additional criteria if the patient decision aid is internet based? 

 Yes No 
Does the patient decision aid provide a step-by step way to move through the web 
pages? 

  

Does the patient decision aid allow patients to search for key words?   
Does the patient decision aid provide feedback on personal health information that is 
entered into the patient decision aid? 

  

Does the patient decision aid provide security for personal health information entered into 
the decision aid? 

  

Does the patient decision aid make it easy for patients to return to the decision aid after 
linking to other web pages? 

  

Does the patient decision aid permit printing as a single document?   
 
 
 
 
 
 



 4 

 

 

Meet additional criteria if stories are used in the patient decision aid? 

 Yes No 
Does the patient decision aid use stories that represent a range of positive and negative 
experiences? 

  

Does the patient decision aid report if there was a financial or other reason why patients 
decided to share their story? 

  

Does the patient decision aid state in an accessible document that the patient gave 
informed consent to use their stories? 

  

 
 
 

III. Effectiveness: Does the patient decision aid ensure decision making is informed and values based? 
 

Decision process leading to decision quality… 

 Yes No 
The patient decision aid helps patients to recognise a decision needs to be made?   
The patient decision aid helps patients to know options and their features?   
The patient decision aid helps patients to understand that values affect decision?   
The patient decision aid helps patients to be clear about option features that matter 
most? 

  

The patient decision aid helps patients to discuss values with their practitioner?   
The patient decision aid helps patients to become involved in preferred ways?   
 

 

A pdf version of this checklist is available for download on http://www.decisionlaboratory.com          

Note: Based on this IPDAS checklist, a new instrument has been developed to assess the quality of decision 
support interventions – IPDASi. For details see: http://www.ipdasi.org/ or contact: IPDAS@Cardiff.ac.uk 

        



B 
 

Bijlage 2: IPDASi 2 (vertaald) 

Inhoud 

Geeft de beslissingshulp voldoende gedetailleerde informatie om een beslissing te kunnen nemen? 

Vink aan indien  

van toepassing 

1. Beschrijft de beslissingshulp de gezondheidstoestand?  

2. Lijst de beslissingshulp verschillende opties op?  

3. Beschrijft de beslissingshulp het natuurlijk beloop?  

4. Beschrijft de beslissingshulp procedures?  

5. Beschrijft de beslissingshulp voordelen?  

6. Beschrijft de beslissingshulp nadelen/neveneffecten?  

7. Beschrijft de beslissingshulp kansen op positieve/negatieve uitkomsten?  

8. Beschrijft de beslissingshulp welke testen er zijn?  

9. Beschrijft de beslissingshulp kansen op echt positieve, echt negatieve, vals positieve en vals negatieve 

testresultaten? 

 

10. Beschrijft de beslissingshulp mogelijke verdere stappen gebaseerd op testresultaat?  

11. Beschrijft de beslissingshulp de kans op het opsporen van de aandoening met en zonder screening?  

12. Beschrijft de beslissingshulp opsporing/behandeling die nooit tot problemen zou geleid hebben indien iemand 

niet gescreend was? 

 

Geeft de beslissingshulp de waarschijnlijkheden van uitkomst op een heldere manier? 



C 
 

13. Geeft de beslissingshulp een overzicht van incidentie volgens doelgroep en tijd?  

14. Vergelijkt de beslissingshulp verschillende mogelijke uitkomsten op dezelfde basis?  

15. Vergelijkt de beslissingshulp verschillende mogelijke uitkomsten op basis van een tijdsperiode?  

16. Vergelijkt de beslissingshulp verschillende mogelijke uitkomsten?  

17. Beschrijft de beslissingshulp onzekerheid over waarschijnlijkheden (in woorden, cijfers, grafieken)?  

18. Laat de beslissingshulp het individu toe waarschijnlijkheden te zien gebaseerd op hun eigen situatie 

(bijvoorbeeld leeftijd)? 

 

19. Plaatst de  beslissingshulp waarschijnlijkheden in de context van andere gebeurtenissen?  

20. Gebruikt de beslissingshulp zowel positieve als negatieve kaders (bijvoorbeeld het gebruik van zowel cijfers van 

overlevingskans als kans op overlijden)? 

 

Bevat de beslissingshulp methoden om de waarden van een individu te verhelderen en uit te drukken? 

21. Beschrijft de beslissingshulp de procedures en uitkomsten opdat individuen zich kunnen inbeelden wat hun 

fysieke, emotionele en sociale effecten zouden kunnen zijn? 

 

22. Vraagt de beslissingshulp het individu na te denken over welke positieve en negatieve kenmerken het meest van 

belang zijn? 

 

23. Geeft de beslissingshulp aanbevelingen over hoe individuen hun waarden kunnen delen met anderen?  

Bevat de beslissingshulp gestructureerde begeleiding in het nemen van overwegingen en communiceren? 

24. Voorziet de beslissingshulp stappen om een beslissing te nemen?  

25. Geeft de beslissingshulp aanbevelingen over hoe individuen kunnen praten over een beslissing met een 

professional? 

 

26. Beschikt de beslissingshulp over tools (worksheet, vragenlijst) om de opties met anderen te bespreken?  



D 
 

Ontwikkelingsproces 

Biedt de beslissingshulp informatie aan op een gebalanceerde manier? 

27. Kan de beslissingshulp de positieve en negatieve kenmerken van verschillende opties met elkaar vergelijken?  

28. Toont de beslissingshulp positieve en negatieve kenmerken op dezelfde manier (lettergrootte)?  

Heeft de beslissingshulp een systematisch ontwikkelingsproces doorlopen? 

29. Toont de beslissingshulp de bekwaamheid van de ontwikkelaars?  

30. Weet de beslissingshulp welke gebruikers (patiënten, artsen) verschillende opties moeten bespreken?  

31. Heeft de beslissingshulp een peer review ondergaan van patiënten/professionele experten die niet betrokken 

waren in de ontwikkeling en het veldwerk?  

 

32. Is de beslissingshulp getest geweest met individuen die voor de beslissing staan?  

33. Is de beslissingshulp getest weest met professionelen die de opties uitleggen?  

34. Tonen de veldtesten dat de beslissingshulp aanvaardbaar is?  

35. Tonen de veldtesten dat de beslissingshulp gebalanceerd is?  

36. Tonen de veldtesten dat de beslissingshulp begrepen wordt door mensen met een laag leesniveau?  

Maakt de beslissingshulp gebruik van wetenschappelijke evidentie? 

37. Refereert de beslissingshulp naar gebruikte evidentie?  

38. Rapporteert de beslissingshulp over de stappen om evidentie te vinden, in te schatten naar waarde en deze samen 

te vatten? 

 

39. Vermeldt de beslissingshulp de datum van de laatste aanpassing?  

40. Rapporteert de beslissingshulp hoe vaak aanpassingen worden gedaan?  

41. Beschrijft de beslissingshulp de kwaliteit van de wetenschappelijke evidentie alsook het gebrek er aan?  
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42. Gebruikt de beslissingshulp evidentie afkomstig uit studies met vergelijkbare doelpopulatie?  

Vermeldt de beslissingshulp belangenconflicten? 

43. Vermeldt de beslissingshulp de bron van funding?  

44. Rapporteert de beslissingshulp of de auteurs iets te winnen of te verliezen hebben bij de keuze individuen maken 

na het gebruik van de beslissingshulp? 

 

Hanteert de beslissingshulp duidelijke taal? 

45. Is de beslissingshulp geschreven op het leesniveau van de meerderheid van de doelpopulatie?  

46. Is de beslissingshulp geschreven op een gangbaar  leesniveau?  

47. Voorziet de beslissingshulp andere manieren dan lezen om informatie bij te brengen (audio, video, persoonlijk 

overleg)? 
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Bijlage 3: Voorstel beslissingshulp versie één 
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Bijlage 4: Voorstel beslissingshulp versie twee 
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Bijlage 5: Voorstel beslissingshulp versie drie 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


