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Voorwoord 
 
Ter afsluiting van mijn studie sociologie, is deze scriptie, over een nieuwe manier van 
zorgverlening voor patiënten met chronische darmaandoeningen, tot stand gekomen. Een aantal 
mensen zijn mij hierbij behulpzaam geweest. Bij deze wil ik hen hiervoor bedanken. 
 
Prof. Dr. Th.P.B.M. Suurmeijer van de faculteit PPSW, Vakgroep Sociologie en Dr. J. Bouma 
van de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid voor de begeleiding bij het 
onderzoek.  
Dr. H. M. van Dullemen, Gastroenteroloog, AZG en mevr. R. Doorn, IBD-verpleegkundige, 
AZG, voor hun inspanningen bij het uitwerken van de onderzoeksvraag, het verschaffen van 
informatie en de medewerking bij het benaderen van de patiënten. 
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Samenvatting 
 
Sinds oktober 2002 is er op de Maag-, Darm- en Leverafdeling (MDL-afdeling) van het 
Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) een nieuwe manier van zorgverlening ingevoerd 
voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Patiënten die lijden aan één van 
deze chronische darmaandoeningen, kunnen te maken krijgen met onder andere buikpijn, 
diarree, koorts, misselijkheid, moeheid, vitaminegebrek en vermagering. Een periode met 
duidelijke symptomen wordt vaak afgewisseld door een periode waarbij er minder of geen 
symptomen zijn. Mogelijk is de behoefte aan zorg hierdoor niet op elk moment even groot. Bij 
deze nieuwe manier van zorgverlening wordt hier rekening mee gehouden. De controle-
afspraak met de arts kan nu worden vervangen door het invullen van een vragenlijst door de 
patiënt. Met behulp van deze vragenlijst geeft de patiënt aan hoe het fysiek met hem/haar gaat 
en of deze het wenselijk vindt alsnog een bezoek te brengen aan de  polikliniek. Aan de hand 
van deze ingevulde vragenlijst, wordt door de arts bepaald of er een controle op de polikliniek 
zal plaatsvinden. Nu ruim 300 patiënten ervaring hebben met de nieuwe werkwijze, wil men 
vanuit het AZG weten in hoeverre zij hiermee tevreden zijn. De tevredenheid met de nieuwe 
werkwijze staat dan ook centraal in dit onderzoek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
algemene tevredenheid en patiëntengedrag (raadplegen alternatieve genezer, internetgebruik 
voor lotgenotencontact en therapietrouw). 
 
Voor de dataverzameling werd gebruik gemaakt van het patiëntenbestand van de MDL-
afdeling van het AZG. Hieruit zijn patiënten geselecteerd die lijden aan de ziekte van Crohn of 
colitis ulcerosa en minimaal éénmaal mee hebben gedaan aan de schriftelijke controle. Er 
werden 127 patiënten benaderd, waarvan er 102 de vragenlijst hebben geretourneerd (een 
respons van 80.3%). 
 
 
De probleemstelling luidt als volgt: 
 

1. In hoeverre zijn IBD-patiënten tevreden met de huidige manier van zorgverlening 
vanuit de MDL-afdeling van het AZG en met welke factoren hangt deze mate van 
tevredenheid samen? 

 
2. In hoeverre is er sprake van therapietrouw, het gebruik van alternatieve 

geneeswijzen en internet voor lotgenotencontact en met welke factoren hangt dit 
gedrag samen? 

 
Deze probleemstelling is onderverdeeld in de volgende zes deelvragen: 
 
1. In hoeverre zijn IBD-patiënten tevreden met de zorgverlening vanuit de MDL-afdeling van 

het AZG en met de nieuwe werkwijze in het bijzonder? 
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening 
hoog is. De verbeterpunten liggen vooral op het gebied van informatievoorziening en de 
aandacht voor psychische en sociale gevolgen van de ziekte. Er blijkt een grote 
verscheidenheid te zijn bij de patiënten in het al dan niet prettig vinden van de schriftelijke 
controle. Er is een groep die aangeeft de nieuwe werkwijze als prettiger te ervaren (44.1%), 
maar er is ook een groep die eigenlijk het liefst terug zou willen naar de oude situatie (30.7%).  
2. Is er een verband tussen de verschillende kenmerken van de patiënt en de mate van 

tevredenheid met de huidige zorgverlening en de nieuwe werkwijze in het bijzonder? 
Er bleken duidelijke verschillen te zijn tussen mannen en vrouwen in de variabelen welke een 
rol spelen bij de mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening. Zo geldt voor mannen 
dat hoe hoger hun gepercipiëerde mate van controle en hoe minder sprake van symptomen, des 
te hoger de mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening is. Voor vrouwen geldt dat de 
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mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening hoger is, naarmate zij de kwaliteit van hun 
leven beter beoordelen, beter emotioneel functioneren, meer emotionele steun ontvangen en het 
stellen van de diagnose korter geleden is. Voor beide seksen is de mate van tevredenheid hoger, 
naarmate het opleidingsniveau lager is. De mate van tevredenheid met de nieuwe manier van 
zorgverlening is hoger bij vrouwen. Voor beide seksen geldt dat hoe beter zij emotioneel 
functioneren en hoe hoger hun gepercipiëerde mate van controle, des te hoger de mate van 
tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. Daarnaast is deze mate van tevredenheid hoger bij 
vrouwen, naarmate zij zich minder hulpeloos voelen en de kwaliteit van hun leven beter 
beoordelen. Voor mannen geldt daarnaast dat hoe meer zij de ziekte hebben geaccepteerd en 
hoe minder zij last ondervinden van systemische symptomen, des te hoger de mate van 
tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. Verder blijkt dat patiënten die niet willen doorgaan 
met het regelmatig schriftelijk laten plaatsvinden van de controle gemiddeld minder reistijd 
nodig te hebben om bij het AZG te komen, vaker werken of studeren, vaker medicijnen 
gebruiken, meer last ondervinden van symptomen, minder goed emotioneel functioneren, de 
ziekte in mindere mate hebben geaccepteerd, een grotere discrepantie in de kwaliteit van leven 
ervaren en een lagere gepercipiëerde mate van controle hebben. 
3. In welke mate is er sprake van gebruik van alternatieve geneeswijzen, internetgebruik voor 

lotgenotencontact en therapietrouw, en hoe is dit in vergelijking met twee jaar geleden? 
Van de respondenten heeft 37.4% ooit een alternatieve arts of therapeut bezocht voor hun IBD. 
Het afgelopen jaar was dit 6.9%. Men bezocht de alternatieve genezer het afgelopen jaar niet 
vaker dan twee jaar geleden. Het internet is door 15.7% gebruikt om in contact te komen met 
lotgenoten. Ook dit was het afgelopen jaar niet vaker dan twee jaar geleden. Wat betreft het 
slikken van medicijnen, zegt 64% zich volledig te houden aan de voorschriften van de arts. 
Twee jaar geleden was dit 74.5%. Van de respondenten rookt 16.8%. Een deel van de patiënten 
(10.9%) is hiermee gestopt vanwege de ziekte. Voor 56% van de respondenten geldt dat zij hun 
eetgewoonten hebben aangepast vanwege hun darmaandoening. 
4. Is er een verband tussen de verschillende kenmerken van de patiënt en het gedrag van de 

patiënt? 
Patiënten die een alternatieve genezer hebben geraadpleegd, blijken vaker lid te zijn van de 
patiëntenvereniging, zeggen meer over de ziekte en behandelmogelijkheden te weten en hebben 
een hoger opleidingsniveau. Het internetgebruik voor lotgenotencontact komt vaker voor bij 
jongere patiënten. Ook wordt het internet vaker voor dit doeleinde gebruikt door patiënten die 
de ziekte hebben geaccepteerd, emotioneel goed functioneren en een teveel aan emotionele 
steun ervaren. Patiënten houden zich vaker volledig aan de medicijnvoorschriften, naarmate ze 
ouder zijn en een lager opleidingsniveau hebben. Dit geldt ook voor patiënten met de ziekte van 
Crohn, patiënten die vinden dat de ziekte ook iets positiefs met zich mee heeft gebracht en 
patiënten die denken dat de medicijnen goed werken. Van de patiënten met de ziekte van Crohn 
rookt een groter deel (21%) dan van de patiënten met colitis ulcerosa (8.6%). De rokers ervaren 
een grotere discrepantie van de kwaliteit van leven, ondervinden meer last van symptomen en 
hun emotioneel functioneren is minder goed dan dat van de niet-rokers. Patiënten die 
aanpassingen hebben aangebracht in hun eetgewoonten hebben een lagere gepercipiëerde mate 
van controle en ondervinden meer last van systemische symptomen. 
5. Is er een verband tussen de mate van tevredenheid met de zorgverlening het gedrag van de 

patiënt? 
De mate van tevredenheid met de zorgverlening staat in verband met het wel/ niet roken en het 
wel/ niet hebben aangepast van de eetgewoonten. Patiënten die hun eetgewoonten hebben 
aangepast zijn in mindere mate tevreden met de huidige zorgverlening, terwijl de patiënten die 
roken positiever zijn over de nieuwe werkwijze. 
6. In hoeverre kan de mate van tevredenheid met de zorgverlening vanuit het AZG en de 

nieuwe werkwijze worden verklaard door kenmerken van de patiënt?  
De mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening kan bij mannen voor 40.3% worden 
verklaard door patiëntenkenmerken. De kenmerken die de sterkste voorspellende waarde 
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hebben, zijn de symptomen van de ziekte en het emotioneel functioneren. Mannen die meer last 
ondervinden van symptomen en emotioneel minder goed functioneren, zijn in mindere mate 
tevreden met de huidige zorgverlening. Voor vrouwen kan de tevredenheid met 32.9% worden 
verklaard door de verschillende kenmerken van de patiënt. Hierbij is de hoeveelheid 
emotionele steun de sterkste voorspeller. Hoe meer emotionele steun vrouwen ontvangen, des 
te hoger de mate van tevredenheid is. De tevredenheid met de nieuwe werkwijze is met 32.1% 
te voorspellen door patiëntenkenmerken. Het emotioneel functioneren is hierbij de sterkste 
voorspeller. Ook het geslacht speelt een belangrijke rol.Vrouwen rapporteren een hogere mate 
van tevredenheid met de nieuwe werkwijze dan mannen. Ook het wel of niet werken/ studeren 
is een belangrijke voorspeller. Patiënten die dit wel doen, zijn minder tevreden met de nieuwe 
werkwijze. Tot slot zijn het sociaal functioneren en de gepercipiëerde mate van controle ook 
belangrijke voorspellers. Hoe beter het sociaal functioneren en hoe hoger de gepercipiëerde 
mate van controle, des te hoger de mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. 
 
De centrale vraag bij dit onderzoek was of patiënten tevreden zijn met de nieuwe werkwijze. 
Gebleken is dat een groep patiënten de schriftelijke controle als prettiger ervaart, terwijl een 
andere groep juist liever terug zou willen naar de oude situatie. Om ervoor te zorgen dat de 
mate van tevredenheid met de zorgverlening voor alle patiënten optimaal is, zou er een situatie 
moeten worden gecreëerd, waarbij de eerste groep gebruik kan blijven maken van de 
schriftelijke controle, terwijl de controle voor de tweede groep weer uitsluitend op de 
polikliniek plaatsvindt. Een manier om dit te bereiken is de controle weer standaard op de 
polikliniek te laten plaatsvinden met daarbij de mogelijkheid voor patiënten om aan te geven de 
controle schriftelijk te willen doen.     
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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 
1.1 Aanleiding onderzoek 
Sinds oktober 2002 is er op de Maag-, Darm- en Leverafdeling (MDL-afdeling) van het 
Academisch Ziekenhuis te Groningen (AZG) een nieuwe manier van zorgverlening ingevoerd 
voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Deze chronische darmziekten vallen 
onder de Inflammatory Bowel Diseases (IBD). Nu ruim 300 patiënten ervaring hebben met 
deze nieuwe werkwijze, wil men vanuit de MDL-afdeling weten hoe deze nieuwe manier van 
zorgverlening door de patiënten wordt ervaren. Is het voor hen een verbetering of geeft men de 
voorkeur aan de situatie vóór de invoering van de nieuwe werkwijze? 
 
In paragraaf 1.2 wordt begonnen met een uitleg over de chronische darmaandoeningen waar de 
patiënten binnen dit onderzoek aan lijden. In paragraaf 1.3 wordt vervolgens de nieuwe manier 
van zorgverlening beschreven. De probleemstelling van het onderzoek is het onderwerp van 
paragraaf 1.4. In deze paragraaf wordt tevens het onderzoeksmodel geïntroduceerd. Tot slot 
geeft paragraaf 1.5 de opbouw van dit onderzoeksverslag weer. 
 
1.2 Inflammatory Bowel Diseases (IBD)  
Wat is IBD? 
Onder de Inflammatory Bowel Diseases (IBD) vallen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 
Bij een patiënt met deze aandoening zijn er ontstekingen in het darmstelsel. Bij de ziekte van 
Crohn kunnen deze ontstekingen in zowel de dunne als de dikke darm ontstaan. Bij patiënten 
met colitis ulcerosa begint de ontsteking altijd in de endeldarm, waarna deze zich over de 
gehele dikke darm kan uitbreiden. Bij sommige patiënten kan er geen duidelijk onderscheid 
worden gemaakt tussen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. In dat geval wordt wel de 
diagnose indeterminate colitis gegeven. De oorzaak van de ziekte is onbekend. Wel vermoedt 
men dat zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van de 
ziekte1,2. 
 
Klachten, behandeling en beloop  
Patiënten met IBD kunnen onder andere te maken krijgen met de volgende symptomen: 
buikpijn, diarree, koorts, misselijkheid, moeheid, vitaminegebrek, vermagering en 
bloedarmoede. Een periode met duidelijke symptomen (exacerbatie) wordt vaak afgewisseld 
met een periode waarbij er minder of geen symptomen zijn (remissie). Geneesmiddelen zijn 
bedoeld om de symptomen te bestrijden en een volgende exacerbatie te voorkomen/ uit te 
stellen. Veel patiënten worden hiermee langdurig behandeld. De geneesmiddelen kunnen de 
ontsteking remmen, maar kunnen ook vervelende bijwerkingen hebben. Wanneer medicatie 
niet voldoende helpt, kan een operatie noodzakelijk zijn, waarbij (een deel van) de darm wordt 
verwijderd. In sommige gevallen krijgt de patiënt een stoma. Het beloop van de ziekte is 
onzeker. Tussen patiënten zijn grote verschillen in de aard en ernst van de symptomen. 
Bovendien is niet voor iedereen het resultaat van de behandeling gelijk. De meeste patiënten 
blijven onder controle bij een specialist en laten regelmatig hun bloed onderzoeken. Daarnaast 
geldt voor een deel van de patiënten dat zij ook na de diagnose lichamelijke onderzoeken en/ of 
operaties moeten ondergaan. De levensverwachting van de patiënten is normaal1. 
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Prevalentie 
Nederland telt ongeveer 35.000 IBD-patiënten2. Gedurende de afgelopen 25 jaar is er een 
duidelijke stijging van het aantal mensen met de ziekte van Crohn te zien en in mindere mate 
ook van het aantal mensen met colitis ulcerosa2. De ziekte van Crohn komt iets vaker voor bij 
vrouwen, terwijl colitis ulcerosa juist iets vaker voorkomt bij mannen2. Patiënten zijn er in alle 
leeftijdsgroepen, maar verhoudingsgewijs komen vrij veel mensen tussen de 20 en 30 voor het 
eerst in aanraking met de ziekte3.  
 
De invloed van IBD op de kwaliteit van leven 
Voor IBD-patiënten geldt, dat de ziekte hun leven op verschillende vlakken kan beïnvloeden. 
Naast de invloed op de dagelijkse activiteiten, kan de ziekte ook een grote invloed hebben op 
het sociale leven en de psychische gesteldheid van de patiënt. Zo wijst onderzoek uit dat de 
beperkingen van IBD-patiënten wat betreft het psychisch en sociaal functioneren groter zijn 
dan de beperkingen bij het lichamelijk functioneren10,69. Zorgen voor de toekomst kunnen 
hierbij een rol spelen. De meest genoemde zorgen van IBD-patiënten zijn69: 

 
• De mogelijkheid van een stoma in de toekomst; 
• de algehele onzekerheid met betrekking tot het beloop van de ziekte; 
• weinig energie hebben; en 
• de mogelijkheid van het moeten ondergaan van operaties. 

 
Bij onderzoek naar patiënten met de ziekte van Crohn, gaf 78% aan de ziekte als een onderdeel 
van hun leven te hebben aanvaard. Toch zei 77% dat de ziekte een negatieve invloed had op 
hun kwaliteit van leven en gaf 63% aan dat de ziekte hun toekomstplannen beïnvloedde4. Om 
na te gaan in hoeverre de ziekte invloed heeft op het leven van de patiënt, wordt wel gebruik 
gemaakt van instrumenten, welke de kwaliteit van leven beogen te meten. De 
wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definiëert de kwaliteit van leven als volgt: Individuals’ 
perception of their position in life in the context of the culture and the value system in which 
they live and in relation with their goals, expectations, standards and concerns32. Om deze 
algemene kwaliteit van leven te meten, wordt gebruik gemaakt van generieke 
meetinstrumenten. Deze instrumenten meten de kwaliteit van leven in termen die voor 
iedereen, dus ongeacht de aan- of afwezigheid van specifieke ziekten relevant zijn36.  
 
Bij onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen die lijden aan een bepaalde (chronische) 
aandoening, wordt veelal gebruik gemaakt van instrumenten, welke de ziektegerelateerde 
kwaliteit van leven (HRQoL) meten. Deze instrumenten gaan in op de gevolgen van een 
specifieke ziekte, zoals bijvoorbeeld pijn en vermoeidheid (fysiek), afspraken moeten afzeggen 
(sociaal) en angst voor een operatie (psychisch). Het voordeel van het meten van de HRQoL is, 
dat de uitkomsten gevoelig zijn voor verandering in bijvoorbeeld de ernst van de ziekte70. Een 
nadeel is dat de uitkomsten van verschillende groepen patiënten/ gezonde mensen moeilijk met 
elkaar te vergelijken zijn. Hiervoor lenen de uitkomsten van de generieke instrumenten zich 
beter. 
 
Onderzoek wijst uit dat IBD-patiënten een verminderde HRQoL hebben5-10 en dat deze 
kwaliteit van leven lager is in een actieve fase van de ziekte5,6,11-13. Verder is gebleken dat 
mensen met colitis ulcerosa een significant hogere HRQoL hebben dan mensen met de ziekte 
van Crohn5,9,13-15. De verklaring, die hiervoor wordt gegeven is dat patiënten met de ziekte van 
Crohn gemiddeld meer last ondervinden van hun ziekte dan patiënten met colitis ulcerosa13. 
Verder wijst onderzoek uit dat voor patiënten bij wie de diagnose langer dan tien jaar geleden 
werd gesteld, de impact van de ziekte op hun leven het kleinst is11,16. Ook is aangetoond dat bij 
patiënten met IBD de mate van tevredenheid met de zorgverlening één van de aspecten is, die 
van invloed is op de HRQoL1, 73. Zo kwam uit onderzoek naar voren dat de meeste IBD-
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patiënten een gebrek aan informatie over de verschillende aspecten van hun ziekte ervaren1, 
wat bleek samen te hangen met meer angst en bezorgdheid. Dit had weer een negatief effect op 
de ziektegerelateerde kwaliteit van leven. Hieruit blijkt het belang van tevredenheid met de 
zorgverlening onder IBD-patiënten. De kwaliteit van leven van de patiënt kan echter ook van 
invloed zijn op de mate van tevredenheid met de zorgverlening. Uit onderzoek kwam naar 
voren dat patiënten met een minder goede lichamelijke en psychische gezondheidstoestand, een 
minder goede beoordeling gaven van de zorgverlening53. Gelukkig wordt de kwaliteit van het 
leven van patiënten met een chronische ziekte tegenwoordig steeds meer als uitgangspunt 
genomen binnen de zorgverlening1. 
 
1.3 De nieuwe manier van zorgverlening  
In oktober 2002 is men op de MDL-afdeling van het AZG gestart met een nieuwe manier van 
zorgverlening. Dit houdt in dat de controle-afspraak met de arts regelmatig wordt vervangen 
door het invullen van een vragenlijst door de patiënt. Deze vragenlijst krijgt de patiënt met 
regelmaat thuisgestuurd, om in te vullen en te retourneren. Op deze manier geeft hij aan hoe het 
fysiek met hem gaat en of hij het wenselijk vindt om langs te komen op de polikliniek. Nadat 
de vragenlijst is geretourneerd, komt er altijd een reactie van de arts, waarbij in sommige 
gevallen een uitnodiging volgt voor een bezoek aan de polikliniek. Sinds oktober 2002 zijn 
patiënten bij hun controle op de polikliniek door hun arts gevraagd hieraan mee te werken. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat ruim 300 patiënten de vragenlijst al eens of vaker hebben ingevuld. 
Naar verwachting zal dit aantal toenemen, omdat er nog steeds patiënten om hun medewerking 
wordt gevraagd. Om de schriftelijke controle goed te laten verlopen, is er een IBD-
verpleegkundige aangesteld. Zij dient tevens als aanspreekpunt voor de patiënten, om de 
bereikbaarheid van de MDL-afdeling te verbeteren. 
 
Het doel van de nieuwe werkwijze is de zorg beter af te stemmen op de behoefte van de patiënt. 
Omdat IBD-ziekten zich kenmerken door het wisselvallige karakter, waarbij perioden met 
duidelijke symptomen (exacerbatie) afgewisseld worden met perioden waarin de patiënt minder 
of geen symptomen heeft (remissie), denkt men vanuit het AZG, dat de behoefte aan zorg niet 
op elk moment gelijk is. Op momenten dat de patiënt zich (redelijk) gezond voelt zou de 
behoefte aan zorg minder zijn en de controle daarom niet op de polikliniek hoeven plaats te 
vinden. In sommige gevallen zou een bezoek aan de polikliniek bij patiënten die zich (redelijk) 
gezond voelen zelfs bezwaarlijk kunnen zijn. In de eerste plaats om praktische redenen. Te 
denken valt hier aan de tijd en kosten die het reizen naar het AZG voor de patiënt met zich 
meebrengt, vrij moeten nemen van het werk, oppas regelen, etc. In de tweede plaats denkt men 
vanuit het AZG dat mensen niet graag naar het ziekenhuis zouden gaan op momenten dat zij 
zich niet ziek voelen. Naast het beter afstemmen van de zorg op de behoefte van de patiënt, 
denkt men door de nieuwe werkwijze de afspraken op de polikliniek beter voor te kunnen 
bereiden. Daarnaast kan men een eventueel lichamelijk onderzoek zo al van te voren inplannen. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de zorg 
Lange tijd was het vanzelfsprekend dat artsen wisten wat het beste was voor de patiënt17. Er 
werd zelden gevraagd wat de patiënt dacht, voelde of wilde. Dit blijkt ook uit het feit dat tot het 
midden van de jaren tachtig patiënten nauwelijks werden betrokken bij het ontwikkelen van 
vragenlijsten om de tevredenheid te meten75,76. De relatie tussen arts en patiënt berust 
tegenwoordig vooral op informatie-uitwisseling en besluitvorming in onderling overleg19. Een 
aantal maatschappelijke ontwikkelingen hebben hiertoe bijgedragen. Een eerste ontwikkeling is 
het gestegen opleidingsniveau van patiënten. Men is hierdoor steeds beter in staat op 
gelijkwaardig niveau met de arts te communiceren. Daarnaast is er is in de media een groeiende 
aandacht voor medische onderwerpen. Via patiëntenorganisaties, televisieprogramma’s, 
bibliotheken, tijdschriften en het internet kan men tegenwoordig over de meest recente 
gegevens beschikken. Patiënten kunnen zo veel te weten komen over hun ziekte en de 
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behandelmogelijkheden, wat hen in staat stelt beter hun wensen met betrekking tot de zorg te 
formuleren. Ook de overheid speelt een rol bij de verandering in de relatie tussen arts en 
patiënt. Het overheidsbeleid is er op gericht de positie van de patiënt te versterken. Eén van de 
drie kwaliteitseisen van de kwaliteitswet zorginstellingen is bijvoorbeeld, dat men moet streven 
naar een patiëntgerichte werkwijze20,77. Dit betekent dat de unieke zorgvraag telkens centraal 
staat in het zorgproces78. Verder werd in de tweede Leidschendamconferentie door alle partijen 
in de gezondheidszorg (aanbieders, financiers, patiënten en overheid) vastgelegd dat de patiënt 
ook een invloed moet hebben op het kwaliteitsbeleid. Tot dusver was dit het exclusieve domein 
van de professionals in de zorg21. Daarnaast zijn patiëntenorganisaties vanuit de overheid 
(financieel) gestimuleerd, wat heeft geresulteerd in een toename van het aantal 
patiëntenbewegingen21. Tot slot neemt in de huidige maatschappij het streven naar een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven een steeds centralere plaats in17. Ook in de zorgverlening wordt 
deze kwaliteit van leven steeds meer beschouwd als eindstreven1. Vooral voor chronisch zieken 
geldt dat de manier van zorgverlening mede bepalend is voor hun kwaliteit van leven17. Uit 
onderzoek blijkt dat dit ook geldt voor IBD-patiënten1. Doordat de kwaliteit van leven een 
steeds centralere plaats inneemt en deze voor veel chronisch zieken wordt beïnvloed door de 
manier van zorgverlening, willen veel patiënten tegenwoordig invloed uitoefenen op de zorg 
die zij ontvangen. De Swaan (1989) kenschetst deze ontwikkeling als de transitie van een 
bevels- naar een onderhandelingshuishouden18. Dit is een sociologisch verschijnsel, dat ook 
zichtbaar wordt in de gewijzigde verhoudingen in gezin, op school en op het werk.  
 
Concluderend stellen patiënten tegenwoordig meer eisen aan de zorgverlening en willen zij 
vooral zelf kunnen beslissen over de zorg die zij ontvangen. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat 
patiënten vinden dat ze echt iets aan hun arts hebben als die zich inspant om hen de controle te 
laten houden of te geven, om hen hun eigen keuzes te laten maken18. Het kan hier bijvoorbeeld 
gaan om keuzes betreffende medicatie, operatie en de wijze/ intensiteit van de ontvangen zorg. 
De nieuwe manier van zorgverlening sluit hierop aan. Patiënten hebben sinds kort immers de 
mogelijkheid zelf invloed uit te oefenen op de manier van zorgverlening. Zij kunnen zelf 
beslissen of ze de controle regelmatig schriftelijk willen laten plaatsvinden of uitsluitend op de 
polikliniek. Bovendien kunnen patiënten die hun medewerking al hebben verleend, elke keer 
aan het einde van de vragenlijst aangegeven of zij alsnog een afspraak met de arts willen en 
binnen welke termijn deze afspraak gewenst is. 
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1.4 Probleemstelling  
De patiëntentevredenheid met de huidige manier van zorgverlening staat centraal in dit 
onderzoek. Onderzocht zal worden in hoeverre hiervan sprake is. Volgens Linder-Pelz (1982) 
zijn zowel kenmerken van de zorgverlening, als kenmerken van de patiënt van invloed op de 
mate van tevredenheid. Deze mate van tevredenheid heeft vervolgens weer invloed op het 
gedrag van de patiënt24. In model 1.1 is dit weergegeven. 
 
 
 
patient characteristics        service characteristics 
     

   
 

patient (dis)satisfaction          
 

                                     
 

patient behaviours 
Figuur 1.1 Linder-Pelz model 
 
Om na te gaan of de manier van zorgverlening de mate van tevredenheid beïnvloedt, zal de 
tevredenheid met de huidige manier van zorgverlening worden vergeleken met de tevredenheid 
met de zorgverlening van twee jaar geleden. Naast de invloed van de kenmerken van de 
zorgverlening, zal worden onderzocht welke kenmerken van de patiënt de mate van 
tevredenheid beïnvloeden. Deze kenmerken van de patiënt kunnen invloed hebben op de 
tevredenheid in het algemeen, maar mogelijk ook op het verschil in tevredenheid tussen de 
twee manieren van zorgverlening. Daarom zal gekeken worden naar zowel de invloed van deze 
kenmerken op de mate van tevredenheid in het algemeen, als naar de invloed hiervan op het 
verschil in tevredenheid tussen de oude en nieuwe situatie. Tot slot zal het gedrag van de 
patiënten worden onderzocht. Volgens Linder-Pelz is de mate van tevredenheid met de 
zorgverlening van invloed op het gedrag van de patiënt. Onderzocht zal worden of dit ook geldt 
voor de patiënten binnen dit onderzoek. 
 
Aan de hand van het model van Linder-Pelz, is een onderzoeksmodel gemaakt (figuur 1.2), 
waarin kenmerken van de patiënt in relatie staan met zowel de patiëntentevredenheid als het 
patiëntengedrag. Ook de relatie tussen de mate van tevredenheid en het gedrag is hierin 
opgenomen. Door de mate van tevredenheid met de huidige manier van zorgverlening te 
vergelijken met die van twee jaar geleden, wordt tegemoet gekomen aan de (mogelijke) invloed 
van kenmerken van de zorgverlening op de mate van tevredenheid. 
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   Onafhankelijk         Intermediërend      Afhankelijk 
 

 
Figuur 1.2 Onderzoeksmodel 
 
De kenmerken van de patiënt zijn onderverdeeld in onafhankelijke en intermediërende 
variabelen. De onafhankelijke variabelen kunnen een directe invloed hebben op de afhankelijke 
variabelen, maar kunnen ook via de intermediërende variabelen van invloed zijn op de 
afhankelijke variabelen. In hoofdstuk twee wordt duidelijk gemaakt waarom deze variabelen in 
het onderzoeksmodel zijn opgenomen. 
 
De probleemstelling bestaat uit twee delen: 
 

1. In hoeverre zijn IBD-patiënten tevreden met de huidige manier van zorgverlening 
vanuit de MDL-afdeling van het AZG en met welke factoren hangt deze mate van 
tevredenheid samen?  

2. In hoeverre is er sprake van therapietrouw, het gebruik van alternatieve 
geneeswijzen en internet voor lotgenotencontact en met welke factoren hangt dit 
gedrag samen? 

 
Om deze vragen te beantwoorden, zal gebruik worden gemaakt van de volgende 
vraagstellingen: 
 
1. In hoeverre zijn IBD-patiënten tevreden met de zorgverlening vanuit de MDL-afdeling van 

het AZG en met de nieuwe werkwijze in het bijzonder? 
2. Is er een verband tussen de verschillende kenmerken* van de patiënt en de mate van 

tevredenheid met de huidige zorgverlening en de nieuwe werkwijze in het bijzonder? 
3. In welke mate is er sprake van gebruik van alternatieve geneeswijzen, internetgebruik voor 

lotgenotencontact en therapietrouw, en hoe is dit in vergelijking met twee jaar geleden? 

Demografische 
variabelen 

Ziektegegevens 

Gezondheids-
toestand 
 
(lichamelijk) 

Gezondheids- 
toestand (sociaal en 
psychisch) 

Ziekte-cognitie 

Kennis van IBD 

Gepercipiëerde mate 
van controle 

Emotionele steun 
bij problemen 

Mate van  
tevredenheid 
met de 
zorgverlening 

Gedrag patiënt 
 
- gebruik alternatieve 
geneeswijzen 
- gebruik internet  
(lotgenotencontact) 
- therapietrouw 

Discrepantie kwaliteit 
van leven 
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4. Is er een verband tussen de mate van tevredenheid met de zorgverlening het gedrag** van 
de patiënt? 

5. Is er een verband tussen de mate van tevredenheid met de zorgverlening het gedrag** van 
de patiënt? 

6. In hoeverre kan de mate van tevredenheid met de zorgverlening vanuit het AZG en de 
nieuwe werkwijze worden verklaard door kenmerken van de patiënt?  

 
* =  demografische variabelen, ziektegegevens, gezondheidstoestand, psychisch en sociaal 

functioneren, ziekte-cognitie, hoeveelheid ontvangen sociale steun, gepercipiëerde mate 
van controle, kennis over IBD, discrepantie kwaliteit van leven 

**= gebruik van alternatieve geneeswijzen, gebruik van internet voor lotgenotencontact, 
therapietrouw 

 
1.5 Opbouw onderzoeksverslag 
In het tweede hoofdstuk van dit verslag wordt stil gestaan bij de patiëntentevredenheid en het 
patiëntengedrag. Voor deze twee afhankelijke variabelen worden verwachtingen geformuleerd, 
welke tot stand zijn gekomen aan de hand van literatuuronderzoek. De opzet en de methode van 
het onderzoek zijn het onderwerp van hoofdstuk drie. In dit hoofdstuk worden de 
meetinstrumenten beschreven en wordt de betrouwbaarheid van de schalen weergegeven. 
Daarnaast komt de manier van dataverwerking en analyseren aan bod. De resultaten van de 
analyses staan in hoofdstuk vier. Nadat de steekproef is beschreven, worden hier de deelvragen 
beantwoord. In het laatste hoofdstuk staan de conclusies, gevolgd door een discussie.  
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Hoofdstuk 2 Overzicht determinanten patiëntentevredenheid en 
patiëntengedrag 
Centraal in dit hoofdstuk staan de patiëntentevredenheid, het patiëntengedrag en de 
determinanten daarvan. In de eerste paragraaf komt de patiëntentevredenheid aan bod. Het gaat 
hierbij om de verwachtingen omtrent de tevredenheid van IBD-patiënten met de zorgverlening. 
Ligt de mate van tevredenheid met de huidige manier van zorgverlening naar verwachting 
hoger of lager dan twee jaar geleden, of zal er geen verschil zijn? Ook worden er 
verwachtingen geformuleerd met betrekking tot de determinanten van de tevredenheid. 
Paragraaf 2.2 gaat in op het gedrag van de patiënten. Het gaat hier om het raadplegen van 
alternatieve genezers, het gebruiken van het internet voor lotgenotencontact en de 
therapietrouw. In hoeverre zal hiervan sprake zijn onder de patiënten van de MDL-afdeling van 
het AZG en wat zijn de determinanten voor deze vormen van patiëntengedrag? Paragraag 2.3 
gaat in op de mogelijke relatie tussen de mate van tevredenheid en het patiëntengedrag. Tot slot 
wordt in paragraaf 2.4 het onderzoeksmodel besproken. 
 
2.1 Patiëntentevredenheid 
2.1.1 Algemeen 
Onder patiëntentevredenheid wordt in dit onderzoek het volgende verstaan:  
De individuele positieve/ negatieve beoordeling van de verschillende aspecten van zorg, zoals 
geëvalueerd door de patient22. Om de tevredenheid te kunnen meten moet eerst duidelijk zijn 
welke aspecten van de zorgverlening bepalend zijn voor de algehele tevredenheid. Met andere 
woorden: welke aspecten van de zorgverlening vinden patiënten belangrijk? In de 
dienstverlenende sector van het bedrijfsleven blijken klanten, ongeacht het type 
dienstverlening, dezelfde soort aspecten te gebruiken om de kwaliteit van de dienst te 
evalueren19. Parasuraman noemt tien aspecten van dienstverlening, welke van invloed zijn op 
de kwaliteit van die dienstverlening19. Aan de hand hiervan onderscheiden Harteloh en 
Casparie (1998) vijf aspecten, specifiek voor de zorgverlening19: 
 
• Toegankelijkheid  
• Betrouwbaarheid  
• Dienstverlening  
• Vertrouwen  
• Empathie  
 
Uit onderzoek naar de tevredenheid onder patiënten komen vaak hoge cijfers naar voren23,24. 
Het uiten van tevredenheid met de zorgverlening, betekent echter niet altijd dat de patiënt 
hiermee geen problemen heeft ervaren25. Verschillende onderzoekers geven aan dat er sprake 
moet zijn van een extreem slechte kwaliteit van zorgverlening, wil een patiënt ontevredenheid 
uiten25. Sociale wenselijkheid en weerstand om een negatieve mening te uiten zouden een 
bijdrage kunnen leveren aan de hoge tevredenheidscijfers23. Ook wordt wel aangedragen dat 
patiënten geen kritiek willen leveren in een situatie waarin zij weinig controle denken te hebben 
over wat er met hen gebeurt23. Naar verwachting zal ook uit dit onderzoek een hoge mate van 
tevredenheid naar voren komen. 
 
2.1.2 Tevredenheid bij IBD-patiënten 
Patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa zullen andere aspecten van de 
zorgverlening belangrijk vinden dan patiënten die aan een andere ziekte lijden. Het chronische 
en onvoorspelbare karakter van de ziekte spelen hierbij een rol. Het lijden aan een chronische 
aandoening betekent dat men waarschijnlijk voor de rest van hun leven te maken zal blijven 
houden met de zorgverlening. Omdat tevredenheid hiermee invloed kan hebben op de kwaliteit 
van leven1,26,27, is de manier van zorgverlening erg belangrijk voor patiënten met een 
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chronische ziekte. Het accent van zorgverlening bij IBD-patiënten ligt meer op care dan op 
cure. De ziekte is immers niet te genezen. Het gaat erom de ziekte zo veel mogelijk onder 
controle te krijgen/ houden en ermee te leren leven. Aandacht voor de invloed van de ziekte op 
het psychisch welbevinden, het leven van de patiënt en de manier van omgaan met de klachten 
staan daarom veel meer centraal, dan bij de zorgverlening van patiënten met een geneeslijke 
ziekte. De steeds terugkerende bezoeken aan de arts, hebben ook invloed op de relatie tussen de 
patiënt en de arts. Niet zelden geven IBD-patiënten aan een band opgebouwd te hebben met 
hun arts en dit als positief te ervaren. Voor patiënten met een chronische aandoening blijkt de 
continuïteit in persoon en plaats van groot belang te zijn22. Uit onderzoek onder deze groep 
patiënten, kwamen als belangrijkste aspecten van de zorgverlening naar voren22. 
 
• Het verminderen van de klachten 
• Het geven van goede informatie 
• Steeds dezelfde hulpverlener 
• Een vriendelijke en begrijpende dokter met invoelend vermogen 
• Een deskundige dokter 
 
Opvallend is dat de artsen bijna dezelfde volgorde van belang aangaven als de patiënten.  De 
artsen gaven alleen “steeds dezelfde hulpverlener” een lagere prioriteit. 
 
Naast het chronische karakter van de ziekte, heeft ook de onvoorspelbaarheid van het beloop 
invloed op de aspecten van zorgverlening die door de patiënt als belangrijk worden ervaren. 
Een slechte periode kan plotseling beginnen. Ook tijdens een goede periode zal onzekerheid en 
angst een rol spelen in het leven van de patiënt. Het wisselvallige karakter en de 
onduidelijkheid over de toekomst kan leiden tot een situatie van voortdurende stress. Dit wordt 
ook wel aangeduid als het syndroom van Damocles: een constante dreiging die stress 
veroorzaakt20. Het verminderen van angst is juist bij deze groep patiënten belangrijk. Het 
hebben van een chronische en onvoorspelbare ziekte kan de mate van tevredenheid met de 
zorgverlening negatief beïnvloeden. Doordat IBD-patiënten waarschijnlijk voor de rest van hun 
leven in meer of mindere mate blijvend te maken hebben met de zorgverlening, is het te 
verwachten dat deze patiënten hoge eisen stellen aan de zorg die zij ontvangen. Verder wijst 
onderzoek uit dat de tevredenheid met de zorgverlening de kwaliteit van leven van IBD-
patiënten beïnvloedt1. Als tevredenheid met de zorgverlening zo belangrijk is, dat het de 
algemene kwaliteit van leven positief kan beïnvloeden, is het waarschijnlijk dat deze patiënten 
zich kritischer zullen opstellen dan patiënten, waarbij deze invloed er niet of slechts tijdelijk is. 
Volgens deze redenering zou de mate van tevredenheid met de zorgverlening onder IBD-
patiënten lager dan gemiddeld moeten zijn. Uit onderzoek komt inderdaad naar voren dat 
chronisch zieken vaker ontevreden zijn met de specialist of huisarts28.  
 
2.1.3 Tevredenheid met de nieuwe werkwijze 
Zoals in hoofdstuk één al aan de orde kwam, wordt de controle op de polikliniek sinds oktober 
2002 regelmatig vervangen door het invullen van een vragenlijst door de patiënt. Aan de hand 
van deze ingevulde vragenlijst, wordt door de arts en patiënt gezamenlijk besloten of het nodig 
en/ of wenselijk is dat de patiënt alsnog langskomt op de polikliniek. Het meewerken aan deze 
nieuwe werkwijze is vrijwillig. Patiënten die dit liever niet doen, kunnen net als voorheen, hun 
arts regelmatig blijven bezoeken. Om deze reden ligt het in de verwachting dat de patiënten die 
aan de nieuwe werkwijze meewerken, hier niet minder tevreden mee zijn dan met de situatie 
waarin hun controle elke keer op de polikliniek plaatsvond. Immers, indien zij de voorkeur 
zouden geven aan een situatie waarin de controles uitsluitend op de polikliniek plaatsvinden, 
dan zouden zij niet (meer) meewerken aan de schriftelijke controle. Het is echter de vraag of 
alle patiënten die de voorkeur geven aan uitsluitend controles op de polikliniek, dit ook 
aangeven. In de medische relatie is de patiënt veelal ondergeschikt18. Wie hulp vraagt, is 
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afhankelijk. Voor chronisch zieken blijft deze afhankelijkheid voor de rest van hun leven 
bestaan. Deze afhankelijkheid kan het gedrag van de patiënt beïnvloeden. Om een goede relatie 
met de arts te houden of krijgen, kan de patiënt geneigd zijn zich te gedragen zoals de arts dat 
volgens hem zou willen. Dit om niet lastig te worden gevonden, zodat er een goede relatie met 
de arts kan blijven bestaan. Ter illustratie kan hierbij de sociale productie functie theorie 
worden gebruikt80. Volgens deze theorie zijn mensen in staat hun eigen (psychisch) 
welbevinden te produceren door aan verschillende sociale en fysieke behoeften te voldoen. De 
sociale behoeften kunnen worden onderverdeeld in status, gedragsbevestiging en affectie. 
Vooral de gedragsbevestiging speelt mogelijk een rol bij het gedrag van patiënten in hun relatie 
met de arts. Gedragsbevestiging is het gevoel het goede te hebben gedaan in de ogen van 
belangrijke anderen of van jezelf. Indien de patiënt denkt dat de arts het beter vindt als de 
patiënt mee zou werken aan de schriftelijke controle, kan de patiënt eerder geneigd zijn 
hiermee in te stemmen. De arts is voor de patiënt immers een belangrijk persoon. Het 
meewerken aan de schriftelijke controle zorgt er dan voor dat de patiënt het gevoel heeft het 
goede te hebben gedaan in de ogen van deze belangrijke persoon. Er is zodoende sprake van 
gedragsbevestiging, wat het sociale welbevinden en daarmee het algemeen (psychisch) 
welbevinden doet toenemen. Het is daarom te verwachten dat patiënten niet altijd hun wensen 
uiten en geneigd zijn in te stemmen met voorstellen van de arts. Daarom is het niet uit te sluiten 
dat onder de patiënten die meewerken aan de schriftelijke controle, een aantal patiënten valt, 
dat eigenlijk de voorkeur geeft aan uitsluitend controles op de polikliniek. Indien dit het geval 
is, zou de tevredenheid van deze patiënten met de huidige zorgverlening lager uit kunnen vallen 
dan hun tevredenheid met de zorgverlening van twee jaar geleden. 
 
Voordelen van de schriftelijke controle 
Het schriftelijk controleren op momenten dat de patiënt zich (redelijk) gezond voelt, kan 
voordelen met zich meebrengen voor de patiënt. Mensen die meewerken aan de schriftelijke 
controle, zullen, als de situatie dit toelaat en beide partijen het hierover eens zijn, minder vaak 
hun arts hoeven te bezoeken. Dit brengt praktische voordelen met zich mee. In de eerste plaats 
scheelt het tijd. Niet alleen de tijd die men bij de arts doorbrengt, maar ook bijvoorbeeld de 
reistijd en wachttijd. Het minder vaak bezoeken van de arts kan ook andere praktische 
voordelen opleveren. Zo hoeft men bijvoorbeeld geen reiskosten te maken, geen vrij te vragen, 
geen kinderoppas te regelen, etc. Een andere reden, waarom het minder frequent bezoeken van 
de arts, de patiëntentevredenheid positief zou kunnen beïnvloeden, is de veronderstelling vanuit 
het AZG dat men niet graag naar het ziekenhuis gaat op momenten dat men zich (redelijk) 
gezond voelt. Men zou dan onnodig met de ziekte worden geconfronteerd. 
 
Nadelen van de schriftelijke controle 
Naast voordelen kunnen er ook nadelen aan de schriftelijke controle kleven. Het minder 
frequent bezoeken van de arts leidt tot minder persoonlijk contact. Bij dit persoonlijk contact is 
er de mogelijkheid aandacht te geven aan niet-fysieke aspecten van de ziekte, zoals de 
psychische en sociale gevolgen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat veel IBD-
patiënten aandacht voor deze niet-fysieke aspecten van hun ziekte belangrijk vinden in de 
zorgverlening13,24,25. In de vragenlijst komt echter alleen de fysieke gesteldheid van de patiënt 
aan bod. Mogelijk wordt de vermindering van het persoonlijke contact met de arts om deze 
reden als een nadeel van de nieuwe werkwijze ervaren. Er kan echter niet met zekerheid gezegd 
worden in welke mate er tijdens het spreekuur op de polikliniek aandacht wordt besteed aan de 
psychische en sociale gevolgen van de ziekte. Onzeker is daarom in hoeverre de invoering van 
de schriftelijke controle leidt tot minder aandacht voor de niet-fysieke aspecten van de ziekte. 
Aangezien de vragenlijst slechts vragen bevat over de fysieke gesteldheid van de patiënt en in 
het geheel niet ingaat op de sociale en psychische aspecten van de ziekte is het waarschijnlijk 
dat de invoering van de schriftelijke controle ertoe heeft geleid dat er minder aandacht is voor 
de niet-fysieke aspecten van de ziekte. Een ander nadeel van de nieuwe werkwijze kan zijn dat 
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er minder mogelijkheid tot interactie is. Bij de schriftelijke controle, is het slechts mogelijk 
informatie aan de arts te geven. Men kan ook hier wel vragen stellen, maar het antwoord zal 
niet direct kunnen worden verkregen. De patiënt kan altijd een afspraak met de arts maken als 
hij dit wil en/ of nodig vindt. Het is echter de vraag of dit in de praktijk ook daadwerkelijk 
gebeurt. Het is niet ondenkbaar dat een patiënt die met een paar vragen zit en meedoet aan de 
schriftelijke controle, niet de moeite neemt een (telefonische) afspraak met de arts te maken en 
zo met zijn vragen blijft zitten. Tot slot is het voor sommige mensen moeilijk zich schriftelijk 
uit te drukken en/ of de vragen goed te begrijpen.  
 
Aangezien patiënten vrijwillig meewerken aan de nieuwe werkwijze, zal de mate van 
tevredenheid met de huidige zorgverlening naar verwachting voor de meeste patiënten hoger of 
even hoog zijn als de mate van tevredenheid met de zorgverlening van twee jaar geleden. 
 
2.1.3 Determinanten patiëntentevredenheid 
Men gaat er vaak vanuit dat tevredenheid met de zorg samenhangt met bepaalde kenmerken 
van de patiënt. Een meta-analyse van rapportages vóór 1989 liet echter zien dat demografische 
eigenschappen op zijn hoogst slechts een kleine voorspellende waarde hebben24. Voor de 
volgende demografische kenmerken van de patiënt geldt dat er met de tevredenheid van 
patiënten vaak een verband wordt gevonden.  
 
Leeftijd 
Waarschijnlijk heeft leeftijd de grootste voorspellende waarde. Uit de meeste onderzoeken op 
dit gebied kwam naar voren dat oudere patiënten een hogere mate van tevredenheid met de 
zorg uitten dan jongere patiënten24,28,39-45. Een verklaring hiervoor kan zijn dat oudere mensen 
de zorgverlening van vroeger hebben meegemaakt en hier de huidige manier van zorgverlening 
mee vergelijken24. Doordat de jongere generatie slechts de huidige manier van zorgverlening is 
gewend en deze niet kan vergelijken met een minder gunstige situatie, ziet zij de huidige 
situatie als vanzelfsprekend en is zij sneller geneigd kritiek te leveren. Het kan ook zijn dat het 
ouder worden zelf resulteert in een hogere mate van tevredenheid. Dit zou kunnen doordat 
ouderen relatief veel gebruik maken van de zorg en hierdoor meer begrip hebben voor wat wel 
en niet mogelijk is wat betreft zorgverlening24. Er zijn aanwijzingen dat een hoge mate van 
tevredenheid samenhangt met meer recente ervaring met de gezondheidszorg40. 
 
Opleidingsniveau 
Anderson and Zimmerman (1993) vonden als enige variabele die samenhangt met 
tevredenheid, het opleidingsniveau24. Ook ander onderzoek toont een verband aan tussen 
opleidingsniveau en de mate van tevredenheid met de zorgverlening39. Mensen met een lager 
opleidingsniveau zijn meer tevreden dan mensen die een hogere opleiding hebben genoten. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat mensen met een hoger opleidingsniveau beter in staat zijn zich 
goed te informeren over hun ziekte. Uitgebreide kennis kan leiden tot een meer kritische 
houding ten opzichte van de zorgverlening, wat weer leidt tot een lagere mate van 
tevredenheid. 
 
Sekse 
In het algemeen wordt aangenomen dat de sekse van een patiënt geen invloed heeft op de mate 
van tevredenheid. Echter, de resultaten van onderzoeken op dit gebied spreken elkaar tegen. 
Een aantal onderzoeken laat geen verschil in tevredenheid zien41,46. Uit andere onderzoeken 
komt naar voren dat vrouwen een hogere mate van tevredenheid rapporteren dan mannen47-49. 
Tot slot zijn er onderzoeken, waarbij men juist een hogere mate van tevredenheid bij mannen 
vindt ten opzichte van vrouwen24,28,39,42,44,51. 
Uit een meta-analyse van 110 onderzoeken op dit gebied, komt naar voren dat er gemiddeld 
geen verschil is in de mate van tevredenheid met de zorgverlening tussen mannen en 
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vrouwen52. Onderzoek onder 162 IBD patiënten in Nederland laat echter zien dat vrouwen aan 
bijna alle aspecten van de zorgverlening meer belang hechten. Bovendien is hun beoordeling 
van de verschillende aspecten van de zorgverlening lager dan die van mannen1.   
 
Gezondheidstoestand 
Patiënten met een relatief slechte gezondheidstoestand zijn minder tevreden met de 
zorgverlening dan patiënten met een relatief goede gezondheidstoestand2,41,42,53. Dit geldt zowel 
voor de lichamelijke als de psychische gezondheid. Hall, Milburn en Epstein gingen na of 
ontevredenheid invloed had op de gezondheidstoestand van de patiënt53. Zij konden hier echter 
geen aanwijzingen voor vinden. Uit hun onderzoek bleek het tegenovergestelde, namelijk dat 
een relatief slechte gezondheid leidt tot een mindere mate van tevredenheid met de 
zorgverlening. Zij stelden twee hypothesen op:  
 
1. Een relatief slechte gezondheid heeft een direct negatief effect op de tevredenheid   
    met de zorgverlening. 
2. Een relatief slechte gezondheid leidt tot een andere benadering door de arts, wat een  
    negatieve invloed heeft op de mate van tevredenheid van de patiënt. 
 
Voor beide hypothesen zijn uit eerder onderzoek aanwijzingen gevonden. Echter, de 
afwezigheid van observatie van het gedrag van de arts, zorgt ervoor dat deze onderzoeken niet 
geheel betrouwbaar zijn. Hall, Milburn, Epstein & Daltroy hebben beide hypothesen getoetst, 
waarbij gezondheid, tevredenheid en communicatie van de arts (door middel van observatie) 
werd gemeten53. Hieruit bleek dat een relatief slechte gezondheid inderdaad een direct negatief 
effect heeft op de mate van tevredenheid met betrekking tot de zorgverlening. Ook vond men 
steun voor de tweede hypothese. Hier was het verband echter minder sterk dan dat bij de eerste 
hypothese. De gezondheid van de patiënt heeft dus een direct effect op de mate van 
tevredenheid met  de zorgverlening. Een verklaring hiervoor kan zijn dat mensen met een 
slechtere gezondheid een negatievere houding hebben ten opzichte van de wereld in het 
algemeen53. Dit komt overeen met het feit dat de mate van tevredenheid met de zorgverlening 
samenhangt met de mate van tevredenheid op andere gebieden53. Een verklaring voor het 
negatieve effect van de gezondheid op het gedrag van de arts, kan zijn dat de arts bij patiënten 
met een relatief slechte gezondheidstoestand meer aandacht aan medische onderwerpen 
besteedt en bij mensen met een relatief goede gezondheid meer aandacht aan niet-medische 
onderwerpen. Patiënten met een relatief goede gezondheid spraken inderdaad meer over niet-
medische onderwerpen met hun arts dan patiënten met een minder goede gezondheid53. 
Volgens Ben-Sira hangt de patiëntentevredenheid sterker samen met het affectieve gedrag van 
de arts (interesse en toewijding), dan met de technische en organisatorische aspecten50. 
Affectief gedrag van de arts is door Ben-Sira gedefiniëerd als het benaderen van de patiënt als 
een persoon en niet als een geval50. Ook uit ander onderzoek komt naar voren dat patiënten een 
hogere mate van tevredenheid rapporteren als hun arts aandacht besteedt aan niet-medische 
onderwerpen43. Concluderend zou een meer technische benadering van de arts bij patiënten met 
een relatief slechte gezondheid, ten dele kunnen verklaren waarom patiënten met een minder 
goede gezondheid minder tevreden zijn over de zorgverlening. Daarnaast spelen bij het directe 
effect waarschijnlijk psychische factoren een rol. 
 
Het hebben van een chronische ziekte, welke zich kenmerkt door ups en downs, heeft invloed 
op het leven van de patiënt. Alleen al de wetenschap ziek te zijn, zelfs wanneer er geen 
symptomen zijn, kan spanning of stress tot gevolg hebben20. Om hiermee om te gaan, kan het 
sociale netwerk van de patiënt een rol spelen. Onder het sociale netwerk worden alle relaties 
verstaan die een persoon met andere personen heeft26. Dit sociale netwerk kan voorzien in 
sociale steun. Sociale steun kan worden omschreven als de uitwisseling van bronnen tussen een 
ontvanger en een gever met de bedoeling het welzijn van de ontvanger te vergroten 
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(Suurmeijer, 1995). Omdat de wensen per patiënt verschillen, gaat het niet alleen om de mate 
waarin iemand sociale steun ontvangt, maar vooral om de tevredenheid van de patiënt met de 
ontvangen sociale steun. Uit recent onderzoek onder IBD-patiënten in Canada, bleek de mate 
waarin de patiënt sociale steun ervaart van invloed te zijn op de mate waarin IBD het leven van 
de patiënt beïnvloedt54. Als bronnen van sociale steun werd hier zowel familie, vrienden als de 
arts genoemd. Patiënten die tevreden zijn met de ontvangen steun uit hun persoonlijke sociale 
netwerk, zijn misschien minder veeleisend ten opzichte van de formele zorgverlening. Dit zou 
betekenen dat formele en informele zorg elkaar kunnen complementeren. Volgens Noelker en 
Baas (1989) zijn er vier manieren waarop formele en informele zorg met elkaar kunnen 
samenhangen26. Naast complementariteit kan er sprake zijn van ondergeschiktheid. Sociale 
steun is dan ondergeschikt aan de formele zorgverlening. Een derde mogelijkheid is dat de 
formele zorg de informele zorg kan vervangen en andersom. Tot slot wordt er rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat er geen enkele relatie is tussen formele en informele zorg. 
 
Gepercipiëerde mate van controle 
Onder de gepercipiëerde mate van controle verstaan we hier de mate waarin de patiënt het 
gevoel heeft controle uit te kunnen oefenen op de eigen gezondheidstoestand. 
Mensen die te maken hebben met een chronische en onvoorspelbare ziekte, kunnen het gevoel 
krijgen de zaken niet meer in eigen hand te hebben en gedirigeerd te worden door hun ziekte26. 
De onvoorspelbaarheid van het beloop zorgt voor angst en onzekerheid, wat een negatieve 
invloed heeft op de gepercipiëerde mate van controle. Het gevoel van controle kan op twee 
manieren invloed hebben op de mate van tevredenheid met de zorgverlening. De eerste manier 
is dat mensen met een relatief hoge gepercipiëerde mate van controle, door vermindering van 
angst en onzekerheid, minder veeleisend zijn ten opzichte van de zorgverlening en zo in hogere 
mate tevreden zijn. De tweede manier is dat mensen met een hoge mate van gepercipiëerde 
controle, meer controle nastreven en zodoende ook veeleisender zijn ten opzichte van de 
zorgverlening en hierdoor in mindere mate tevreden zijn. Mogelijk geldt voor een deel van de 
patiënten met een relatief hoge gepercipiëerde mate van controle dat dit leidt tot een hogere 
mate van tevredenheid met de zorg (eerste manier), terwijl een ander deel van deze patiënten 
juist een lagere mate van tevredenheid uit (tweede manier). Het is dan ook moeilijk hier een 
verwachting over te formuleren. 
 
Ziekte-cognitie 
Onder ziekte-cognitie verstaan we de manier waarop iemand denkt over zijn ziekte. Dit is per 
persoon anders. Er zijn patiënten die slechts negatieve aspecten van hun ziekte kunnen 
benoemen, terwijl andere patiënten aangeven dat de ziekte ook iets positiefs met zich mee heeft 
gebracht. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan uitspraken als: “door mijn ziekte realiseer ik mij 
beter wat echt belangrijk is in het leven” en “het hebben van deze ziekte heeft me sterker 
gemaakt”. Mensen die een positieve benadering hebben en naast de nadelen die hun ziekte met 
zich meebrengt, ook voordelen kunnen zien, zullen naar verwachting een hogere mate van 
tevredenheid met de zorg rapporteren. 
 
Concluderend  
Naar verwachting hebben de volgende factoren een positieve invloed op de mate van 
tevredenheid met de zorgverlening: 

 
• Hogere leeftijd 
• Lager opleidingsniveau 
• Man zijn 
• Minder symptomen van de ziekte 
• Beter emotioneel functioneren 
• Geen/ weinig ervaren tekort aan emotionele steun 
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• Hogere/ lagere gepercipiëerde mate van controle  
• Positieve ziekte-cognitie 
• Hogere hoeveelheid ontvangen emotionele steun 

 
2.1.4 Determinanten tevredenheid met nieuwe werkwijze 
Waarschijnlijk zien patiënten met een relatief druk leven, meer voordelen in de schriftelijk 
controle dan patiënten met een wat minder druk leven. Verwacht wordt daarom dat 
bijvoorbeeld werken/ studeren een positieve invloed heeft op de beoordeling van de nieuwe 
werkwijze. Patiënten die de controle schriftelijk laten plaatsvinden, hoeven geen tijd vrij te 
maken om naar het AZG te gaan. De reistijd die nodig is om bij het AZG te komen, kan 
daarom een rol spelen in de mate waarin dit als een voordeel wordt gezien. Verwacht wordt dat 
een lange reistijd een positieve invloed heeft op de beoordeling van de nieuwe werkwijze. Voor 
oudere patiënten geldt in het algemeen dat zij minder gewend zijn aan het invullen van 
vragenlijsten. Waarschijnlijk hebben zij hier daarom meer moeite mee dan jongere patiënten. 
Het opleidingsniveau kan een rol spelen bij het begrijpen van de vragenlijst en de mogelijkheid 
zich schriftelijk uit te drukken. Bij onderzoek van Etter en Perneger55 bleek dat, ondanks 
makkelijk taalgebruik, de lager opgeleiden meer moeite hadden met het invullen van de 
vragenlijst dan de hoger opgeleiden. Verwacht wordt dat een lager opleidingsniveau een 
negatieve invloed heeft op de beoordeling van de nieuwe werkwijze. Uit onderzoek is gebleken 
dat er groepen kunnen worden onderscheiden die relatief veel gebruik maken van de zorg. Dit 
is natuurlijk in de eerste plaats de groep met gezondheidsproblemen. Maar ook andere 
kenmerken kunnen een rol spelen in de mate van zorggebruik. Bij de variabelen leeftijd, sekse, 
opleidingsniveau en burgerlijke staat, wordt vaak een verband gevonden met de mate van 
zorggebruik. Dit verband wordt echter niet gevonden bij IBD-patiënten. Het psychisch 
welbevinden hangt volgens de meeste onderzoeken het sterkst samen met de mate van 
zorggebruik2,56,57. Ook binnen de groep IBD-patiënten is dit het geval57. Hoe slechter de 
psychische gesteldheid van de patiënt, hoe groter de mate van zorggebruik is. Verwacht wordt 
daarom dat een lager psychisch welbevinden een negatieve invloed heeft op de beoordeling van 
de nieuwe werkwijze. De nieuwe werkwijze leidt er immers toe dat de intensiteit van de 
zorgverlening op momenten dat de patiënt (redelijk) gezond is, vermindert. 
 



 

Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid                                                                                         Afdeling MDL AZG 23 

Concluderend 
Naar verwachting hebben de volgende factoren een positieve invloed op de mate van 
tevredenheid met de nieuwe situatie ten opzichte van de mate van tevredenheid met de vroegere 
situatie. 
  

• Lange reistijd van thuis naar het AZG 
• Werken/ studeren 
• Beter emotioneel functioneren 
• Een hoger opleidingsniveau  
• Lagere leeftijd 

 
2.2 Patiëntengedrag 
In deze paragraaf komen de verwachtingen omtrent de drie vormen van patiëntengedrag aan 
bod. Het gaat hier om het gebruik maken van alternatieve geneeswijzen, het internetgebruik 
voor lotgenotencontact en de therapietrouw. Naast verwachtingen over de mate waarin hiervan 
sprake is, worden ook verwachtingen geformuleerd over de determinanten hiervan. 
 
2.2.1 Alternatieve geneeswijzen 
Onder alternatieve geneeswijzen wordt in dit onderzoek verstaan: alle vormen van diagnostiek 
en therapie die niet aan de Nederlandse faculteiten of officieel paramedische opleidingen wordt 
gedoceerd30. Jaarlijks maakt ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking gebruik van de 
diensten van een alternatieve arts of therapeut21. Juist bij chronisch zieken bestaat 
belangstelling voor deze alternatieve genezers, zoals homeopaten, iriscopisten, natuurgenezers, 
acupuncturisten, magnetiseurs, etc3. Deze patiënten komen vaak bij een alternatieve genezer 
terecht, nadat ze al veel hebben geprobeerd in het reguliere circuit31. Men zal voor de rest van 
hun leven te maken houden met de ziekte en is daarom geneigd alle mogelijkheden te proberen 
om beter te worden of minder last te ondervinden van de ziekte. Murray en Rubel (1992) gaven 
aan dat alternatieve genezers vaak hoop geven aan patiënten met een chronische ziekte27. 
Verder besteden alternatieve artsen en therapeuten veel aandacht aan de sociale en psychische 
gevolgen van de ziekte voor de patiënt31. Een consult duurt daarom ook een stuk langer dan bij 
de reguliere arts, zodat er veel tijd kan worden genomen om te luisteren naar de patiënt en 
aandacht te besteden aan de niet-fysieke aspecten van de ziekte. Patiënten die een alternatieve 
arts of therapeut bezoeken, ervaren hierbij vaak de volgende voordelen ten opzichte van de 
reguliere zorgverlening31: 
 

• Er is tijdens het consult meer tijd beschikbaar. 
• Er is meer aandacht voor de psychische gevolgen van de ziekte. 
• De alternatieve arts/ therapeut geeft meer hoop. 
• De alternatieve arts/ therapeut laat meer meebeslissen in de te volgen therapie. 

 
Uit onderzoek onder IBD-patiënten in Canada komt naar voren dat ongeveer een derde van 
deze patiënten op het moment van onderzoek (2003) gebruik maakte van alternatieve 
geneeswijzen. De helft hiervan raadpleegde hen specifiek voor hun IBD33. De twee 
belangrijkste redenen hiervoor waren30: 
 

• Het willen vermijden van bijwerkingen van de reguliere medicijnen. 
• Het idee hebben dat de reguliere geneeskunde niet helpt. 
 

Volgens onderzoekers is er een stijging in het gebruik van alternatieve geneeswijzen waar te 
nemen onder IBD-patiënten27,34,35,37,38. Onderzoek in Zwitserland liet zien dat 47% van deze 
patiënten gebruik had gemaakt van alternatieve geneeswijzen. De belangrijkste redenen 
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kwamen overeen met die van de Canadese gebruikers. Van deze mensen gaf 61% aan dat hun 
gezondheid door de alternatieve methode was verbeterd34. Verwacht wordt dat ook binnen de 
groep IBD-patiënten een deel gebruik maakt of heeft gemaakt van alternatieve geneeswijzen. 
Onderzocht zal worden hoe groot deze groep is. 
 
Determinanten gebruik alternatieve geneeswijzen 
Volgens Aakster zijn er de volgende motieven voor het raadplegen van een alternatieve arts of 
therapeut30: 
 
• Referentiegroepgedrag 

De patiënt oriënteert zich op de opvatting/ aanbeveling van personen of instanties aan wie 
een zeker gezag wordt toegekend (bijvoorbeeld familie, vrienden, tijdschrift) 

• Niet-geaccepteerd lijden 
De patiënt neemt er geen genoegen mee om “ermee” te moeten leven en besluit het lot in 
eigen handen te nemen. 

• Aantrekkende krachten vanuit de alternatieve geneeswijzen 
Van veel alternatieve geneeswijzen gaat de roep uit dat zij meer aandacht (tijd, liefde) 
besteden aan de mens, dat zij met minder schadelijke methoden werken, dat zij op langere 
termijn de gezondheid beter herstellen, enz. 

 
Aakster haalt hieruit drie soorten gebruikers: 
 
1. Gefrustreerden (gefrustreerd in de reguliere zorg) 
2. Pragmatici (met alternerend gebruik van reguliere en alternatieve zorg) 
3. Principiëlen (op grond van levens- en wereldbeschouwing) 
 
Uit onderzoek is gebleken dat kenmerken van de patiënt een voorspellende waarde hebben in 
de mate waarin men gebruik maakt van alternatieve geneeswijzen33. Vrouwen en mensen met 
een relatief hoog opleidingsniveau blijken vaker gebruik te maken van alternatieve 
geneeswijzen59,60. Uit een ander onderzoek naar het gebruik van alternatieve geneeswijzen 
onder IBD-patiënten, kwam naar voren dat jongere patiënten, alleenstaanden en patiënten met 
een minder goede kwaliteit van leven, meer gebruik maken van alternatieve 
geneeswijzen35,58,60,61. Hoe meer informatie men had over IBD en alternatieve geneeswijzen, 
des te vaker men gebruik maakte van deze geneeswijzen. Ook de ziekteduur bleek positief 
samen te hangen met het gebruik maken van alternatieve geneeswijzen27. Mensen voor wie de 
impact van IBD op hun leven groot was, waren ook degenen die het meest experimenteerden 
met alternatieve geneeswijzen35. IBD-patiënten die gebruik maken van alternatieve 
geneeswijzen, geven vaak aan hierdoor meer controle over hun gezondheid te willen  
krijgen27, 37. Dit hoeft echter niet te betekenen dat patiënten met een lage gepercipiëerde mate 
van controle, vaker gebruik maken van alternatieve geneeswijzen. Het gebruik maken van 
alternatieve geneeswijzen kan de gepercipiëerde mate van controle doen toenemen. De richting 
van een mogelijk verband tussen de gepercipiëerde mate van controle en het wel of niet gebruik 
maken van alternatieve geneeswijzen, is daarom moeilijk te voorspellen. 
 
De volgende kenmerken van de patiënt hebben naar verwachting een positieve invloed op de 
mate waarin gebruik wordt gemaakt van alternatieve geneeswijzen: 
 

• Vrouw zijn 
• Jonger zijn 
• Lager rapportcijfer voor kwaliteit van leven 
• Lage/ hoge gepercipiëerde mate van controle 
• Langere ziekteduur 
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• Hoger opleidingsniveau 
• Kennis van IBD 
• Bijwerkingen medicijnen 

 
2.2.2 Internetgebruik 
Via het internet kunnen patiënten in contact komen met mensen die aan dezelfde ziekte lijden. 
Men kan zo tips uitwisselen of gewoon hun verhaal doen. Patiënten hebben te maken met een 
ongeneeslijke ziekte, welke zich kenmerkt door ups en downs. De onzekerheid en angst die dit 
met zich mee kan brengen, zou voor een deel van de patiënten een reden kunnen zijn contact te 
zoeken met lotgenoten. De verwachting is dan ook dat een deel van de IBD-patiënten het 
internet op deze manier gebruikt. Onderzocht zal worden hoe groot deze groep is. 
 
Determinanten internetgebruik 
Vrouwen maken vaker gebruik van het internet met betrekking tot hun ziekte dan mannen28. Zij 
zijn ook vaker actief in zelfhulpactiviteiten via patiëntenverenigingen82. Het gebruik van 
internet om in contact te komen met lotgenoten ligt daarom waarschijnlijk hoger bij vrouwen 
dan bij mannen. Daarnaast hebben patiënten, waarbij de ziekte een grote invloed op hun leven 
heeft, waarschijnlijk meer behoefte hierover met lotgenoten te praten dan patiënten waarbij de 
invloed beperkt is. Hetzelfde geldt naar verwachting voor mensen met een relatief slechte 
psychische gezondheidstoestand. Verwacht wordt dat de volgende factoren een positieve 
invloed hebben op de mate waarin het internet wordt gebruikt om in contact te komen met 
lotgenoten: 
 

• Vrouw zijn 
• Groter verschil (discrepantie) in de beoordeling van de kwaliteit van leven (met/ zonder 

IBD) 
• Beter emotioneel functioneren 

 
2.2.3 Therapietrouw 
Onder therapietrouw wordt verstaan: de mate waarin het gedrag van de patiënt in termen van 
gebruik van medicijnen, het houden van een dieet of het aanbrengen van veranderingen in 
leefwijze overeenkomt met het voorschrift van de arts30. Voor de meeste IBD-patiënten geldt 
dat hun therapie bestaat uit het slikken van medicijnen. Ook het aanpassen van leefgewoonten 
valt hieronder, zoals het stoppen met roken en het vermijden van stress. Veel patiënten passen 
tevens hun eetgewoonten aan. Vaak moet men er zelf achter komen wat men het beste wel en 
niet kan eten, omdat dit verschilt per patiënt. Omdat er tussen IBD-patiënten grote verschillen 
kunnen bestaan in de mate waarin men last ondervindt van de ziekte, zal de mate waarin er 
sprake is van therapietrouw waarschijnlijk ook verschillen. Over de mate van therapietrouw in 
het algemeen is dan ook moeilijk een voorspelling te doen. 
 
Medicijnvoorschriften 
Bij een gezondheidsprobleem zeggen mannen vaker dat ze doen wat de arts voorstelt (60%) 
dan vrouwen (50%)28. Hoogopgeleiden zijn meer geneigd het roer zelf in handen te houden, 
terwijl laagopgeleiden vaker zeggen te doen wat de arts voorstelt28. Verwacht wordt daarom dat 
een lager opleidingsniveau en man-zijn een positieve invloed hebben op de mate waarin men 
zich houdt aan de medicijnvoorschriften van de arts. 
 
Roken 
In Nederland rookt 30% van de mannen en 27% van de vrouwen (CBS). Dit percentage ligt 
naar verwachting lager onder IBD-patiënten, omdat zij vaak worden ontmoedigd te roken in 
verband met de negatieve invloed hiervan op het ziektebeloop. Het percentage rokers bij 
patiënten met de ziekte van Crohn ligt volgens onderzoek veel hoger dan bij patiënten met 
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colitis ulcerosa5,62-64. De verklaring hiervoor zou zijn dat roken de kans op het ontwikkelen van 
de ziekte van Crohn vergroot. Verwacht wordt daarom dat ook binnen deze groep het 
percentage rokers bij patiënten met de ziekte van Crohn hoger ligt dan het percentage rokers bij 
patiënten met colitis ulcerosa. 
 
Eetgewoonten 
Patiënten die veel last ondervinden van hun ziekte zullen waarschijnlijk eerder geneigd zijn 
pogingen te ondernemen om de ernst van de symptomen te doen afnemen. Een manier waarop 
men dit kan proberen te bereiken is het aanpassen van de eetgewoonten. Naar verwachting 
zullen patiënten die relatief veel last hebben van symptomen, vaker hun eetgewoonten hebben 
aangepast dan patiënten die hiervan minder last ondervinden. 
 
2.3 Relatie tussen tevredenheid en gedrag 
Zoals vermeld heeft de mate van tevredenheid volgens Linder-Pelz (1982) invloed op het 
gedrag van de patiënt. De vraag is of dit ook geldt voor de drie aspecten van patiëntengedrag, 
welke in dit onderzoek zijn opgenomen. In dit onderzoek wordt tevens rekening gehouden met 
de mogelijkheid dat het patiëntengedrag van invloed is op de mate van tevredenheid met de 
zorgverlening. 
 
Mate van tevredenheid en gebruik alternatieve geneeswijzen 
Volgens Aakster is de afstotende kracht uit de reguliere gezondheidszorg één van de mogelijke 
aanleidingen om een alternatieve arts of therapeut te bezoeken33. Deze afstotende kracht kan 
zich voordoen als de behandeling niet helpt of als de patiënt het gevoel heeft niet prettig 
bejegend te worden. Ook hier geldt dat patiënten die het persoonlijke contact met de arts 
missen, door de invoering van de schriftelijke controle, eerder geneigd zullen zijn een 
alternatieve arts te bezoeken. Persoonlijke aandacht en de beschikbare tijd bij het consulteren 
van een alternatieve arts of therapeut, worden vaak als redenen genoemd om een alternatieve 
arts of therapeut te bezoeken31. Als het gebruik van alternatieve geneeswijzen van invloed is op 
de mate van tevredenheid met de reguliere zorgverlening, kan deze zowel positief als negatief 
zijn. Binnen de alternatieve geneeswijzen heeft men een andere benadering van ziekte en 
gezondheid. Daarnaast is het consult vaak uitgebreider. Indien de patiënt baat heeft bij een 
alternatieve methode, zou dit het vertrouwen in de reguliere zorgverlening kunnen 
verminderen. Bovendien is een meer kritische kijk op de manier van zorgverlening een logisch 
gevolg, als men meer tijd en aandacht krijgt van een alternatieve arts dan men gewend is bij de 
reguliere arts. Het gebruik maken van alternatieve geneeswijzen kan echter ook een positieve 
invloed hebben op de mate van tevredenheid met de reguliere zorgverlening. Het gebruik 
maken van alternatieve geneeswijzen kan voorzien in een behoefte van de patiënt, waaraan 
volgens deze patiënt niet voldoende aandacht wordt besteed binnen de reguliere zorgverlening. 
Doordat de alternatieve geneeswijzen in deze behoefte voorziet, kan hij zijn verwachtingen ten 
aanzien van de reguliere zorg hebben bijgesteld met een minder kritische houding als gevolg, 
wat leidt tot een hogere mate van tevredenheid. 
 
Mate van tevredenheid en internetgebruik 
Ontevredenheid met de zorgverlening kan invloed hebben op de mate waarin patiënten het 
internet gebruiken om in contact te komen met lotgenoten. Het gevoel niet door de arts 
begrepen te worden bijvoorbeeld, kan ertoe leiden dat de patiënt dit begrip probeert te krijgen 
bij lotgenoten. Ook praten met lotgenoten over de manier van omgaan met de ziekte kan prettig 
zijn, wanneer hieraan geen of nauwelijks aandacht wordt besteed door de arts. Door de 
schriftelijke controle hebben patiënten aanzienlijk minder persoonlijk contact met hun arts. Het 
is mogelijk dat patiënten die dit persoonlijk contact missen, meer contact zoeken met 
lotgenoten via het internet. Het raadplegen van het internet om in contact te komen met 
lotgenoten zou eveneens van invloed kunnen zijn op de mate van tevredenheid met de 
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zorgverlening. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan contact met lotgenoten ertoe leiden 
dat de patiënt meer te weten komt over de ziekte, de behandelmogelijkheden en de manier 
waarop de zorgverlening bij andere patiënten verloopt. Dit kan resulteren in een meer kritische 
houding ten opzichte van de zorgverlening, wat de tevredenheid negatief kan beïnvloeden. Ten 
tweede kan het contact met lotgenoten ervoor zorgen dat de patiënt er minder behoefte aan 
heeft dat de arts aandacht besteedt aan de sociale en psychische gevolgen van de ziekte, omdat 
het contact met lotgenoten al voorziet in deze behoefte. Doordat men minder belang hecht aan 
dit aspect bij het contact met de arts, is men in hogere mate tevreden met de reguliere 
zorgverlening. 
 
Mate van tevredenheid en therapietrouw 
Indien een patiënt niet tevreden is met de reguliere zorgverlening, kan hij minder snel geneigd 
zijn het advies van de arts aan te nemen en op te volgen. Uit verschillende onderzoeken komt 
naar voren dat een hoge mate van tevredenheid met deze zorgverlening een positieve invloed 
heeft op de therapietrouw1,20,26,42,65. Een vermindering van persoonlijk contact tussen de arts en 
patiënt, door het invoeren van de schriftelijke controle kan de therapietrouw in negatieve zin 
beïnvloeden. Dit geldt voor patiënten die dit persoonlijke contact missen. Het zou echter ook 
voor de patiënten kunnen gelden die de schriftelijke controle als positief ervaren. De arts 
spreekt de patiënt immers minder vaak dan voorheen en heeft zodoende minder vaak de 
gelegenheid te vragen naar het medicijngebruik en de leefgewoonten van de patiënt alsmede 
advies te geven op dit gebied. De mate van therapietrouw heeft naar verwachting geen invloed 
op de tevredenheid met de zorgverlening. 
 
Concluderend 
De mogelijke relatie tussen de mate van tevredenheid met de zorg en de verschillende vormen 
van patiëntengedrag is moeilijk te voorspellen. Bij het vinden van een verband tussen 
bijvoorbeeld de mate van tevredenheid en het gebruik maken van alternatieve geneeswijzen, 
kan nog niets worden gezegd over de richting van dit verband. De mate van tevredenheid kan 
immers zowel van invloed zijn op het gebruik van alternatieve geneeswijzen, alsook worden 
verklaard door de mate waarin gebruik wordt gemaakt van alternatieve geneeswijzen. 
Daarnaast is het mogelijk dat van deze twee richtingen tegelijkertijd sprake is, waardoor er bij 
de analyses geen verband wordt gevonden. 
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2.4 Het onderzoeksmodel 
In dit hoofdstuk kwamen de verwachte determinanten van de patiëntentevredenheid en het 
patiëntengedrag aan de orde. Deze determinanten zijn opgenomen in het onderzoeksmodel 
(figuur 2.1). Onder de onafhankelijke en intermediërende variabelen vallen de kenmerken van 
de patiënt. Volgens Linder-Pelz zijn daarnaast ook kenmerken van de zorgverlening van 
invloed op de tevredenheid. Of dit ook geldt voor de patiënten binnen dit onderzoek wordt 
onderzocht door de tevredenheid met de huidige zorgverlening te vergelijken met die van twee 
jaar geleden. Op deze manier kan worden achterhaald of men de nieuwe werkwijze beter, gelijk 
of minder goed beoordeelt dan de situatie waarin de controles nog uitsluitend op de polikliniek 
plaatsvonden. De mate van tevredenheid met de zorgverlening heeft volgens Linder-Pelz 
invloed op het gedrag van de patiënt. Zoals blijkt uit het model, wordt in dit onderzoek ook 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat het gedrag van invloed is op de mate van 
tevredenheid met de zorgverlening. Daarnaast wordt er een wederzijdse relatie verondersteld 
tussen de mate van tevredenheid met de zorgverlening en de discrepantie in de kwaliteit van 
leven. 
 
       Onafhankelijk          Intermediërend                      Afhankelijk 
 
 

 
Figuur 2.1 Onderzoeksmodel 
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksopzet en methode 
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de resultaten met betrekking tot de 
patiëntentevredenheid en het patiëntengedrag van de IBD-patiënten, wordt in dit hoofdstuk 
aandacht besteed aan de opzet en methode van het onderzoek. In de eerste paragraaf wordt 
ingegaan op de wijze van dataverzameling, de respons en de representativiteit. In paragraaf 3.2 
komen vervolgens de instrumenten aan bod, welke gebruikt worden om de variabelen uit het 
onderzoeksmodel te meten. In paragraaf 3.3 wordt de betrouwbaarheid van de bestaande 
schalen besproken. Om de tevredenheid met de nieuwe werkwijze te kunnen meten, is er een 
nieuwe schaal gemaakt. De betrouwbaarheid en validiteit hiervan komt aan bod in paragraaf 
3.4. Tot slot gaat paragraaf 3.5 in op de analyses, welke gebruikt worden om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden. 
 
3.1 Onderzoeksopzet 
Een deel van de patiënten, dat ervaring heeft met de nieuwe werkwijze, is in februari dit jaar 
benaderd voor een onderzoek naar de kwaliteit van leven. Omdat een tweede verzoek om een 
vragenlijst in te vullen binnen zo’n korte tijd, de bereidheid hiertoe zou kunnen verlagen, zijn 
deze patiënten buiten het onderzoek gelaten. Zo wordt het risico op een lage respons verkleind. 
De patiënten die destijds benaderd zijn, zijn willekeurig geselecteerd. Het benaderen van de 
andere helft van de IBD-patiënten heeft dan ook geen gevolgen voor de representativiteit van 
dit onderzoek. Wel moet worden opgemerkt dat deze onderzoeksgroep slechts patiënten bevat 
die minimaal één keer de vragenlijst hebben ingevuld. Patiënten die hun medewerking niet 
hebben verleend en patiënten waarvan de gezondheidssituatie dit (nog) niet toelaat, vallen dus 
buiten dit onderzoek. Het is dan ook te verwachten dat de gezondheidssituatie van de patiënten 
die benaderd zijn deel te nemen aan dit onderzoek iets beter is dan die van de gehele groep 
IBD-patiënten van het AZG.  
 
Voor de materiaalverzameling is gebruik gemaakt van vragenlijsten, die aan 127 IBD-patiënten 
zijn verstuurd. Na ruim twee weken, had 63% de vragenlijst geretourneerd en is er een 
herinneringsbrief gestuurd. Dit leidde tot een uiteindelijke respons van 80,3%  
(N= 102). De gegevens van de respondenten zijn ingevoerd met het statistisch programma 
SPSS. Alvorens analyses uit te voeren, is eerst de betrouwbaarheid van de verschillende 
schalen berekend. Dit is gedaan door middel van de Crohnbach’s Alpha.  
 
3.2 Beschrijving meetinstrumenten 
In deze paragraaf komen de meetinstrumenten aan bod, welke worden gebruikt om de 
variabelen uit het onderzoeksmodel te meten. Als eerste komen de kenmerken van de patiënt 
aan de orde. Dit zijn de onafhankelijke en de intermediërende variabelen. Vervolgens komen de 
afhankelijke variabelen aan bod. De verschillende instrumenten zullen kort worden beschreven. 
Als het een schaal betreft, wordt tevens informatie gegeven over de manier van (her)coderen en 
het berekenen van schaalscores. 
 
3.2.1 Kenmerken van de patiënt 
Om bij het analyseren van de gegevens te kunnen kijken of er verschillen bestaan tussen 
patiënten met verschillende demografische kenmerken, is er gevraagd naar de leeftijd, het 
geslacht, opleidingsniveau, burgerlijke staat, dagbesteding, het hebben van een partner en de 
afstand tussen het woonadres en het AZG (zie bijlage 3: deel L). 
 
Ook de ziektegegevens van de patiënt kunnen mogelijke verschillen tussen patiënten verklaren. 
Daarom zijn ook hierover vragen opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld gevraagd aan welke ziekte 
de patiënt lijdt, wanneer de diagnose werd gekregen en of de patiënt lid is van de 
patiëntenvereniging. Ook vragen als: “bent u ooit geopereerd in verband met uw ziekte”, 
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“ervaart u bijwerkingen van de medicijnen” en” hoe vaak heeft u al meegewerkt aan de 
schriftelijke controle” zijn in dit deel van de vragenlijst opgenomen (zie bijlage 3: deel A). 
 
Om de lichamelijke gezondheidstoestand van de patiënt te meten, wordt gebruik gemaakt van 
een deel van de Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ). Dit is een 
ziektespecifieke lijst, welke de ziektegerelateerde kwaliteit van leven beoogt te meten (zie 
bijlage 3: deel B). Met behulp van vier subschalen wordt de fysieke, sociale en psychische 
status van de patiënt vastgesteld. De IBDQ is ontwikkeld en gevalideerd door Guyatt en 
Irvine62. De vragenlijst is onderverdeeld in vier subschalen. Voor het meten van de lichamelijke 
gezondheidstoestand van de patiënt wordt gebruik gemaakt van twee subschalen uit deze lijst, 
namelijk de IBDQ-bowel en de IBDQ-systemic. Uit eerder onderzoek kwam een Cronbach’s 
alpha van .89 (bowel) en .79 (systemic) naar voren81. De IBDQ-bowel meet de gastro-
intestinale symptomen van de patiënt. Een voorbeeld van zo’n vraag is “heeft u de afgelopen 
twee weken last gehad van buikkrampen”. De schaal bestaat uit tien items (min/ max: 10/ 70). 
Hoe lager de score, des te meer de patiënt gastro-intestinale symptomen ervaart. De IBDQ-
systemic meet de systemische symptomen. Dit zijn symptomen die indirect een gevolg van de 
ziekte kunnen zijn, zoals vermoeidheid, slapeloosheid en het behouden van een gezond 
gewicht. Een voorbeeld van een vraag uit deze subschaal is “hoeveel energie had u de 
afgelopen twee weken”. De IBDQ-systemic bestaat uit vijf items (min/ max: 5/ 35). Hoe lager 
de score, des te meer de patiënt systemische symptomen ervaart.  
 
De psychische en sociale status is gemeten door gebruik te maken van de andere twee 
subschalen van de IBDQ, namelijk de IBDQ-emotional en de IBDQ-social. Uit eerder 
onderzoek kwam een Cronbach’s alpha van .92 (emotional) en .81 (social) naar voren81. De 
IBDQ-emotional meet de emotionele disfunctie en hierbij hoort bijvoorbeeld de vraag “hoe 
vaak heeft u zich de afgelopen twee weken verdrietig of van streek gevoeld”. De schaal bestaat 
uit 12 items (min/ max: 12/ 84). Hoe lager de score, des te meer sprake er is van emotionele 
disfunctie. De IBDQ-social meet de sociale disfunctie. Een voorbeeld van een vraag uit deze 
subschaal is “hoe vaak had u gedurende de afgelopen twee weken het gevoel niet door uw 
omgeving begrepen te worden”. Deze schaal bestaat uit 5 items (min/ max: 5/ 35). Hoe lager de 
score, des te meer sprake er is van sociale disfunctie. 
 
De manier waarop de patiënt betekenis verleent aan de ziekte (ziekte-cognitie) is gemeten door 
middel van de Ziekte-Cognitie-Lijst (ZCL) (zie bijlage 3: deel C). Deze Nederlandstalige 
vragenlijst werd ontwikkeld om na te kunnen gaan op welke manier patiënten met een 
chronische ziekte betekenis geven aan hun ziekte. De vragenlijst bestaat uit drie delen, namelijk 
“hulpeloosheid”,  “acceptatie” en “disease benefits”. Een hoge score op “hulpeloosheid” 
benadrukt de negatieve betekenis van de ziekte, welke kan worden afgezwakt door een hoge 
score op “acceptatie”. Gevraagd is in welke mate men het eens is met uitspraken zoals die door 
mensen met een chronische ziekte werden geformuleerd. Men kon telkens aangeven of men het 
niet (1), een beetje (2), in sterke mate (3) of helemaal (4) met de stellingen eens is. Door de 
scores van de vragen per subschaal op te tellen, kunnen er drie scores worden verkregen. Elke 
subschaal bevat zes items (min/ max: 6/ 24). Hoe hoger de totaalscore op de subschalen is, hoe 
meer men zich hulpeloos voelt, hoe beter men de ziekte heeft geaccepteerd en hoe meer men 
voordelen ervaart van de ziekte. Er is geen totaalscore. Bij het testen van de vragenlijst onder 
patiënten met Reumatoïde Artritis (RA) en Multiple Sclerose (MS) werden alpha-coëfficienten 
van .84 tot .91 gerapporteerd. Dit wijst op een goede betrouwbaarheid van de schaal. Verder 
werden er correlaties berekend tussen de subschalen om de onderlinge samenhang na te gaan. 
Hulpeloosheid en acceptatie correleerden negatief (RA: -.43 en MS: -.45). Acceptatie en 
disease benefits correleerden positief (RA: .36 en MS: .46). De correlatie tussen hulpeloosheid 
en disease benefits was niet significant voor RA patiënten (-.03), maar negatief voor MS 
patiënten (-.19). 
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De mate waarin de patiënt sociale steun ontvangt en een eventueel tekort of teveel hieraan, 
wordt gemeten met een subschaal van de Sociale Steun Lijst (SSL), emotionele  
steun bij problemen (zie bijlage 3: deel E). Deze schaal bestaat uit acht items en meet zowel de 
mate waarin sociale steun is ontvangen (interactie), als de mate waarin dit afwijkt van wat men 
zich zou wensen (discrepantie). Een voorbeeld van een vraag uit het interactiedeel is  “gebeurt 
het wel eens dat men u helpt uw problemen te verhelderen”. Hierop kan men antwoorden met 
“zelden of nooit”(1), “af en toe”(2), “regelmatig”(3) of “erg vaak” (4). De mate waarin de 
patiënt sociale steun ontvangt, wordt weergegeven door de totaalscore te nemen (min/ max: 8/ 
32). Hoe hoger deze score, hoe meer sociale steun er is ontvangen. Vervolgens kan men 
aangeven of er discrepantie bestaat tussen de werkelijke situatie en de gewenste situatie. Men 
kan dit aangeven door één van de volgende antwoorden aan te kruisen: “mis ik, zou ik graag 
meer willen”(1), “mis ik niet echt, maar het zou prettig zijn als het iets vaker gebeurde”(2), 
“precies goed zo, ik zou niet vaker of minder vaak willen”(3) en “gebeurt te vaak; het zou 
prettig zijn als het minder vaak gebeurde”(4). Voordat er een totaalscore voor het discrepantie-
deel kan worden berekend, moeten de coderingen worden aangepast. De scores 3 en 4 worden 
1 en de score 1 wordt 3. Hoe hoger de somscore hiervan is, hoe meer de patiënt een tekort aan 
sociale steun ervaart (min/ max: 8/ 32). Het kan ook voorkomen dat een patiënt teveel sociale 
steun ervaart. Om dit te kunnen nagaan, moeten de scores op een andere manier worden 
gehercodeerd: 1, 2 en 3 wordt 0, 4 wordt 1. De mate waarin een teveel aan sociale steun wordt 
ervaren, kan dan wederom berekend worden door de somscore te nemen. Een hoge score 
betekent te veel steun (min/ max: 0/ 8). Voor de subschaal geldt dat de respondent maximaal 
één ontbrekende score mag hebben, om toch tot een schaalscore te kunnen komen. In het geval 
er sprake is van één ontbrekende score, kan deze worden vervangen door het gemiddelde van 
de scores op de andere items van de schaal. Zoals genoemd, zal in dit onderzoek slechts de 
subschaal “emotionele steun bij problemen” worden gebruikt. De betrouwbaarheid van de 
subschaal bleek goed te zijn. De Crohnbach’s Alpha van het interactie-deel is .83 en die van het 
discrepantie-deel is .91. 
 
Voor het meten van de gepercipiëerde mate van controle wordt de Mastery Scale gebruikt (zie 
bijlage 3: deel F). Deze schaal is ontwikkeld door Pearlin & Schooler in 197866 en bevat zeven 
items (min/ max: 7/ 28). Hiermee wordt gemeten in welke mate de respondent invloed denkt te 
hebben op de dingen die in zijn leven gebeuren. Een vraag uit deze schaal is “ik heb maar 
weinig controle over de dingen die met me gebeuren”. De respondent kan aangeven in hoeverre 
hij het hier mee (on)eens is. Hoe hoger de score, des te hoger de mate van gepercipiëerde 
controle is. De Mastery Scale is sinds 1978 veel toegepast en betrouwbaar gebleken6,12 

 
Om na te gaan hoeveel kennis de patiënt heeft over de ziekte en de behandelmogelijkheden, is 
gevraagd in hoeverre hij het internet raadpleegd om hierover informatie op te zoeken. Hierover 
is een viertal vragen opgenomen (zie bijlage 3: deel J). Een voorbeeldvraag is “hoe vaak heeft u 
(naar schatting) in het afgelopen jaar het internet geraadpleegd voor informatie over uw ziekte”, 
waarbij de respondent kan kiezen tussen wekelijks, maandelijks of een paar keer. Verder is 
gevraagd of de patiënt lid is van de patiëntenvereniging (zie bijlage 3: A6). Bovendien heeft de 
patiënt zelf kunnen aangeven hoeveel hij over zijn ziekte en de behandelmogelijkheden weet 
(zie bijlage 3: A15). Men kon hierop de volgende antwoorden geven: “vrij weinig”, “niet veel, 
maar ook niet weinig”, “vrij veel” en “heel veel”.  
 
Om na te gaan hoe groot de patiënt denk dat de ziekte zijn kwaliteit van leven beïnvloedt, is de 
respondenten gevraagd een rapportcijfer te geven voor de kwaliteit van leven, alsook een 
rapportcijfer voor de kwaliteit van leven als men geen IBD zou hebben (zie bijlage 3: deel D). 
Het verschil tussen deze twee cijfers (discrepantie) geeft weer in hoeverre de patiënt vindt dat 
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de ziekte zijn kwaliteit van leven heeft beïnvloed. Daarnaast zal het rapportcijfer voor het leven 
met IBD worden gebruikt als de subjectieve kwaliteit van leven. 
 
3.2.2 Patiëntentevredenheid 
De patiëntentevredenheid wordt gemeten met de QUOTE-IBD. Deze afkorting staat voor 
QUality Of care Through the patient’s Eyes. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 
Gezondheidszorg (NIVEL) heeft verschillende QUOTE meetinstrumenten ontwikkeld, welke 
de kwaliteit van zorg meten, vanuit het perspectief van de patiënt. Zo zijn er al QOUTE-
vragenlijsten voor astmapatiënten, reumapatiënten, gehandicapten en ouderen. De instrumenten 
bestaan uit een gedeelte met vragen, welke voor patiënten in het algemeen gelden. Dit gedeelte 
(10 items) kan worden aangevuld met specifieke vragen, afhankelijk van de groep patiënten die 
wordt onderzocht. Ook voor IBD-patiënten is recentelijk een vragenlijst ontwikkeld1. Hiervoor 
hebben 380 patiënten uit zeven landen (Noorwegen, Ierland, Nederland, Portugal, Italië, 
Griekenland en Israël) meegewerkt. Zij gaven aan welke aspecten van de zorgverlening zij het 
belangrijkst vonden. Dit resulteerde in 23 IBD-specifieke items, welke vervolgens werden 
getest in Nederland onder 162 patiënten. Uiteindelijk zijn er 13 IBD-specifieke items 
overgebleven. De belangscores hierop hadden een hoge interne betrouwbaarheid (Crohnbach’s 
alpha van .83). Samen met de algemene items, komt het totaal hiermee op 23 (zie bijlage 3: 
deel G). Patiënten kunnen voor deze 23 aspecten van de zorgverlening een belangscore geven. 
Men kan kiezen uit 1 (niet belangrijk), 2 (enigszins belangrijk), 3 (belangrijk) of 4 (heel 
belangrijk). Vervolgens kan men voor dezelfde aspecten aangeven in hoeverre hiervan sprake 
is. De antwoordmogelijkheden zijn hier 1 (nee), 2 (niet echt), 3 (over het algemeen wel) en 4 
(ja). De uiteindelijke score wordt berekend door het belang (importance) van een bepaald 
aspect te vergelijken met de mate waarin hiervan sprake is (performance). Hiervoor worden de 
scores eerst gehercodeerd. Voor de belangscores geldt: 1 wordt 0, 2 wordt 3, 3 wordt 6 en 4 
wordt 10. Voor de performance-scores geldt: 1 blijft 1, 2 wordt 1, 3 en 4 wordt 0.  Het 
gecombineerde effect van importance en performance wordt de quality impact genoemd. 
Omdat vast staat dat bij onderzoek naar patiëntentevredenheid zo’n 90% zegt tevreden te zijn, 
wordt deze informatie gebruikt bij de QUOTE-IBD. De Quality impact is 10 – (importance x 
performance). Als een gemiddelde quality impact score kleiner is dan 9.0, geeft dit aan dat 
meer dan 10% van de populatie een slechte beoordeling geeft op het betreffende aspect. Als de 
patiënt een bepaald aspect als heel belangrijk ervaart en aangeeft dat hiervan sprake is, is de 
individuele impact score: 10 – (10 x 0) = 10.  Als een patiënt een ander aspect als enigszins 
belangrijk ervaart en hiervan geen sprake is, is de individuele impact score: 10 – (3 x 1) = 7. 
Patiënten hadden relatief lage impactscores voor het aspect informatievoorziening en aandacht 
voor het psychisch welbevinden, naast het fysieke welbevinden. Specifiek voor dit onderzoek 
geldt dat het niet gaat om de algemene (on)tevredenheid, maar om de (on)tevredenheid met de 
nieuwe manier van werken. Het gaat hierbij om het (mogelijke) verschil in beoordeling tussen 
de oude en de nieuwe situatie. Nadat de respondent het belang van de verschillende aspecten 
heeft aangegeven, kan hij daarom een beoordeling van deze aspecten geven van zowel de 
situatie van twee jaar geleden als de huidige situatie. Op deze manier kan voor zowel de 
huidige manier van zorgverlening, als voor de situatie van twee jaar geleden, impactscores 
worden berekend. Naast de QUOTE-IBD, zijn er nog vragen opgenomen, om de tevredenheid 
te meten met de manier waarop schriftelijke controle is ingevoerd en de manier waarop het 
wordt uitgevoerd (zie bijlage 3: deel H). Het gaat hier bijvoorbeeld om de manier waarop 
medewerking is gevraagd en de begrijpelijkheid van de vragen bij de schriftelijke controle. In 
paragraaf 3.4 wordt uitgebreider ingegaan op deze nieuwe schaal. Tot slot is de patiënten ook 
rechtstreeks gevraagd of zij willen doorgaan met het regelmatig schriftelijk laten plaatsvinden 
van de controle. Men kon hierop antwoorden met 1 (ja, prettiger), 2 (ja, het maakt me niet uit), 
3 (ik twijfel), 4 (nee, ik heb dit al aangegeven) en 5 (nee, maar ik heb dit nog niet gezegd). 
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3.2.3 Patiëntengedrag 
Wat betreft het patiëntengedrag wordt in dit onderzoek gekeken naar het gebruik van 
alternatieve geneeswijzen, het internetgebruik voor lotgenotencontact en de therapietrouw. Het 
deel alternatieve geneeswijzen bestaat uit elf vragen, welke vooral ingaan op de mate waarin de 
respondent hiervan gebruik maakt en de aanleiding hiertoe (zie bijlage 3: deel I). Uiteraard 
geldt dat respondenten die (nog) nooit een alternatieve arts of therapeut hebben geraadpleegd 
met betrekking tot hun IBD, deze vragen mochten overslaan. Van de respondenten heeft 36.3% 
(N= 37) de vragen beantwoord. Drie vragen gaan in op het gebruik van internet om in contact 
te komen met lotgenoten. Er is gevraagd naar de mate van internetgebruik op deze manier en of 
dit is toegenomen in vergelijking met twee jaar geleden (zie bijlage 3: deel J). Ook hier geldt 
dat de vragen alleen beantwoord zijn door respondenten die het internet voor dit doeleinde 
gebruiken. Van de respondenten heeft 16.7% (N= 17) deze vragen beantwoord. Over de 
therapietrouw zijn vijf vragen opgenomen. Het gaat hier bijvoorbeeld over het slikken van de 
voorgeschreven medicijnen, het stoppen met roken en aanpassen van eetgewoonten (zie bijlage 
3: deel K). 
 
3.3 Betrouwbaarheid van de schalen 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is er gebruik gemaakt van verschillende schalen om 
bepaalde variabelen te meten. Het gaat hier om variabelen die zich niet lenen om rechtstreeks te 
worden gemeten. Een voorbeeld is de mate waarin een patiënt de ziekte heeft geaccepteerd. Om 
hier een goed beeld van te krijgen worden de antwoorden op zes vragen samengenomen. Een 
voorwaarde hiervoor is echter wel dat scores op de verschillende vragen binnen een schaal met 
elkaar samenhangen. Een manier om dit na te gaan is het uitvoeren van een 
betrouwbaarheidsanalyse in spss. Voor elke (sub)schaal kan zo de Crohnbach’s Alpha worden 
berekend. Hoe hoger deze is, hoe betrouwbaarder de schaal. Alle schalen hebben een hoge 
Crohnbach’s alpha. Dit betekent dat de betrouwbaarheid van de schaal goed is. De Mastery-
scale heeft met een Crohnbach’s alpha van .77 de laagste betrouwbaarheid. Echter, deze is nog 
steeds hoog genoeg om betrouwbaar te noemen. Tabel 3.1 geeft alle variabelen weer, welke 
zijn opgenomen in de vragenlijst. In het geval er sprake is van een (sub)schaal, wordt tevens de 
betrouwbaarheid hiervan genoemd. 
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Tabel 3.1 Overzicht van de onderzoeksvariabelen 
Variabele Operationalisering Vragen Min /max 

(schaal) 
score 

Crohnbach’s alpha 
(betrouwbaarheid van 
de schaal) 

Demografische gegevens 
 

Leeftijd 
Geslacht 
Opleidingsniveau 
Burgerlijke staat 
Dagbesteding 
Geloof 
Reistijd naar het AZG 

L1 
L2 
L3 
L4 
L5 
L6 
L7 

Open 
1 – 2  
1 – 7  
1 – 6  
1 – 7  
1 – 2  
Open 

 

Ziektegegevens Welke ziekte 
Welke arts 
Ziektegeschiedenis 
Lid van 
patiëntenvereniging 
Medicijngebruik 
Schriftelijke controle 
 

A1 
A2  
A3 t/m A5, A7 
 
A8 
A9 
A12, A13 
A14 

1 – 3 
Open 
Open 
 
1 – 2 
1 – 6   
Open 
1 – 5 
 

 

Lichamelijke 
gezondheidstoestand 
 
 

IBDQ bowel 
 
 
IBDQ systemic 

B1,B5,B9,B13 
B17,B20,B22, 
B24,B26,B29 
B2,B6,B10, 
B14,B18 

 
 
10 – 70 
 
5 – 35  

 
 
.85 
 
.81 

Emotioneel/ sociale 
Gezondheidstoestand 

IBDQ emotional 
 
 
 
IBDQ social 

B3,B7,B11,B15, 
B19,B21,B23, 
B25,B27,B30, 
B31,B32 
B4,B8,B12, 
B16,B28 

 
 
 
12 – 84  
 
5 – 35   

 
 
 
.92 
 
.80 

Ziekte-cognitie ZCL 
Hulpeloosheid 
 
Acceptatie 
 
Voordelen van de ziekte 

 
C1,C5,C7, 
C9,C12,C15 
C2,C3,C10, 
C13,C14,C17 
C4,C6,C8, 
C11,C16,C18 

 
 
6 – 24  
 
6 – 24 
 
6 – 24   

 
 
.89 
 
.88 
 
.89 

Emotionele steun bij 
problemen 

SSE 
Mate waarin steun is 
ontvangen 
 
Ervaren tekort  
 
Ervaren teveel 

 
 
E1a,E2a,E3a,E4a, 
E5a,E6a,E7a 
E1b,E2b,E3b,E4b, 
E5b,E6b,E7b 
E1b,E2b,E3b,E4b, 
E5b,E6b,E7b 

 
 
 
7 – 28  
 
7 – 21   
 
0 - 28 

 
 
 
.89 
 
.86 
 
.89 

Gevoel van controle Mastery scale F1 t/m F7 7 – 28  .77 
Kennis van IBD Lid patiëntenvereniging 

Internetgebruik (voor 
informatie) 
Hoeveel weet de patiënt 
over IBD/ 
behandelmogelijkheden 

A6 
 
J2 
 
 
A15 

1 – 2  
 
1 – 3  
 
 
1 – 4  
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Vervolg tabel 3.1 Overzicht van de onderzoeksvariabelen 
Kwaliteit van leven Rapportcijfer kwaliteit 

van leven 
Rapportcijfer kwaliteit 
van leven, indien men 
niet ziek zou zijn 

 
D1 
 
 
D2 

 
 1 – 10 
 
 
1 – 10 

 
 

Patiëntengedrag 
Gebruik maken van 
alternatieve geneeswijzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik maken van het 
internet   
(voor lotgenotencontact) 
 
 
Therapietrouw 

Ooit een alternatieve arts 
geraadpleegd? 
Welke therapie, hoe vaak 
en hoe lang geleden? 
Hoe vaak ten opzichte 
van 2 jaar geleden? 
Vergoeding door 
verzekering? 
Eigen kosten 
Reden voor  raadpleging 
Baat bij gehad? 
Voordelen? 
Vaker door schriftelijke 
controle? 
Internet gebruikt voor 
lotgenotencontact? 
Hoe vaak 
Vaker door invoering 
schriftelijke controle? 
Slikken van medicijnen 
Roken 
Eetgewoonten 

 
I1 
 
I2 t/m I4 
 
I5 
 
I6 
I7 
I8 
I9 
I10 
 
I11 
 
J2 
J7 
 
J9, J9 
J1, J2 
J3 
J4, j5 

 
1 – 4  
 
Open 
 
1 – 4  
 
1 – 4  
Open 
1 – 5  
1 – 4  
Open 
 
1 – 3 
 
1 – 3  
1 – 4  
 
1 – 3  
1 – 4  
1 – 4  
1 – 3/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patiëntentevredenheid 
Tevredenheid met de 
zorgverlening 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevredenheid met de 
schriftelijke controle 

QUOTE IBD 
 
 
Belang 
Beoordeling (huidige 
situatie) 
Beoordeling (situatie van 
twee jaar geleden) 
Algemeen rapportcijfer 
(huidige situatie) 
Algemeen rapportcijfer 
(situatie van twee jaar 
geleden) 
SCL (Schriftelijke 
Controle Lijst) 

- 
 
 
G(1)1 t/m G(1)23 
 
G(2)1 t/m G(2)23 
 
G(3)1 t/m G(3)23 
 
G(2)24 
 
 
G(3)25 
 
H1 t/m H24 

- 
 
 
0 – 230 
 
0 – 23  
 
0 – 23  
 
1 – 10  
 
 
1 – 10   
 
24 – 72 

.84 (impactscores 
huidige manier van 
zorgverlening) 
.91 
 
.72 
 
.86 
 
 
 
 
 
 
.82 

 
 
3.4 Validiteit en betrouwbaarheid van de nieuwe schaal  
In de voorgaande paragrafen zijn de verschillende schalen, welke in dit onderzoek worden 
gebruikt, beschreven. Het gaat hier om bestaande schalen. De betrouwbaarheid en validiteit 
hiervan is dan ook al naar voren gekomen bij eerder onderzoek. Naast de bestaande schalen, 
wordt gebruik gemaakt van één nieuwe schaal, de Schriftelijke Controle Lijst (SCL). Het doel 
van deze nieuwe schaal is de tevredenheid van de patiënten met de schriftelijke controle te 
meten. Tabel 3.1 laat zien dat de SCL betrouwbaar is (alpha = .82). Naast de betrouwbaarheid 
van een schaal, is ook de validiteit van groot belang. Een schaal is valide als het meet wat 
hiermee wordt beoogd te meten. Om dit na te gaan voor de SCL, wordt gekeken of de score 
hiervan correleert met de score op de vraag of men wil doorgaan met de schriftelijke controle 
en of men (misschien) liever terug zou willen naar de oude situatie. De correlaties zijn in tabel 
3.2 weergegeven. Ook de totale impactscore, welke de tevredenheid met de huidige 
zorgverlening meet, is in de tabel opgenomen. De score op de SCL heeft duidelijk een hogere 
correlatie met het willen doorgaan met de schriftelijke controle en het (misschien) terug willen 
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naar de oude situatie, dan de impactscore. Zoals reeds genoemd, geeft de impactscore de 
algemene tevredenheid met de zorgverlening weer, terwijl de bedoeling van de SCL is, de 
tevredenheid met de schriftelijke controle te meten. Uit de getoonde correlaties valt op te 
maken dat de SCL inderdaad een betere schaal is om de specifieke tevredenheid met de 
schriftelijke controle te meten.  
 
Tabel 3.2 Correlaties met de SCL en de impactscore (N= 101)   
 Impactscore Doorgaan met 

schriftelijke controle 
(Misschien) terug naar 
oude situatie 

SCL .34** .73*** -.77*** 
Impactscore  .26** -.20* 
*p < .05 **p < .01 ***p < .001       
 
3.5 Statistiek 
 
Ontbrekende waarden 
Bij de meetschalen, welke gebruikt worden in dit onderzoek, gaat het om de totaalscores van de 
(sub)schalen. Zo geeft de totaalscore van bijvoorbeeld de subschaal ZCL-hulpeloosheid weer in 
hoeverre de patiënt zich hulpeloos voelt. Bij het optellen van de scores is het belangrijk dat de 
respondenten geen vragen hebben overgeslagen binnen de betreffende (sub)schaal. Immers, als 
dit wel het geval is, kan er geen totaalscore worden berekend. Een manier om, ondanks 
ontbrekende waarden, toch tot een totale schaalscore te komen is het vervangen van de 
ontbrekende waarden. Vanzelfsprekend, kan bij een respondent die een groot deel van de 
vragen binnen een (sub)schaal onbeantwoord heeft gelaten, deze waarden niet worden 
vervangen. Om te bepalen hoeveel waarden er binnen een (sub)schaal maximaal mogen worden 
vervangen, is gebruik gemaakt van het computerprogramma Mistel. Dit programma berekent 
het maximaal te vervangen aantal waarden, aan de hand van de betrouwbaarheid en het aantal 
items van de (sub)schaal. Indien het aantal ontbrekende waarden van een respondent binnen 
een (sub)schaal dit maximum niet overschreed, werd de ontbrekende waarde vervangen door de 
gemiddelde score van de respondent op de rest van de vragen uit de betreffende (sub)schaal.  
 
Analysetechnieken 
Voor het beschrijven van de algemene tevredenheid met de zorgverlening, de tevredenheid met 
de schriftelijke controle en de verschillende vormen van het patiëntengedrag, is gebruik 
gemaakt van frequentietabellen. Hierin zijn de gemiddelde (schaal)scores weergegeven. Met 
behulp van de t-toets is nagegaan of hierin verschillen bestaan tussen bepaalde groepen 
respondenten. Om verbanden tussen de verschillende variabelen aan te tonen, zijn er correlatie-
analyses uitgevoerd. Tot slot zijn er regressie-analyses uitgevoerd om de mate van tevredenheid 
te verklaren.  
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Hoofdstuk 4 Resultaten 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de steekproef. De 
onderzoeksresultaten zijn het onderwerp van paragraaf 4.2. Het gaat hier om de mate waarin er 
sprake is van (on)tevredenheid met de huidige manier van zorgverlening en (on)tevredenheid 
met de nieuwe werkwijze, alsook de patiëntkenmerken welke hiermee samenhangen (paragraaf 
4.2.1). De drie vormen van patiëntengedrag (gebruik alternatieve geneeswijzen, internetgebruik 
voor lotgenotencontact en therapietrouw) komen aan bod in paragraaf 4.2.2. Ook wordt in deze 
paragraaf weergegeven welke patiëntkenmerken samenhangen met het vertonen van dit gedrag.  
 
4.1 Beschrijving van de steekproef 
In deze paragraaf wordt de steekproef beschreven. Dit wordt gedaan door in te gaan op de 
verschillende kenmerken van de patiënt, welke zijn weergegeven in het onderzoeksmodel.  
 
Demografische kenmerken en ziektegegevens 
In tabel 4.1 staan zowel de demografische kenmerken als de ziektegegevens van de patiënten. 
Met behulp van de t-toets zijn een aantal significante verschillen gevonden tussen patiënten met 
de ziekte van Crohn en patiënten met colitis ulcerosa. Van de patiënten met de ziekte van 
Crohn is 64.5% vrouw, terwijl dit onder patiënten met colitis ulcerosa 40% is (t= 2.38, p < .01). 
Ook uit de literatuur blijkt dat er meer vrouwen lijden aan de ziekte van Crohn en juist meer 
mannen lijden aan colitis ulcerosa2. Wat betreft het aantal opnames in het ziekenhuis en het 
aantal operaties dat men heeft ondergaan, is er eveneens een duidelijk verschil te zien tussen de 
twee groepen. Van de patiënten met de ziekte van Crohn is 88.9% ooit opgenomen geweest in 
het ziekenhuis voor hun darmaandoening en heeft 63.5% hiervoor ooit een operatie ondergaan. 
Bij patiënten met colitis ulcerosa is dit respectievelijk 40% en 14.3% (t= 3.9, p< .001). 
Patiënten met de ziekte van Crohn hebben gemiddeld al 16.6 jaar klachten en het is voor hen 
gemiddeld 12.5 jaar geleden dat de diagnose werd gesteld. Voor patiënten met colitis ulcerosa 
zijn deze aantallen respectievelijk 12.2 en 10.8. Hieruit blijkt dat patiënten met de ziekte van 
Crohn langer klachten hebben (gemiddeld 4.1 jaar) voor zij de diagnose krijgen dan patiënten 
met colitis ulcerosa (gemiddeld 1.4 jaar) (t= 2.6, p< .05). Het merendeel slikt medicijnen 
(Crohn: 79.4%, colitis ulcerosa: 71.4%). Alhoewel het verschil niet significant is, ervaren 
patiënten met colitis ulcerosa vaker bijwerkingen van de medicijnen dan patiënten met de 
ziekte van Crohn (respectievelijk 64.3% en 43.1%). 
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Tabel 4.1 Demografische kenmerken/ ziektegegevens (N= 102) 
Leeftijd  
18 – 29 
30 – 39 
40 – 49 
50 – 59 
60 – 76 
Gemiddelde leeftijd (standaarddeviatie) 
Aantal missende waarden 

 
24% 
22% 
25% 
22% 
7% 
41.4 (13.5) 
2 

Geslacht 
Man 
Vrouw 
Aantal missende waarden 

 
45.5% 
54.5% 
1 

Opleidingsniveau 
Laag 
Midden 
Hoog 
Aantal missende waarden 

 
15% 
41% 
44% 
2 

Partner 
Ja 
Aantal missende waarden 

 
74.5% 
0 

Dagbesteding 
Werkend 
Arbeidsongeschikt 
Studerend 
Werkzoekend 
Huisman/ huisvrouw 
Anders 
Aantal missende waarden 

 
56% 
19% 
9% 
5% 
7% 
4% 
2 

Tijd sinds het beginnen van de klachten (in jaren) 
Gemiddeld (standaarddeviatie) 
Min/ max 
Aantal missende waarden 

 
14.9 (10.4) 
10 maanden/ 51.5 jaar 
4 

Tijd sinds het stellen van de diagnose (in jaren) 
Gemiddeld (standaarddeviatie) 
Min/ max 
Aantal missende waarden 

 
11.8 (9.3) 
2 maanden/ 50.25 jaar 
2 

Opgenomen in het ziekenhuis (voor IBD) 
Ja 
Aantal missende waarden 

 
72.5% 
0 

Operatie ondergaan (voor IBD) 
Ja 
Aantal missende waarden 

 
46.1% 
0 

Medicijngebruik 
Ja 
Aantal missende waarden  

 
77.5% 
0 

Bijwerkingen medicijnen 
Ja 
Aantal missende waarden 

 
50.6% 
19 
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Gezondheidstoestand 
Met de uitkomsten van de vier subschalen van de IBDQ kan een indruk worden gekregen van 
de gezondheidstoestand van de patiënten. In tabel 4.2 zijn de scores op deze vier subschalen 
weergegeven. Zoals eerder vermeld, is het mogelijk dat de gemiddelde scores binnen de 
steekproef iets hoger liggen dan die van alle IBD-patiënten van het AZG. Patiënten die (nog) 
niet hebben meegewerkt aan de schriftelijke controle zijn immers buiten dit onderzoek gelaten. 
Een reden om hier (nog) niet aan mee te werken kan zijn dat de gezondheid van de patiënt dit 
(nog) niet toelaat. De gezondheid van de patiënten die niet zijn geselecteerd voor dit onderzoek, 
is daarom mogelijk iets minder goed dan die van de patiënten die wel zijn geselecteerd. Om na 
te gaan of de scores op de IBDQ inderdaad hoger zijn dan die van de rest van de IBD-patiënten 
van het AZG, worden de scores vergeleken met de scores van een eerder onderzochte groep 
IBD-patiënten, waarbij het wel of niet meewerken aan de schriftelijke controle geen criterium 
was. Het blijkt dat de gemiddelde scores van de steekproef niet veel verschillen van die van de 
eerder onderzochte groep. Alleen voor de subschaal systemic scoren de patiënten uit de 
steekproef gemiddeld hoger (p< .05), wat betekent dat zij minder last ondervinden van 
systemische symptomen. In de tabel staan de verschillen tussen de twee patiëntgroepen 
weergegeven. Daarnaast zijn er IBDQ-scores opgenomen van personen zonder IBD of een 
andere chronische ziekte72. Deze “gezonde” controlegroep scoorde op alle vier subschalen 
significant hoger dan de patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (p< .001), wat wil 
zeggen dat zij fysiek, sociaal en psychisch beter functioneren dan IBD-patiënten.  
 
Tabel 4.2: Gemiddelde scores op de IBDQ; een vergelijking met referentiewaarden en “gezonde” controlegroep 
 Onderzoeksgroep 

(N= 102) 
Andere groep IBD-patiënten 
AZG (N= 132) 

“Gezonde” controlegroep 
(N= 48) 

 m (sd)             m m 
Bowel 56.2  (9.8) 55.8 68 
Systemic 25.7  ( 6) 24.5 31 
Emotionial 68.8  (11) 66.8 79 
Social 29.7  (5.9) 29.5 35 
 
Om na te gaan in hoeverre het hebben van de ziekte volgens de patiënten hun algemene 
kwaliteit van leven heeft beïnvloed, is hen gevraagd een beoordeling te geven voor hun huidige 
leven, alsmede een inschatting van de kwaliteit van leven zonder IBD. Gemiddeld beoordeelde 
men hun kwaliteit van leven met het rapportcijfer 7.1, terwijl men gemiddeld een 8.5 gaf voor 
een leven zonder IBD (t= 11.02, p< .001). Volgens recent onderzoek zijn deze cijfers voor 
patiënten met tinnitus respectievelijk 6.4 en 8.778. Ruim 70% geeft aan dat de kwaliteit van 
leven beter zou zijn geweest, indien men geen IBD zou hebben. Bij de patiënten met tinnitus is 
dit 94.9%. 
 
Ziekte-cognitie 
Onder ziekte-cognitie verstaan we de manier waarop de patiënt betekenis verleent aan de 
ziekte. Dit wordt gemeten met behulp van de Zieke-Cognitie-Lijst (ZCL). De ZCL bestaat uit 
drie subschalen, namelijk “hulpeloosheid”, “ziekte-acceptatie” en “ziekte-voordelen”. Tabel 4.3 
geeft voor elk van de drie subschalen de scores weer. Deze scores worden vergeleken met die 
van patiënten met Multiple Sclerosis (MS) en Reumatoïde Artritis (RA)67. IBD-patiënten 
voelen zich in mindere mate hulpeloos (p< .001) en kunnen de ziekte beter accepteren  
(p< .001).  
 
Tabel 4.3 Scores op de ZCL-subschalen, vergelijking IBD-, MS- en RA-patiënten 
Schaal (min/ max: 6/ 24) IBD-patiënten (N= 96) MS-patiënten (N= 167) RA-patiënten (N= 263) 
 m                                 sd m                               sd m                               sd 
Hulpeloosheid  10.8                           4.2 13.4                           4.4 12.7                           4.2 
Acceptatie 18.3                           3.0 15.8                           4.4 16.6                           4.2 
Ziekte-voordelen 15.4                           4.8 15.5                           4.5 15.2                           4.2 
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Sociale steun 
Een groot deel van de respondenten (92,6%) ervaart geen gebrek aan sociale steun (N=94). Ook 
uit eerder onderzoek naar sociale steun bij IBD-patiënten, komt een hoge mate van sociale 
steun en tevredenheid hiermee naar voren16, 71. Naast een tekort aan sociale steun, kunnen 
mensen ook een teveel aan steun ervaren. Dit blijkt bij 15% van de respondenten het geval te 
zijn (N= 94). Vooral als het gaat om het geven van goede raad door anderen, wordt vaak 
aangegeven dat dit vaker gebeurt dan men wenst. Van de respondenten geeft 10.5% aan teveel 
goede raad van anderen te krijgen. 
  
Gepercipiëerde controle 
Met behulp van de Mastery scale is gemeten in hoeverre patiënten het gevoel hebben zelf 
controle te kunnen uitoefenen op de dingen die gebeuren in het leven. Hoe hoger de score op 
deze schaal is, des te meer men het gevoel heeft hierover zelf controle te hebben. De 
gemiddelde score is 21.6 (sd= 3.04, min/ max: 7/ 28). Gezonde mensen scoren hierop 
gemiddeld 24.7 (sd= 5.3)68. Hieruit valt op te maken dat IBD-patiënten gemiddeld een 
significant lagere gepercipiëerde mate van controle hebben dan gezonde mensen  
(p< .001). 
 
Kennis over IBD en behandelmogelijkheden 
Van alle respondenten heeft 60.8% het internet gebruikt om informatie te zoeken over IBD. Dit 
percentage ligt hoger bij de mannen (65.5%) dan bij de vrouwen (56.5%).  Op de vraag hoe 
veel men over IBD en de behandelmogelijkheden weet, antwoordt 18.6% met heel veel, 52.9% 
met vrij veel, 21.6% met niet veel/ niet weinig en 6.9% met vrij weinig. Van de respondenten 
geeft 38.6% aan lid te zijn van de patiëntenvereniging (CCUVN). 
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4.2 Resultaten tevredenheid en gedrag 
In deze paragraaf worden de onderzoeksresultaten behandeld. Met behulp van de uitkomsten 
van verschillende analyses, zal een antwoord worden gegeven op de deelvragen van het 
onderzoek. Als eerste komt de patiëntentevredenheid met de huidige zorgverlening aan bod 
(paragraag 4.2.1). In deze paragraaf wordt tevens ingegaan op de kenmerken van de patiënten, 
welke samenhangen met de mate van tevredenheid. De verschillende vormen van het gedrag 
(het gebruik maken van alternatieve geneeswijzen, internetgebruik voor lotgenotencontact en 
therapietrouw) komt aan de orde in paragraaf 4.2.2, alsook de patiëntkenmerken, welke 
hiermee samenhangen.  
 
4.2.1 Patiëntentevredenheid 
Algemene tevredenheid met de huidige zorgverlening 
Zoals in hoofdstuk drie is aangegeven, is de tevredenheid gemeten door middel van de 
QUOTE-IBD. Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. In het eerste deel kunnen respondenten 
een score geven voor het belang dat zij hechten aan de verschillende aspecten van de 
zorgverlening. In het tweede deel kunnen zij aangeven in welke mate hiervan sprake is. Op 
deze manier worden aan elk aspect twee scores toegekend, welke tezamen resulteren in een 
impactscore. Als de gemiddelde impactscore van een bepaald aspect lager is dan negen, kan 
worden gesteld dat dit aspect voor verbetering vatbaar is. In dat geval is het namelijk zo dat 
meer dan 10% van de respondenten aangeeft een bepaald aspect belangrijk te vinden terwijl 
hiervan niet in voldoende mate sprake is. 
  
Tabel 4.4 geeft de gecombineerde score (impactscore) weer op de algemene aspecten van de 
huidige zorgverlening. Voor de validatie van de QUOTE-IBD hebben 162 Nederlandse IBD-
patiënten de vragenlijst reeds ingevuld1. Dit was een respons van 70%. De resultaten hiervan 
worden gebruikt als referentiewaarden. 
 
Tabel 4.4 Impactscores op de algemene aspecten van de QUOTE-IBD (min/ max: 0/ 10) 
Een arts die….. Impactscore 

onderzoeksgroep 
(N= 101)  

Impactscore 
Referentiegroep1 
N= 162 

…mijn problemen goed begrijpt. 9,64  9,48 
…mij zeggenschap geeft in de te volgen behandeling. 9,58  9,08 
…mij serieus neemt. 10  9,41 
…zich goed aan de afspraken houdt. 9,94  9,62 
…mij niet langer dan een kwartier in de wachtruimte  
    laat wachten. 

 
8,98*  

 
8,76* 

…mij goed informeert over de medicijnen die mij  
    worden voorgeschreven. 

 
9,28  

 
9,22 

…medicijnen voorschrijft die volledig worden 
    vergoed door de verzekeringsmaatschappij. 

 
9,88  

 
9,89 

…telefonisch goed te bereiken is. 8,84*  9,44 
…ik snel kan bezoeken, als ik daarom vraag. 9,76  9,66 
…met andere artsen/ verpleegkundigen communiceert  
    over mijn behandeling. 

 
9,49  

 
9,53 

* score < 9 
 
Twee aspecten hebben een impactscore die lager is dan negen. Het gaat hier om de tijd die men 
moet wachten in de wachtkamer (8,98) en de telefonische bereikbaarheid (8,84). Ook uit het 
validatie onderzoek1 kwam bij het wachten in de wachtkamer een score beneden de negen naar 
voren (8,76). De telefonische bereikbaarheid kreeg in de referentiegroep echter een score van 
9,44.  

 
Naast algemene vragen bevat de QUOTE-IBD ook vragen, welke specifiek van belang zijn 
voor IBD-patiënten (IBD-specifieke vragen). Tabel 4.5 geeft de scores op deze vragen weer. 
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Vier aspecten hebben een impactscore die lager is dan negen. Dezelfde aspecten hadden bij het 
validatie onderzoek een score lager dan negen. Het gaat hier om het vanuit een psychisch 
perspectief benaderen van de lichamelijke problemen, het informeren over (mogelijke) 
lichamelijke gevolgen van de ziekte, aandacht besteden aan de invloed van de ziekte op het 
sociale leven en de beschikbaarheid van goede informatie over IBD en voeding. Deze vier 
aspecten zijn weliswaar voor verbetering vatbaar, maar de scores hierop liggen hoger dan die 
van het validatie onderzoek. De gemiddelde impactscore (9.4) duidt op een hoge mate van 
tevredenheid met de zorgverlening.  
 
Tabel 4.5 Impactscores op de ziekte-specifieke vragen van de QUOTE-IBD 
 Impactscore 

onderzoeksgroep 
(N= 101) 

Impactscore 
Referentiegroep1 
N= 162 

Wachtruimten die schoon en netjes zijn. 9,49  9,94 
Een arts die mijn lichamelijke problemen ook 
vanuit een psychisch perspectief benadert.  

 
8,06*  

 
7,99* 

Een arts die mij goed informeert over de onderzoeken 
die ik moet ondergaan. 

 
9,74  

 
9,76 

Een arts die mij goed informeert over de (mogelijke) 
lichamelijk gevolgen van mijn ziekte. 

 
8,76*  

 
7,11* 

Een arts die aandacht besteedt aan de invloed van mijn 
ziekte op mijn sociale leven. 

 
7,78*  

 
7,23* 

Een arts die in geval van acute problemen snel beschikbaar is.  
9,79  

 
9,37 

Artsen/ verpleegkundigen die onderzoek bij mij 
verrichten, hebben specifieke kennis van mijn ziekte. 

 
9,69  

 
9,84 

Een situatie waarbij ik elke keer bij dezelfde arts 
terecht kan. 

 
9,6  

 
9,93 

Een ziekenhuis waar goede toiletfaciliteiten zijn. 9,9  9,42 
Bij afwezigheid van mijn eigen arts, de beschikbaarheid van een 
deskundige vervanger. 

 
9,75  

 
9,7 

De beschikbaarheid van goede informatie vanuit het  
ziekenhuis over voeding en mijn ziekte. 

 
8,31* 

 
7,89* 

De mogelijkheid om mijn arts regelmatig te bezoeken. 9,71  9,93 
Een situatie waarin ik vertrouwen heb in mijn arts 10  9,54 
Totaal (23 items) 215.97 211.74 
* score < 9 
 
Correlaties met de algemene tevredenheid huidige zorgverlening 
De impactscores zijn gemiddelde scores. Het is mogelijk dat er verschillen zijn waar te nemen 
tussen groepen. Uit het validatie onderzoek kwam bijvoorbeeld een signifcant verschil naar 
voren tussen mannen en vrouwen, waarbij mannen een hogere mate van tevredenheid 
rapporteerden1. Uit dit onderzoek komt echter geen significant verschil naar voren. De 
verschillen met de uitkomsten van het validatie-onderzoek1 zijn weergegeven in tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Vergelijking Impactscore AZG met validatie onderzoek 
Onderzoek Totaal Man Vrouw 
AZG (N= 100) 9,42 9,29 9,52 
Referentie (N=162) 9,21 9,51 9,04 
 
De gemiddelde totale impactscore is 216.5 (sd:17.7, min/ max: 150/230). Hoe hoger deze score, 
des te hoger de mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening is. De totaalscore blijkt 
samen te hangen met kenmerken van de patiënt. Alhoewel het verschil statistisch niet 
significant is, zijn vrouwen gemiddeld meer tevreden met de huidige zorgverlening dan 
mannen (218.9 versus 213.7). Daarnaast zijn er duidelijke verschillen waargenomen tussen 
mannen en vrouwen in de variabelen, welke correleren met de mate van tevredenheid. Tabel 
4.7 laat daarom de correlaties voor zowel alle respondenten als mannen en vrouwen 
afzonderlijk zien. Voor mannen geldt dat hoe meer zij een gevoel van controle hebben en hoe 
minder zij symptomen van hun ziekte ervaren, des te hoger de mate van tevredenheid met de 
zorgverlening is. Voor vrouwen spelen andere factoren een rol. Voor hen geldt dat hoe minder 
sprake er is van emotionele disfunctie, hoe meer emotionele steun zij ontvangen en hoe beter 
zij de kwaliteit van hun leven beoordelen, des te hoger de mate van tevredenheid is. Verder 
geldt voor hen dat zij minder tevreden zijn, naarmate het stellen van de diagnose langer geleden 
is. Voor mannen is hiermee geen verband gevonden. Een lager opleidingsniveau hangt voor 
zowel mannen als vrouwen samen met een hogere mate van tevredenheid. Tot slot wijst de  
t-toets uit dat patiënten die medicijnen gebruiken voor hun IBD, significant minder tevreden 
zijn dan patiënten die geen medicijnen gebruiken voor hun IBD (t= 2.9, p< .01).  
 
Tabel 4.7 Factoren die samenhangen met de totale impactscore; een vergelijking tussen mannen en vrouwen 
Variabele Allen 

N= 100 
Man  
(N=46) 

Vrouw 
(N=54) 

IBDQ-Bowel .17 .32* .09 
IBDQ-Systemic .16 .30* .14 
IBDQ-emotional .20* .14 .27* 
ZCL-hulpeloosheid -.11 -.11 -.09 
ZCL-acceptatie .17 .26 .08 
ZCL-ziekte-voordelen .09 .20 -.03 
Mastery-scale (gevoel van controle) .22* .32* .12 
Rapportcijfer kwaliteit van leven .14 -.08 .28* 
Hoeveelheid ontvangen emotionele steun .25* .05 .34* 
Tijd sinds stellen diagnose -.04 .19 -.30* 
Opleidingsniveau -.22* .19 .19 
Leeftijd -.01 .16 -.17 
*p < .05  
 
Conclusie tevredenheid huidige zorgverlening 
Zoals werd verwacht, is de tevredenheid met de huidige zorgverlening hoog. Een zestal 
aspecten zijn echter voor verbetering vatbaar. Het gaat hier om de tijd die men moet wachten in 
de wachtkamer, de telefonische bereikbaarheid van de arts, de lichamelijke problemen ook 
vanuit een psychisch perspectief benaderen, het informeren over de (mogelijke) lichamelijke 
gevolgen van de ziekte, aandacht besteden aan de invloed van de ziekte op het sociale leven en 
de beschikbaarheid van goede informatie over voeding en IBD vanuit het ziekenhuis. De 
verwachting dat een hogere leeftijd zou samenhangen met een hogere mate van tevredenheid, 
kon niet worden bevestigd. Dit geldt ook voor de verwachting dat mannen meer tevreden 
zouden zijn. Een lager opleidingsniveau hangt, zoals verwacht, wel samen met een hogere mate 
van tevredenheid. Het verwachte verband met de emotionele disfunctie en de hoeveelheid 
ontvangen emotionele steun, werd alleen gevonden voor vrouwen. Hoe minder er sprake is van 
emotionele disfunctie en hoe meer er sprake is van emotionele steun, des te hoger de mate van 
tevredenheid van vrouwen is met de huidige zorgverlening. Het verwachte verband met de 
mate waarin de patiënt systemische en gastro-intestinale symptomen ervaart, werd alleen 
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gevonden bij mannen. Hoe meer er sprake is van deze symptomen, des te lager de tevredenheid 
van mannen is met de zorgverlening. Wat betreft het gevoel van controle, werd bij het 
formuleren van de verwachting, rekening gehouden met twee mogelijkheden, waarbij en hoge 
mate van gepercipiëerde controle zowel kon leiden tot een hogere mate van tevredenheid 
(mogelijkheid 1) als een lagere mate van tevredenheid met de zorgverlening (mogelijkheid 2). 
De uitkomsten bieden steun voor de eerste mogelijkheid. Een hogere mate van gepercipiëerde 
controle hangt bij mannen samen met een hogere mate van tevredenheid met de huidige 
zorgverlening. Tot slot werd verwacht dat patiënten met een positieve ziekte-cognitie, een 
hogere mate van tevredenheid met de zorg zouden rapporteren. Deze verwachting kon niet 
worden bevestigd. 
 
Tevredenheid met de nieuwe werkwijze 
Om te achterhalen in hoeverre men tevreden is met de nieuwe werkwijze, kan de tevredenheid 
met de huidige zorgverlening worden vergeleken met de tevredenheid van twee jaar geleden. 
De nieuwe werkwijze was toen nog niet ingevoerd. Een aantal patiënten heeft echter niet 
dezelfde arts als twee jaar geleden. Om te voorkomen dat dit de resultaten beïnvloedt, zijn deze 
patiënten niet meegenomen bij de analyses. Daarnaast zijn er respondenten die twee jaar 
geleden nog geen patiënt waren bij het AZG. Vanzelfsprekend kan ook voor deze patiënten 
geen vergelijking worden gemaakt om het verschil in tevredenheid tussen de oude en nieuwe 
manier van zorgverlening te achterhalen. Voor 61.8% van de respondenten kon wel een 
vergelijking worden gemaakt tussen de beoordeling van de huidige zorgverlening en die van 
twee jaar geleden. In tabel 4.8 staat per vraag het verschil tussen de impactscore voor de 
huidige zorgverlening en de impactscore voor de zorgverlening van twee jaar geleden. Een 
positief getal betekent dat men de huidige zorgverlening op het betreffende aspect beter 
beoordeelt en een negatief getal betekent dat men de zorgverlening van twee jaar geleden op 
het betreffende aspect beter beoordeelt. 
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Tabel 4.8 Verschil in impactscores (QUOTE-IBD) tussen twee jaar geleden en nu (N= 63) 
  
Een arts die mijn problemen goed begrijpt. -.25 
Een arts die mij zeggenschap geeft in de te volgen behandeling. .57* 
Een arts die mij serieus neemt. .16 
Een arts die zich goed aan de afspraken houdt. -.09 
Een arts die mij niet langer dan een kwartier in de wachtruimte laat wachten. -.11 
Een arts die mij goed informeert over de medicijnen die mij worden voorgeschreven. -.09 
Een arts die medicijnen voorschrijft die volledig worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij. .05 
Een arts die telefonisch goed te bereiken is. -.03 
Een arts die ik snel kan bezoeken, als ik daarom vraag. 0                    
Een arts die met andere artsen/ verpleegkundigen communiceert over mijn behandeling. -.23 
Wachtruimten die schoon en netjes zijn. 0 
Een arts die mijn lichamelijke problemen ook vanuit een psychologisch perspectief benadert.  .26 
Een arts die mij goed informeert over de onderzoeken die ik moet ondergaan. -.07 
Een arts die mij goed informeert over de (mogelijke) lichamelijk gevolgen van mijn ziekte. .32 
Een arts die aandacht besteedt aan de invloed van mijn ziekte op mijn sociale leven. -.06 
Een arts die in geval van acute problemen snel beschikbaar is. .01 
Artsen/ verpleegkundigen die onderzoek bij mij verrichten, hebben specifieke kennis van mijn ziekte. -.16 
Een situatie waarbij ik elke keer bij dezelfde arts terecht kan. .09 
Een ziekenhuis waar goede toiletfaciliteiten zijn. 0 
Bij afwezigheid van mijn eigen arts, de beschikbaarheid van een deskundige vervanger. .12 
De beschikbaarheid van goede informatie vanuit het ziekenhuis over voeding en mijn ziekte. .10 
De mogelijkheid om mijn arts regelmatig te bezoeken. 0 
Een situatie waarin ik vertrouwen heb in mijn arts .16 
Totaal .75 
*p< .05 
 
Uit de tabel valt af te lezen dat de tevredenheid met de huidige situatie op negen aspecten iets 
lager ligt dan de tevredenheid met de situatie van twee jaar geleden. Voor tien aspecten geldt 
dat de huidige situatie een betere beoordeling krijgt. De verschillen zijn echter niet groot. 
Slechts bij één aspect is er een significant verschil tussen de situatie vóór de invoering van de 
nieuwe werkwijze en de huidige situatie. Het gaat hier om de zeggenschap die men krijgt bij de 
te volgen behandeling. Men vindt dat men hier tegenwoordig meer zeggenschap over krijgt dan 
twee jaar geleden. 
 
Figuur 4.1 geeft een beeld van de verdeling van het gemiddelde verschil in impactscores onder 
de respondenten. Bijna de helft van de respondenten rapporteert geen verschil tussen de 
tevredenheid met de huidige situatie en de situatie van twee jaar geleden (47.6%). Ruim een 
kwart (27%) rapporteert een hogere mate van tevredenheid met de huidige situatie en 25.4% 
rapporteert een hogere mate van tevredenheid met de situatie van twee jaar geleden. Er is geen 
significant verschil in de gemiddelde totaalscore tussen de situatie van twee jaar geleden en de 
huidige situatie. 
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Correlaties met de tevredenheid nieuwe werkwijze 
Met het verschil in impactscores tussen de huidige situatie en die van twee jaar geleden, zijn 
geen significante verbanden gevonden. Het vergelijken van de huidige situatie met die van twee 
jaar geleden, is gebeurd door de tevredenheid van de huidige manier van zorgverlening te 
meten, alsmede die van twee jaar geleden. Hier zijn ook aspecten meegenomen, welke 
kwalitatief niet zijn veranderd door de invoering van de nieuwe werkwijze. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de toiletfaciliteiten van het AZG. Om een beter beeld te krijgen van de 
waardering van de nieuwe werkwijze, hebben de respondenten daarom ook vragen voorgelegd 
gekregen, welke hierop specifiek van toepassing zijn. Zo heeft men kunnen aangeven of men 
de huidige manier van zorgverlening, waarbij de controle regelmatig schriftelijk plaatsvindt, 
wil continueren. Figuur 4.2 geeft weer hoe op deze vraag geantwoord is.  

Figuur 4.1 Verdeling verschil impactscores (N= 63) 
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Ruim 80% zegt de controle regelmatig schriftelijk te willen doen. Van alle respondenten vindt 
44.1% dit zelfs prettiger. Er is echter ook een groep patiënten die erover twijfelt  (12.7%) of 
zeker weet de controle niet meer schriftelijk te willen doen (6.9%). Slechts 2% heeft bij de arts 
aangegeven de controle niet neer schriftelijk te willen doen. Met behulp van een t-toets is 
nagegaan of de patiënten die wel willen doorgaan anders scoren op bepaalde variabelen dan de 
patiënten die niet willen doorgaan of hierover twijfelen. Tabel 4.9 toont de variabelen, 
waarvoor geldt dat het gemiddelde van de ene groep significant afwijkt van het gemiddelde van 
de andere groep. 
 
Tabel 4.9 Factoren die samenhangen met het wel/ niet willen doorgaan met de schriftelijke controle (N=102) 
 
 

Doorgaan 
(gemiddelde) 

Niet doorgaan/ 
twijfel (gemiddelde) 

t-waarde 

IBDQ-bowel  57.2 52.3 -2.03* 
IBDQ-systemic  26.3 23.2 -2.12* 
IBDQ-emotional  70.2 63 -2.73*** 
ZCL-acceptatie  18.7 16.3 -3.12*** 
Mastery-scale  21.8 19.7 -3.46*** 
Verschil rapportcijfer (met/ zonder IBD) 1.2 1.8 2.26* 
Werken/ studeren .56 .83 2.57* 
Reistijd in minuten 44.9 30.2 -2.04* 
*p < .05 **p< .01 ***p < .001 
 
Patiënten die willen doorgaan met de schriftelijke controle hebben bijna een kwartier langer 
nodig om bij het AZG te komen dan patiënten die er niet mee willen doorgaan of er over 
twijfelen. Daarnaast blijkt dat er bij patiënten die de schriftelijke controle positief beoordelen, 
sprake is van minder symptomen en minder emotionele disfunctie. Verder hebben zij de ziekte 
beter geaccepteerd en een hogere mate van gepercipiëerde controle. Bij de patiënten die 
(misschien) terug willen naar de oude situatie, is het percentage medicijngebruikers hoger, ligt 
het percentage werkenden/ studerenden hoger en is het gemiddelde verschil in beoordeling van 
de kwaliteit van leven tussen een situatie met en zonder IBD groter.  
 

Figuur 4.2 Doorgaan met schriftelijke controle? (N=102) 

Nee, arts niet verteld 2% 

Nee, arts al verteld 4.9% 

Ik twijfel 12.7% 

Ja, maakt niet uit 36.3% 

Ja, prettiger 44.1% 
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De vragen van de Schriftelijke Controle Lijst (SCL), welke specifiek ingaan op de nieuwe 
werkwijze, zijn opgenomen in tabel 4.10. Het eerste deel van de tabel toont de positief gestelde 
vragen. Het antwoord “ja” is hier positief voor de beoordeling van de schriftelijke controle. Bij 
het tweede deel van de tabel geldt dit voor het antwoord “nee”. 
 
Tabel 4.10 Antwoorden op vragen schriftelijke controle (%) 
 N Ja 
Ik ben tevreden over de manier waarop mijn medewerking is gevraagd voor de 
schriftelijke controle. 

 
101 

 
91.2 

Ik voelde mij helemaal vrij in de keuze om wel of niet mee te werken. 101 85.1 
De vragenlijst behandelt alle dingen die ik anders met mijn arts zou bespreken. 101 61.4 
Ik kan bij het invullen van de vragenlijst minimaal net zoveel informatie geven als tijdens 
een bezoek. 

 
100 

 
57 

Na het invullen van de vragenlijst heb ik het gevoel dat ik alles heb verteld wat ik wilde 
vertellen. 

 
101 

 
64.4 

Ik vind dat ik altijd snel een reactie krijg, nadat ik de vragenlijst heb opgestuurd. 100 67 
Als ik aan het einde van de vragenlijst aangeef mijn arts te willen zien, kan dit ook altijd 
binnen de termijn die ik heb aangekruist. 

 
80 

 
71.3 

Ik vind het prettiger om informatie op papier te ontvangen dan mondeling van de arts. 100 14 
Ik vind dat mijn arts telefonisch goed te bereiken is. 92 62 
De verpleegkundige is goed bereikbaar. 91 85.7 
Ik denk dat ik altijd zonder problemen bij mijn arts terecht kan. 101 80.2 
De mogelijkheid om de controle schriftelijk te doen, ervaar ik als een verbetering van de 
zorgverlening. 

 
101 

 
55.4 

 N Nee 
Ik voelde dat men van mij verwachtte dat ik mee zou werken. 101 62.7 
Als ik liever niet zou willen meewerken, zou ik het moeilijk vinden dit aan te geven. 101 89.2 
Ik denk dat de arts beter weet hoe het met me gaat, als ik bij hem op het spreekuur ben 
geweest. 

 
101 

 
44.6 

Ik heb het idee dat ik meer uitleg krijg als ik de arts in het echt spreek. 101 32.7 
Ik vind het makkelijker om de arts iets te vertellen, dan om het op te schrijven. 101 41.6 
Soms twijfel ik over wat er met een vraag wordt bedoeld. 100 68 
Ik heb meer schrijfruimte nodig bij het invullen van de vragenlijst. 101 80.2 
Als ik zou aangeven mijn arts te willen bezoeken, denk ik dat ik daarvoor wel duidelijke 
lichamelijke klachten moet hebben. 

 
101 

 
47.5 

Als ik mijn arts toch wil bezoeken, durf ik dit soms aan het einde van de vragenlijst niet 
aan te geven. 

 
101 

 
91.1 

Ik begrijp niet alles van de schriftelijke reactie van mijn arts. 97 73.2 
Als ik telefonisch een vraag stel, laat het antwoord wel eens lang op zich wachten. 82 70.7 
Ik zou het liefst terug gaan naar de oude situatie. 101 69.3 
 
 
Uit de antwoorden op deze vragen komt naar voren dat de meeste respondenten positief zijn 
over de nieuwe werkwijze. Meer dan de helft van de respondenten (55.4%), zegt de nieuwe 
werkwijze als een verbetering van de zorgverlening te ervaren. Toch is er ook een grote groep 
die zich negatief uitlaat over de nieuwe werkwijze. Zo geeft 30.7% aan terug te willen naar de 
oude situatie. Over de manier waarop men is gevraagd mee te werken, is 91.2% helemaal 
tevreden. De meeste patiënten (85.1%) voelden zich vrij in hun keuze wel of geen 
medewerking te verlenen. Wat betreft de vragenlijst, zegt 19.8% wel wat meer schrijfruimte te 
kunnen gebruiken en geeft 32% aan soms niet te begrijpen wat er met een vraag wordt bedoeld. 
De controle op de polikliniek lijkt voor de meeste patiënten niet volledig vervangen te kunnen 
worden door het invullen van de vragenlijst. Volgens 55.4% weet de arts namelijk beter hoe het 
met hen gaat, als zij langs zijn geweest op de polikliniek. Daarnaast zegt 38.6% dat de 
vragenlijst niet alles behandelt wat bij een controle op de polikliniek aan de orde komt.  Verder 
geeft een deel van de patiënten aan meer informatie aan de arts te kunnen geven (43%) en meer 
informatie van de arts te ontvangen (67.3%) tijdens een bezoek aan de polikliniek. Een groot 
deel van de patiënten denkt altijd zonder problemen bij hun arts terecht te kunnen (80.2%). Het 
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merendeel denkt echter wel dat men hiervoor duidelijke lichamelijk klachten moet hebben 
(52.2%). Tot slot vindt 85.7% dat de verpleegkundige goed bereikbaar is. Voor de arts is dit 
62%. Door de antwoorden op de vragen uit tabel 4.11 samen te nemen, kan er een totaalscore 
worden verkregen. Deze score geeft aan hoe positief men is over de schriftelijke controle. Zoals 
uit tabel 4.11 valt af te lezen zijn er vier variabelen, die significant samenhangen met deze 
totaalscore. Hoe minder er sprake is van emotionele disfunctie, des te hoger de mate van 
tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. De mate van tevredenheid is tevens hoger, naarmate 
men de ziekte beter heeft geaccepteerd en een hogere mate van gepercipiëerde controle heeft. 
Verder komt uit de t-toets naar voren dat vrouwen meer tevreden zijn met de nieuwe werkwijze 
dan mannen (t= -2.59 p< .05). Er zijn tevens verschillen tussen mannen en vrouwen in de 
variabelen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid hiermee. Voor mannen geldt dat hoe 
minder last zij ondervinden van systemische symptomen, hoe beter zij de ziekte hebben 
geaccepteerd, hoe hoger de gepercipiëerde mate van controle en hoe minder er sprake is van 
emotionele disfunctie, des te hoger de tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. Vrouwen 
rapporteren een hogere mate van tevredenheid, naarmate zij zich minder hulpeloos voelen, de 
kwaliteit van leven beter beoordelen, en hogere mate van gepercipiëerde controle hebben en er 
minder sprake is van emotionele disfunctie. 
 
Tabel 4.11 Correlaties met tevredenheid schriftelijke controle; een vergelijking tussen mannen en vrouwen 
 Allen (N= 100) Man Vrouw 
IBDQ-systemic .13 .37* .06 
IBDQ-emotional .29** .29* .31* 
ZCL-hulpeloosheid -.16 -.01 -.30* 
ZCL-acceptatie .25* .36* .14 
Mastery-scale (gevoel van controle) .32** .33* .31* 
Rapportcijfer kwaliteit van leven .19 -.04 .34* 
Reistijd naar AZG .11 .16 .13 
Opleidingsniveau -.03 .13 -.06 
Leeftijd .05 .10 .03 
*p < .05 **p < .01        
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Conclusie tevredenheid met nieuwe werkwijze 
Er is geen verschil in de algehele tevredenheid met de zorgverlening tussen de situatie van twee 
jaar geleden en de huidige situatie. Wat betreft het aspect “een arts die mij zeggenschap geeft in 
de te volgen behandeling” is er wel een verband gevonden. Men vindt dat men tegenwoordig 
meer zeggenschap krijgt over de te volgen behandeling dan twee jaar geleden. Uit de vragen, 
welke specifiek van toepassing zijn op de nieuwe werkwijze, komt naar voren dat de 
tevredenheid hiermee sterk uiteenloopt. Van de respondenten zegt 44.4% het prettiger te vinden 
om de controle op de polikliniek regelmatig te vervangen door het invullen van de vragenlijst. 
Voor 55.4% geldt, dat zij de nieuwe werkwijze als een verbetering van de zorgverlening 
ervaren. Er is echter ook een groep patiënten, dat zich negatief uitlaat over de nieuwe 
werkwijze. Zo geeft 30.7% aan terug te willen naar de oude situatie. Verwacht werd dat 
patiënten die een lange reistijd nodig hebben om bij het AZG te komen, patiënten die werken of 
studeren, patiënten met een lage leeftijd en een hoog opleidingsniveau meer tevreden zouden 
zijn met de nieuwe werkwijze. De benodigde reistijd blijkt inderdaad verband te houden met 
het wel of niet willen doorgaan met het regelmatig invullen van de vragenlijst. Patiënten die 
hiermee willen doorgaan, hebben gemiddeld 44.9 minuten nodig om bij het AZG te komen, 
terwijl dit voor patiënten die niet willen doorgaan of hierover twijfelen, 30.2 minuten is. Van de 
patiënten die werken of studeren wil een lager percentage doorgaan met de schriftelijke 
controle, dan van de patiënten die geen baan of studie hebben. Dit is in tegenstelling met de 
verwachting. Ook met de mate van emotionele disfunctie werd een verband gevonden. Bij 
patiënten die niet willen doorgaan of hierover twijfelen, is hiervan meer sprake dan bij 
patiënten die hiermee wel willen doorgaan. Bovendien hangt de mate van emotionele disfunctie 
negatief samen met de mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze. Patiënten die niet 
willen doorgaan of hierover twijfelen hebben tevens een lagere gepercipiëerde mate van 
controle, vinden dat de ziekte hun kwaliteit van leven sterker (negatief) beïnvloedt, hebben de 
ziekte in mindere mate geaccepteerd en ervaren meer gastro-intestinale symptomen. Bij de 
medicijngebruikers ligt het percentage dat door wil gaan met regelmatig invullen van de 
vragenlijst lager, dan onder de patiënten die geen medicijnen gebruiken. Het verwachte verband 
met de leeftijd van de patiënt werd niet gevonden. De totaalscore van de SCL geeft de mate van 
tevredenheid met de nieuwe werkwijze weer. Hieruit blijkt dat vrouwen meer tevreden zijn met 
de nieuwe werkwijze dan mannen. Bij het vergelijken van mannen met vrouwen blijkt er 
daarnaast sprake te zijn van verschillen in de variabelen welke een rol spelen bij de mate van 
tevredenheid met de schriftelijke controle. Zo spelen voor mannen vooral de ziekte-acceptatie, 
de systemische symptomen, de emotionele disfunctie en het gevoel van controle een rol, terwijl 
dit voor vrouwen de hulpeloosheid, de eigen beoordeling van de kwaliteit van leven, de 
emotionele disfunctie en het gevoel van controle is.  
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4.2.2 Patiëntengedrag 
In deze paragraaf wordt het gedrag van de patiënten beschreven. Daarnaast wordt besproken 
welke kenmerken van de patiënt samenhangen met het vertonen van dit gedrag. 
Achtereenvolgens komt het raadplegen van alternatieve artsen/ therapeuten, het internetgebruik 
voor lotgenotencontact en de therapietrouw aan bod. 
 
Het raadplegen van een alternatieve arts of therapeut 
Van de respondenten heeft 37.4% een alternatieve arts of therapeut bezocht voor hun IBD. 
Slechts 6.9% heeft dit het afgelopen jaar nog gedaan. Gemiddeld bezochten zij de alternatieve 
genezer 6.3 keer in het afgelopen jaar. Dit varieert van 3 tot 12 keer. Van de respondenten die 
ooit een alternatieve genezer bezocht, geeft 66.7% aan geen enkele vergoeding te hebben 
gekregen van de verzekeringsmaatschappij. Voor 9.1% werden de kosten volledig vergoed. Op 
jaarbasis betaalde men zelf gemiddeld �382.50 (sd: 500.31, min/ max: 20/ 1500.31).  
 
Patiënten kunnen verschillende redenen hebben om een alternatieve genezer te gaan bezoeken. 
Onderstaande tabel geeft weer om welke redenen het kan gaan en in hoeverre deze mee hebben 
gespeeld bij de keuze een alternatieve genezer te raadplegen. 
 
Tabel 4.12 Redenen tot raadplegen alternatieve genezer (%) 
 Ja 

N= 36 
Ik was niet geheel tevreden met de hoeveelheid tijd die de arts aan mij besteedde. 5.6 
Ik was niet geheel tevreden met het resultaat van de reguliere behandeling. 38.9 
Ik was niet geheel tevreden met de manier waarop de reguliere arts met mij omging. 16.7 
De alternatieve benadering past beter bij mijn eigen ideeën over ziekte en gezondheid. 8.3 
Ik was wel tevreden met de reguliere zorg, maar wilde ook de alternatieve benadering proberen. 58.3 
 
Van de patiënten die een alternatieve arts of therapeut raadpleegden voor hun IBD, heeft 28.6% 
hier naar eigen zeggen zeker baat bij gehad. Volgens 25.7% heeft het een beetje geholpen. Het 
overige deel zegt er niets aan te hebben gehad (45.7%). Als voordeel van de alternatieve 
geneeswijze noemt 17.1% de holistische benadering en 11.4% de hoeveelheid beschikbare tijd. 
Het invoeren van de schriftelijke controle heeft er volgens de respondenten niet toe geleid dat 
men vaker een alternatieve arts of therapeut is gaan raadplegen. Slechts één patiënt geeft aan 
dat dit wel het geval is geweest. Zoals af te lezen is uit tabel 4.13, zijn patiënten die een 
alternatieve arts raadplegen of hebben geraadpleegd vaker lid van de patiëntenvereniging. 
Verder hebben zij een hoger opleidingsniveau en zeggen ze meer te weten over hun ziekte en 
de behandelmogelijkheden. 
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Tabel 4.Variabelen die samenhangen met het wel/ niet raadplegen alternatieve genezer (N= 99) 
Variabele Ja Nee t-waarde 
Lid van patiëntenvereniging 1.43 1.72 -2.87** 
Opleidingsniveau 4.81 4.08 2.18* 
Kennis over ziekte en behandelmogelijkheden 3.08 2.68 2.46* 
*p < .05 **p < .01         
 
Lotgenotencontact via het internet 
Voor 15.7% van de respondenten geldt dat zij het internet hebben gebruikt om in contact te 
komen met lotgenoten. Twee patiënten geven aan dat de invoering van de schriftelijke controle 
ertoe heeft geleid dat zij het internet vaker hebben gebruikt voor contact met lotgenoten. Uit 
tabel 4.14 komt naar voren dat patiënten die het internet gebruiken voor lotgenotencontact 
gemiddeld jonger zijn, vaker een teveel aan ontvangen emotionele steun rapporteren, vaker 
zeggen dat de ziekte ook voordelen met zich mee heeft gebracht en gemiddeld hoger scoren op 
de IBDQ-emotional. 
 
Tabel 4.14 Variabelen die samenhangen met het wel of niet gebruiken van het internet voor lotgenotencontact 
(N= 102) 
Variabele Ja Nee t-waarde 
SSE-ervaren teveel aan emotionele steun .80 .18 -2.44** 
ZCL-voordelen ziekte 17.67 14.99 -2.01* 
IBDQ-emotional 73.94 67.87 -3.03** 
Leeftijd 33 42.96 4.00*** 
*p < .05 **p< .01 ***p < .001        
 
Therapietrouw 
Wat betreft het slikken van medicijnen, zegt 64% zich helemaal te houden aan de voorschriften 
van de arts. Voor 31% geldt dat zij dit grotendeels wel doen en 5% houdt zich er grotendeels 
niet of helemaal niet aan. Op de vraag in hoeverre men zich twee jaar geleden aan deze 
voorschriften van de arts heeft gehouden, zegt 74.5% helemaal en 23.5% grotendeels. Slechts 
2% geeft aan zich er twee jaar geleden helemaal niet aan gehouden te hebben. Tussen patiënten 
die zich volledig aan de voorschriften van de arts houden en patiënten die dit niet of slechts 
voor een deel doen, zijn verschillen waargenomen. Deze verschillen staan vermeld in tabel 
4.15. Het zich volledig aan de voorschriften houden blijkt in verband te staan met een hogere 
leeftijd en een lager opleidingsniveau. Verder houden patiënten die voordelen ervaren van hun 
ziekte, patiënten met de ziekte van Crohn en patiënten die denken dat de medicijnen goed 
werken, zich vaker volledig aan de voorschriften. 
 
Van alle respondenten rookt 16.8%. Iets minder dan de helft van de rokers heeft echter 
geminderd vanwege de IBD. Voor 10.9% geldt zelfs dat zij zijn gestopt vanwege hun ziekte. 
Onder patiënten met colitis ulcerosa rookt slechts 8.6% en voor patiënten met de ziekte van 
Crohn is dit 21%. Onder patiënten, waarbij het verschil in rapportcijfer dat door hen is 
toegekend aan een leven met IBD en een leven zonder IBD (discrepantie kwaliteit van leven), 
groot is, zijn meer rokers. Verder is het zo dat de groep rokers een lagere score hebben op de 
IBDQ subschalen “systemic”, “emotional” en “social”.  Zij ervaren dus meer systemische 
symptomen en functioneren emotioneel en sociaal minder goed. Dit is in overeenstemming met 
eerder onderzoek72. 
 
Wat betreft de eetgewoonten, zegt 56% hier wijzigingen in aangebracht te hebben. Het 
merendeel heeft dit gedaan op basis van eigen ervaring (98.3%). Drie patiënten volgen een 
speciaal dieet dat zou moeten helpen bij IBD. Ondanks het feit dat het percentage patiënten dat 
de eetgewoonten heeft aangepast niet significant verschilt tussen patiënten met de ziekte van 
Crohn en patiënten met colitis ulcerosa, is er toch een groot verschil tussen beide groepen 
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(Crohn: 61.3%, colitis ulcerosa: 44.1%). Patiënten die hun eetgewoonten hebben aangepast 
hebben een lagere mate van gepercipiëerde controle en ervaren meer systemische symptomen. 
 
Tabel 4.15 Variabelen die samenhangen met het zich wel of niet volledig houden aan medicijnvoorschriften/ 
roken/ aanpassen eetgewoonten 
Houden aan medicijnvoorschriften (N= 98-99) Ja, helemaal Gedeeltelijk/ nee T-waarde 
Leeftijd 43.6 36.7 -2.52* 
Opleidingsniveau 4.06 4.8 2.22* 
ZCL-voordelen ziekte 16.3 13.89 -2.45* 
Crohn of colitis ulcerosa 1.31 1.56 2.13* 
Ervaren werking medicijnen (N= 82) 1.64 2.16 2.52* 
Roken (N= 98-101) Ja Nee T-waarde 
Geslacht 1.76 1.50 -2.22* 
Crohn of colitis ulcerosa 1.19 1.43 2.10* 
Discrepantie kwaliteit van leven 2.06 1.18 -2.86** 
IBDQ-systemic 22.94 26.36 2.19* 
IBDQ-emotional 63.24 69.99 2.36* 
IBDQ-social 27 30.15 2.04* 
Aanpassen eetgewoonten (N= 98-100) Ja Nee T-waarde 
IBDQ-systemic 24.63 27.09 -2.09* 
Mastery-scale 20.81 22.16 -2.13* 
*p < .05 **p< .01  
 
Het gedrag hangt dus samen met bepaalde kenmerken van de patiënt. Gekeken is of er 
daarnaast correlaties bestaan tussen de verschillende vormen van het gedrag. Dit blijkt het 
geval te zijn tussen het raadplegen van een alternatieve genezer en het aanpassen van de 
eetgewoonten. Patiënten die een alternatieve arts of therapeut raadplegen/ raadpleegden, 
hebben vaker hun eetgewoonten aangepast dan patiënten die nog nooit een alternatieve genezer 
hebben bezocht voor hun IBD. 
 
Conclusie patiëntengedrag 
Van de respondenten heeft 37.4% een alternatieve arts of therapeut bezocht voor hun IBD. In 
het afgelopen jaar heeft slechts 6.9% dit gedaan. Men bezocht het afgelopen jaar ongeveer even 
vaak een alternatieve arts of therapeut als twee jaar geleden. Zoals verwacht is het 
opleidingsniveau hoger onder de patiënten die gebruik maken/ maakten van alternatieve 
geneeswijzen. Verwacht werd verder dat vrouwen, patiënten met een lange ziekteduur en 
patiënten die het internet raadplegen voor informatie over hun ziekte, vaker gebruik zouden 
maken van alternatieve geneeswijzen. Deze verwachtingen konden niet worden bevestigd. Ook 
het verwachte verband met leeftijd, emotionele disfunctie, ervaren bijwerkingen van de 
medicijnen en gevoel van controle, werd niet gevonden. Patiënten die gebruik maken/ maakten 
van alternatieve geneeswijzen zijn vaker lid van de patiëntenvereniging en zeggen meer over de 
ziekte en behandelmethoden te weten. Hierover werden geen verwachtingen geformuleerd. 
Voor 15.7% van de respondenten geldt dat zij het internet hebben gebruikt om in contact te 
komen met lotgenoten. Men doet dit niet vaker na het invoeren van de nieuwe werkwijze. 
Slechts twee patiënten geven aan dat dit wel het geval is. De verwachting dat het percentage 
patiënten dat het internet gebruikt om in contact te komen met lotgenoten hoger is onder 
vrouwen en patiënten waarbij de discrepantie van de kwaliteit van leven groot is, kon niet 
worden bevestigd. Verder werd verwacht dat er meer sprake is van emotionele disfunctie bij 
patiënten die het internet gebruiken voor lotgenotencontact. Het tegengestelde bleek het geval 
te zijn. Voor patiënten die het internet gebruiken voor lotgenotencontact geldt dat er minder 
sprake is van emotionele disfunctie. Verder zijn deze patiënten gemiddeld jonger, rapporteren 
zij vaker een teveel aan ontvangen emotionele steun en zien zij vaker voordelen in het hebben 
van de ziekte. Wat betreft het slikken van medicijnen, zegt 64% zich volledig aan de 
voorschriften van de arts te houden. Twee jaar geleden was dit 74.5%. De verwachting dat 
mannen zich vaker volledig aan de voorschriften van de arts zouden houden, kon niet worden 
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bevestigd. Zoals werd verwacht is het percentage dat zich volledig aan de voorschriften houdt, 
hoger bij de lager opgeleiden. Het zich volledig aan de voorschriften houden blijkt eveneens in 
verband te staan met een hogere leeftijd. Verder houden patiënten die voordelen ervaren van 
hun ziekte, patiënten met de ziekte van Crohn en patiënten die denken dat de medicijnen goed 
werken, zich vaker volledig aan de voorschriften. Van de respondenten rookt 16.8%. Onder 
patiënten met colitis ulcerosa rookt een kleiner deel (8.6%) dan onder patiënten met de ziekte 
van Crohn (21%). Dit komt overeen met de verwachting. Patiënten die roken ondervinden meer 
last van systemische symptomen en ervaren een grotere discrepantie van hun kwaliteit van 
leven. Verder geldt voor hen dat er meer sprake is van emotionele en sociale disfunctie. Wat 
betreft de eetgewoonten, zegt 56% hier wijzigingen in aangebracht te hebben. Zoals werd 
verwacht ondervinden patiënten die hun eetgewoonten hebben aangepast meer last van 
systemische symptomen. Verder hebben deze patiënten een lagere mate van gepercipiëerde 
controle. 
 
4.2.3 Verband tussen tevredenheid en gedrag 
Wat betreft de relatie tussen tevredenheid en gedrag, werd bij het formuleren van de 
verwachtingen rekening gehouden met verschillende mogelijkheden. Zo kon het gebruik maken 
van alternatieve geneeswijzen en het gebruiken van internet voor lotgenotencontact zowel 
positief als negatief correleren met de mate van tevredenheid met de reguliere zorgverlening. 
Patiënten die een alternatieve arts of therapeut raadplegen, rapporteren een hogere mate van 
tevredenheid met de schriftelijke controle. Van de patiënten die een alternatieve genezer 
raadplegen/ raadpleegden voor hun IBD, zegt 29% (misschien) terug te willen naar de situatie 
van twee jaar geleden. Onder patiënten die nog nooit een alternatieve genezer bezochten voor 
hun IBD is dit 41.2%. Het verschil is echter niet significant. Met het internetgebruik voor 
lotgenoten is geen verband gevonden. Verder werd verwacht dat een hoge mate van 
tevredenheid een positief effect zou hebben op de therapietrouw. Deze verwachting kan niet 
worden bevestigd. Van de patiënten die de nieuwe werkwijze prettiger vinden rookt 26.7%, 
terwijl slechts 8.9% van de overige groep patiënten rookt. Verder zijn patiënten die hun 
eetgewoonten hebben aangepast, gemiddeld minder tevreden met de zorgverlening dan 
patiënten die dit niet hebben gedaan. 
 
4.2.4 Het verklaren van patiëntentevredenheid  
Met behulp van de multiple regressie-analyse is onderzocht in hoeverre en met welke 
variabelen de mate van tevredenheid met de zorgverlening en met de schriftelijke controle 
kunnen worden verklaard. De variabelen, welke zijn opgenomen in de regressie-analyses, zijn 
onderverdeeld in blokken. Telkens is als eerste gekeken in hoeverre demografische factoren de 
mate van tevredenheid verklaren (blok 1). Achtereenvolgens zijn daarna blok 2 (lichamelijke 
status), blok 3 (sociale status) en blok 4 (psychische status) toegevoegd.  
 
Tevredenheid met de huidige zorgverlening 
Omdat er tussen mannen en vrouwen duidelijke verschillen bleken te bestaan in de variabelen 
welke correleren met mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening, is er voor mannen 
en vrouwen afzonderlijk een regressie-analyse uitgevoerd. Figuur 4.7 laat de resultaten van de 
regressie-analyse voor mannen zien. In elk blok is weergegeven hoe hoog het percentage 
verklaarde variantie van het betreffende blok afzonderlijk is. De lichamelijke symptomen 
bleken voor mannen de hoogste voorspellende waarde te hebben (12.2%). De percentages bij 
de pijlen, geven weer hoeveel verklaarde variantie het blok nog toevoegt. Zo voegt de 
toevoeging van het laatste blok (psychische status) 15.1 % verklaarde variantie toe. De totale 
hoeveelheid verklaarde variantie komt hiermee op 40.3%. Dit betekent dat de mate van 
tevredenheid met de huidige zorgverlening bij mannen voor 40.3% kan worden voorspeld met 
de in figuur 4.7 weergegeven, variabelen. Drie variabelen hebben een significante bèta, te 
weten het emotioneel functioneren en de mate waarin er systemische en gastro-intestinale 
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symptomen worden ervaren. Het model is met een betrouwbaarheid van 99.6% (p< .05) 
significant. Figuur 4.8 laat de resultaten voor de vrouwen zien. Voor hen verklaart de sociale 
status afzonderlijk het meest (12.7%). De hoeveelheid ontvangen emotionele steun heeft als 
enige variabele een significante bèta. In totaal kan de mate van tevredenheid met de huidige 
zorgverlening met 32.9% verklaard worden door de weergegeven variabelen. Het model is 
significant met een betrouwbaarheid van 95% (p< .05). 
 
 
 Mannen:    

    Variabele         Bèta 
 
Demografische factoren   blok 1  
  
             
               4.7%  4.7% 
 
 
 
 
Lichamelijke status       blok 2 
     
 
              14.8% 
 
 
 
 
Sociale status        blok 3 
 
 
                 
               5.7% 
 
 
Psychische status             blok 4 
  
 
              15.1% 
 
 
                            
             
             
             
             
        
Figuur 4.7 Regressie-analyse tevredenheid met de huidige zorgverlening (mannen) 
 
Hoeveelheid verklaarde variantie: 40.3% 

Leeftijd     .26 
Opleidingsniveau   -.11
  
 
4.7% 

Fysiek functioneren (bowel) .49* 
Fysiek functioneren (systemic) .76* 
 
 
12.2% 
 

Hoeveelheid ontvangen 
emotionele steun                 .18 
Sociaal functioneren   .11 
 
6.1% 
 

Discrepantie kwaliteit van leven       .26 
Emotioneel functioneren              -.74* 
Gevoel van controle               -.04 
 
11.3% 

Tevredenheid met de huidige 
zorgverlening 
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Vrouwen:   
 

    Variabele         Bèta 
 
Demografische factoren   blok 1 
  
             
               7.3%  7.3% 
 
 
 
 
Lichamelijke status       blok 2 
     
 
              6.1% 
 
 
 
 
Sociale status        blok 3 
 
 
              10.1% 
           
 
 
Psychische status             blok 4 
  
 
              9.4% 
 
 
                            
             
             
             
             
       
Figuur 4.8 Regressie-analyse tevredenheid met de huidige zorgverlening (vrouwen) 
 
Hoeveelheid verklaarde variantie: 32.9% 
 
 
 
 
 
 

 
Leeftijd     -.10 
Opleidingsniveau    -.25
  
7.3% 

 
Fysiek functioneren (bowel) .03 
Fysiek functioneren (systemic) .21 
 
2% 
 

Hoeveelheid ontvangen 
emotionele steun  .34* 
 Sociaal functioneren               -.26 
 
12.7% 

Discrepantie kwaliteit van leven    -.17 
Emotioneel functioneren               .25 
Gevoel van controle               .07 
 
9% 

Tevredenheid met de huidige 
zorgverlening 
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Tevredenheid met de schriftelijke controle 
Wat betreft de tevredenheid met de schriftelijke controle, bleken de verschillen tussen mannen 
en vrouwen in de variabelen welk hiermee correleren, minimaal te zijn. Er is daarom volstaan 
met één regressie-analyse voor alle respondenten. Figuur 4.9 toont de resultaten van deze 
analyse. 
 

     Variabele      Bèta  
 
Demografische factoren  blok 1 
  
             
               12.4    12.4% 
 
 
 
 
Lichamelijke status      blok 2 
     
 
                3.7 % 
 
 
 
 
Sociale status       blok 3 
 
 
                3.5 % 
           
 
 
Psychische status            blok 4 
  
 
              12.5% 
 
 
                            
             
             
             
             
       
Figuur 4.9 Regressie-analyse tevredenheid met de schriftelijke controle 
 
Hoeveelheid verklaarde variantie: 32.1% 

Geslacht              .34** 
Leeftijd               .09 
Opleidingsniveau              .05 
Reistijd                .18 
Werkend/ studerend             .25*
   
12.4% 

 
Fysiek functioneren (bowel)           .16 
Fysiek functioneren (systemic)      -.01 
 
2.6% 
 

Hoeveelheid ontvangen 
emotionele steun                 .05 
Sociaal functioneren              -.42* 
 
1% 

Discrepantie kwaliteit van leven      .02 
Emotioneel functioneren               .37* 
Gevoel van controle               .28* 
 
15% 

Tevredenheid met schriftelijke controle 
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Zoals uit de figuur valt af te lezen, spelen vooral demografische variabelen en de sociale en 
psychische status van de patiënt een rol bij de mate van tevredenheid met de schriftelijke 
controle. Het eerste blok (demografische variabelen) verklaart 12.4% van de tevredenheid. Het 
geslacht van de patiënt speelt hier de grootste rol. Daarnaast verklaart ook het wel of niet 
werken/ studeren de mate van tevredenheid met de schriftelijke controle. Verder draagt het 
sociaal en emotioneel functioneren alsmede het gevoel van controle significant bij aan het 
verklaren van de tevredenheid met de schriftelijke controle. De totale hoeveelheid verklaarde 
variantie is 32.1%. Het model is met een betrouwbaarheid van 99.9% significant (p< .001). 
 
Conclusie verklaren patiëntentevredenheid 
Omdat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de variabelen die samenhangen 
met de mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening, is er voor mannen en vrouwen 
afzonderlijk een regressie-analyse uitgevoerd. De mate van tevredenheid met de huidige 
zorgverlening kan bij mannen met 40.3% verklaard worden door de demografische factoren, 
lichamelijke status, sociale status en psychische status van de patiënt. De mate waarin zij last 
ondervinden van symptomen en het emotioneel functioneren zijn de beste voorspellers. Bij 
vrouwen is 32.9% te verklaren door bovengenoemde factoren. Bij hen is de hoeveelheid 
ontvangen emotionele steun de grootste voorspeller. De verschillen tussen mannen en vrouwen 
in de variabelen welke samenhangen met de mate van tevredenheid met de schriftelijke 
controle zijn minder groot. Daarom is hier geen onderscheid gemaakt tussen mannen en 
vrouwen. Het geslacht en het wel of niet werken/ studeren spelen een belangrijke rol, evenals 
het sociaal en emotioneel functioneren. Tot slot is ook de gepercipiëerde mate van controle van 
belang. Hoe hoger deze gepercipiëerde mate van controle, des te hoger de mate van 
tevredenheid met de zorgverlening is. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en discussie 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de deelvragen van dit 
onderzoek. In paragraaf 5.2 volgt een discussie over de onderzoeksresultaten, evenals 
verschillende manieren waarop men in de toekomst verder kan gaan met de nieuwe werkwijze.  
 
5.1 Conclusies 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de zes deelvragen, welke tezamen de 
probleemstelling van dit onderzoek vormen.  
 
1. In hoeverre zijn IBD-patiënten tevreden met de zorgverlening vanuit de MDL-afdeling van 
het AZG en met de nieuwe werkwijze in het bijzonder? 
De mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening is hoog. Toch is een aantal aspecten 
voor verbetering vatbaar, namelijk de tijd die men moet doorbrengen in de wachtkamer, de 
lichamelijke problemen ook vanuit een psychisch perspectief benaderen, aandacht besteden aan 
de invloed van de ziekte op het sociale leven van de patiënt, het informeren over de (mogelijke) 
lichamelijke gevolgen van de ziekte en de beschikbaarheid van informatie over IBD en 
voeding. Hetzelfde geldt voor de telefonische bereikbaarheid van de arts. Hierbij moet echter 
rekening worden gehouden met het feit dat er, sinds de invoering van de nieuwe werkwijze, een 
IBD-verpleegkundige is aangesteld om, onder andere, de telefonische bereikbaarheid te 
verbeteren. De telefonische bereikbaarheid van de verpleegkundige blijkt inderdaad beter te 
zijn dan die van de arts.  
 
Er is geen verschil tussen de algehele mate van tevredenheid met de situatie vóór de invoering 
van de nieuwe werkwijze (twee jaar geleden) en die met de huidige situatie. De invoering van 
de nieuwe werkwijze lijkt volgens deze vergelijking dus geen invloed te hebben op de algehele 
tevredenheid. De antwoorden op de vragen, welke specifiek ingaan op de nieuwe werkwijze, 
geven een ander beeld. Hieruit komt naar voren dat er een grote verscheidenheid is bij de 
patiënten in het al dan niet prettig vinden van de nieuwe werkwijze. Er is een groep die 
aangeeft de nieuwe werkwijze als prettiger te ervaren (44.1%), maar er is ook een groep die 
eigenlijk het liefst terug zou willen naar de oude situatie (30.7%). De meeste patiënten (85.1%) 
voelden zich vrij in hun keuze wel of geen medewerking te verlenen. Wat betreft de vragenlijst, 
zegt 19.8% wel wat meer schrijfruimte te kunnen gebruiken en geeft 32% aan soms niet te 
begrijpen wat er met een vraag wordt bedoeld. De controle op de polikliniek lijkt voor de 
meeste patiënten niet volledig vervangen te kunnen worden door het invullen van de 
vragenlijst. Volgens 55.4% weet de arts namelijk beter hoe het met hen gaat, als zij langs zijn 
geweest op de polikliniek. Daarnaast zegt 38.6% dat de vragenlijst niet alles behandelt wat bij 
een controle op de polikliniek aan de orde komt.  Verder geeft een deel van de patiënten aan 
meer informatie aan de arts te kunnen geven (43%) en meer informatie van de arts te ontvangen 
(67.3%) tijdens een bezoek aan de polikliniek. Een groot deel van de patiënten denkt altijd 
zonder problemen bij hun arts terecht te kunnen (80.2%), maar het merendeel denkt wel dat 
men hiervoor duidelijke lichamelijk klachten moet hebben (52.2%). 
 
2. Is er een verband tussen de verschillende kenmerken van de patiënt en de mate van 
tevredenheid met de huidige zorgverlening en de nieuwe werkwijze in het bijzonder? 
Alhoewel er geen significant verschil is in de mate van tevredenheid met de huidige 
zorgverlening tussen mannen en vrouwen, zijn er wel verschillen tussen mannen en vrouwen in 
de variabelen welke hierbij een rol spelen. Zo geldt voor mannen dat hoe hoger hun 
gepercipiëerde mate van controle en hoe minder last zij ondervinden van symptomen van de 
ziekte, des te hoger de mate van tevredenheid met de huidige zorgverlening is. Voor vrouwen 
spelen andere variabelen een rol. Voor hen geldt dat de mate van tevredenheid met de huidige 
zorgverlening hoger is, naarmate zij de kwaliteit van hun leven beter beoordelen, beter 
emotioneel functioneren, meer emotionele steun ontvangen en het stellen van de diagnose 
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korter geleden is. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat hoe lager het opleidingsniveau, 
des te hoger de mate van tevredenheid is. 
 
Wat betreft de tevredenheid met de nieuwe werkwijze is er wel een verschil tussen mannen en 
vrouwen. Vrouwen rapporteren hiermee een hogere mate van tevredenheid. Voor beide seksen 
geldt dat hoe beter zij emotioneel functioneren en hoe hoger hun gepercipiëerde mate van 
controle, des te hoger de mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. Daarnaast geldt 
voor vrouwen dat de mate van tevredenheid hiermee hoger is, naarmate zij zich minder 
hulpeloos voelen en de kwaliteit van hun leven beter beoordelen. Voor mannen geldt daarnaast 
dat hoe meer zij de ziekte hebben geaccepteerd en hoe minder zij last ondervinden van 
systemische symptomen, des te hoger de mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze is. 
Verder blijkt dat patiënten die niet willen doorgaan met het regelmatig schriftelijk laten 
plaatsvinden van de controle gemiddeld minder reistijd nodig te hebben om bij het AZG te 
komen, vaker werken of studeren, vaker medicijnen gebruiken, meer last ondervinden van 
symptomen, minder goed emotioneel functioneren, de ziekte in mindere mate hebben 
geaccepteerd, een grotere discrepantie in de kwaliteit van leven ervaren en een lagere 
gepercipiëerde mate van controle hebben. 
 
3. In welke mate is er sprake van gebruik van alternatieve geneeswijzen, internetgebruik voor 
lotgenotencontact en therapietrouw, en hoe is dit in vergelijking met twee jaar geleden? 
Van de respondenten heeft 37.4% ooit een alternatieve arts of therapeut bezocht voor hun IBD. 
Het afgelopen jaar was dit 6.9%. Men bezocht de alternatieve genezer het afgelopen jaar niet 
vaker dan twee jaar geleden. Het internet is door 15.7% ooit gebruikt om in contact te komen 
met lotgenoten. Het afgelopen jaar was dit niet vaker dan twee jaar geleden. Wat betreft het 
slikken van medicijnen, zegt 64% zich volledig te houden aan de voorschriften van de arts. 
Twee jaar geleden was dit 74.5%. Van de respondenten rookt 16.8%. Een deel van de patiënten 
(10.9%) is hiermee gestopt vanwege de ziekte. Voor 56% van de respondenten geldt dat zij hun 
eetgewoonten hebben aangepast vanwege hun darmaandoening. 
 
4. Is er een verband tussen de verschillende kenmerken van de patiënt en het gedrag van de 
patiënt? 
Patiënten die een alternatieve genezer hebben geraadpleegd, zijn vaker lid van de 
patiëntenvereniging, zeggen meer over de ziekte en behandelmogelijkheden te weten en hebben 
een hoger opleidingsniveau. Het internetgebruik voor lotgenotencontact komt vaker voor bij 
jongere patiënten. Ook wordt het internet vaker voor dit doeleinde gebruikt door patiënten die 
de ziekte hebben geaccepteerd, emotioneel goed functioneren en een teveel aan emotionele 
steun ervaren. Patiënten houden zich vaker volledig aan de medicijnvoorschriften, naarmate ze 
ouder zijn en een lager opleidingsniveau hebben. Ook patiënten met de ziekte van Crohn, 
patiënten die vinden dat de ziekte ook voordelen met zich mee heeft gebracht en patiënten die 
denken dat de medicijnen goed werken, houden zich vaker volledig aan de voorschriften. Van 
de patiënten met de ziekte van Crohn rookt een groter deel (21%) dan van de patiënten met 
colitis ulcerosa (8.6%). De rokers ervaren een grotere discrepantie van de kwaliteit van leven, 
ondervinden meer last van symptomen en hun emotioneel functioneren is minder goed dan de 
niet-rokers. Het wel of niet aanpassen van de eetgewoonten blijkt samen te hangen met de 
gepercipiëerde mate van controle en de mate waarin men systemische symptomen ervaart. 
Patiënten die aanpassingen hebben aangebracht in hun eetgewoonten hebben een lagere 
gepercipiëerde mate van controle en ondervinden meer last van systemische symptomen. 
 
5. Is er een verband tussen de mate van tevredenheid met de zorgverlening het gedrag van de 
patiënt? 
De mate van tevredenheid met de zorgverlening staat in verband met het wel/ niet roken en het 
wel/ niet hebben aangepast van de eetgewoonten. Patiënten die hun eetgewoonten hebben 
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aangepast zijn in mindere mate tevreden met de huidige zorgverlening, terwijl de patiënten die 
roken positiever zijn over de nieuwe werkwijze. 
 
6. In hoeverre kan de mate van tevredenheid met de zorgverlening vanuit het AZG en de nieuwe 
werkwijze worden verklaard door kenmerken van de patiënt?  
Voor mannen blijken andere variabelen een rol te spelen bij de mate van tevredenheid met de 
huidige zorgverlening dan voor vrouwen. Deze mate van tevredenheid kan bij mannen voor 
40.3% worden verklaard door kenmerken van de patiënt. De variabelen die de sterkste 
voorspellende waarde hebben, zijn de symptomen van de ziekte en het emotioneel 
functioneren. Mannen die meer last ondervinden van symptomen en emotioneel minder goed 
functioneren, zijn in mindere mate tevreden met de huidige zorgverlening. Voor vrouwen kan 
de tevredenheid met 32.9% worden verklaard door de verschillende kenmerken van de patiënt. 
Hierbij is de hoeveelheid emotionele steun de sterkste voorspeller. Hoe meer emotionele steun 
vrouwen ontvangen, des te hoger de mate van tevredenheid is. De tevredenheid met de nieuwe 
werkwijze is met 32.1% te voorspellen door patiëntenkenmerken. Het sociaal en emotioneel 
functioneren zijn hierbij de sterkste voorspellers. Ook het wel of niet werken/ studeren is een 
belangrijke voorspeller. Patiënten die dit wel doen, zijn minder tevreden met de nieuwe 
werkwijze. Vrouwen rapporteren een hogere mate van tevredenheid met de nieuwe werkwijze 
dan mannen Tot slot is ook de gepercipiëerde mate van controle ook belangrijke voorspellers. 
Hoe hoger de gepercipiëerde mate van controle, des te hoger de mate van tevredenheid met de 
nieuwe werkwijze is. 
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5.2 Discussie en aanbevelingen 
Zoals verwacht, is de mate van tevredenheid van IBD-patiënten met de zorgverlening vanuit 
het AZG hoog. De verbeterpunten liggen vooral op het gebied van informatievoorziening en 
aandacht voor de psychische en sociale gevolgen van de ziekte. Dit kwam ook naar voren uit 
eerder onderzoek naar de tevredenheid met de zorgverlening onder IBD-patiënten1. De mate 
van tevredenheid kan deels worden verklaard door patiëntenkenmerken. De kenmerken welke 
een rol spelen bij de mate van tevredenheid zijn voor mannen en vrouwen niet gelijk. Verder 
onderzoek op dit gebied, kan mogelijk meer duidelijkheid geven over deze verschillen hierin 
tussen mannen en vrouwen. 
           
Er is geen verschil tussen de mate van (algemene) tevredenheid met de huidige situatie en die 
van twee jaar geleden (vóór de invoering van de schriftelijke controle). De antwoorden op de 
vragen, welke specifiek ingaan op de schriftelijke controle, geven echter een ander beeld. Het 
regelmatig vervangen van de controle op de polikliniek door het invullen van een vragenlijst, 
wordt door 44.1% als prettiger ervaren dan de situatie waarin de controles uitsluitend op de 
polikliniek plaatsvonden. Er is echter ook een groep patiënten (30.7%) die liever terug zouden 
willen naar de oude situatie. Deze groep geeft dus bij de arts aan de controle schriftelijk te 
willen doen, terwijl ze eigenlijk liever op de polikliniek langs zouden komen. Mogelijk speelt, 
ter verklaring hiervan, de behoefte aan gedragsbevestiging, als onderdeel van de sociale 
productie functie theorie (zie 2.1.3) hierbij een rol. Medewerking verlenen aan de schriftelijke 
controle zou dan voor deze patiënten het gevoel geven het goede te hebben gedaan in de ogen 
van een belangrijk persoon (de arts). Op deze manier is er sprake van gedragsbevestiging, wat 
het sociale welbevinden en daarmee het algemeen (psychisch) welbevinden doet toenemen. Het 
is de vraag in hoeverre deze manier van denken kan worden beïnvloed door de manier waarop 
de arts medewerking vraagt aan de patiënt. Van de respondenten die liever terug zouden willen 
naar de oude situatie, voelde meer dan de helft zich helemaal vrij in de keuze om de controle 
schriftelijk te laten plaatsvinden. Ondanks het zich hierin vrij voelen, kiest een deel van de 
patiënten er dus toch voor ergens aan mee te werken, terwijl men dit eigenlijk liever niet zou 
doen.  
 
De invoering van de schriftelijke controle lijkt geen invloed te hebben op het gedrag van de 
patiënt. Alleen het aantal patiënten dat zich volledig houdt aan de medicijnvoorschriften van de 
arts is lager dan twee jaar geleden. Of dit een gevolg is van de invoering van de schriftelijke 
controle, valt naar aanleiding van dit onderzoek niet te zeggen. Patiënten die roken ervaren een 
grotere discrepantie van de kwaliteit van leven, ondervinden meer last van symptomen en 
hebben een minder goed emotioneel functioneren. Toch zijn zij meer tevreden met de nieuwe 
werkwijze dan patiënten die niet roken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de arts de 
patiënt er tijdens een bezoek aan de polikliniek op wijst dat het beter is te stoppen met roken. 
Als de controle schriftelijk plaatsvindt, is hiervan geen sprake.  
 
Omdat de nieuwe manier van zorgverlening voor een groot deel van de patiënten een 
verbetering is, terwijl een ander deel wel meewerkt, maar eigenlijk liever terug zou willen naar 
de oude situatie, kan niet worden volstaan met het advies om door te gaan met deze werkwijze, 
dan wel terug te gaan naar de oude situatie. In beide gevallen zal een aantal patiënten immers 
minder tevreden zijn dan nu het geval is. Deze twee mogelijkheden en de verwachte gevolgen 
hiervan worden hieronder kort beschreven.  
 
Doorgaan met de nieuwe manier van zorgverlening  
Het doorgaan met de nieuwe manier van zorgverlening betekent een verbetering voor 44.1% 
van de patiënten. Men moet hierbij wel rekening houden met feit dat een ander deel (30.7%) 
van de patiënten hier minder tevreden mee is. Het aanpassen van de manier waarop men 
medewerking vraagt aan de patiënt, heeft naar verwachting slechts een beperkt effect, 
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aangezien ook voor patiënten die zich geheel vrij voelen in hun keuze, geldt dat zij hun 
medewerking verlenen, terwijl ze dit eigenlijk liever niet zouden doen. 
 
Uitsluitend controles op de polikliniek 
Om te voorkomen dat mensen ergens voor kiezen wat ze eigenlijk niet willen, zou de controle 
weer uitsluitend op de polikliniek kunnen worden gedaan. Op deze manier zal de mate van 
tevredenheid van deze patiënten waarschijnlijk verbeteren. Er is echter ook een grote groep 
patiënten (44.1%), die de huidige situatie prettiger vindt dan de oude situatie. Voor hen zou de 
mate van tevredenheid met de zorgverlening mogelijk lager worden, indien men terug zou gaan 
naar de oude situatie.  
 
Om het voordeel voor de patiënten die de nieuwe werkwijze prettiger vinden, te behouden en 
daarnaast tegemoet te komen aan de wens van een deel van de patiënten om terug te gaan naar 
de oude situatie, zou men de controle weer standaard op de polikliniek kunnen laten 
plaatsvinden en daarnaast de patiënten de mogelijkheid bieden de controle te vervangen door 
het invullen van de vragenlijst. De patiënten die de voorkeur geven aan een schriftelijke 
controle zullen dit dan moeten aangeven, waardoor de patiënten die een vragenlijst invullen 
hiervoor ook echt een voorkeur hebben. Indien men niets aangeeft, wordt er een afspraak 
gemaakt voor een bezoek aan de polikliniek, zodat de patiënten die geen “nee” durven te 
zeggen de controle niet schriftelijk zullen doen, maar op de polikliniek. Ook is het aan te 
bevelen extra alert te zijn bij patiënten die lichamelijk, maar vooral psychisch minder goed 
functioneren. Gebleken is dat deze patiënten vaker terug willen naar de oude situatie. Men zou 
dit kunnen doen door een aantal vragen aan de vragenlijst toe te voegen, welke een beeld geven 
van het psychisch welbevinden van de patiënt. De beslissing om de patiënt wel of niet langs te 
laten komen op de polikliniek kan men dan behalve op het fysiek functioneren en de wens van 
de patiënt, ook op het psychisch functioneren baseren. 
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Bijlage 1: begeleidende brief 
 
Groningen, mei 2004 
 
Betreft: Tevredenheidsonderzoek onder patiënten met de ziekte van Crohn/ Colitis Ulcerosa 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) streeft naar een zo hoog mogelijke tevredenheid 
onder haar patiënten. Daarom is het belangrijk om regelmatig te onderzoeken in hoeverre 
patiënten tevreden zijn met de verleende zorg en welke punten voor verbetering vatbaar zijn. 
 
Onlangs heeft men vanuit de Maag- Darm- en Leverafdeling  (MDL) van het AZG, de 
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen 
(RuG) gevraagd onderzoek te doen naar de tevredenheid van patiënten met de ziekte van Crohn/ 
Colitis Ulcerosa. Een aanleiding om de tevredenheid onder deze groep patiënten in kaart te 
brengen, is de recentelijke invoering van een nieuwe manier van zorgverlening. Hierbij kunnen 
de polibezoeken gedeeltelijk vervangen worden door het invullen van een vragenlijst door de 
patiënt. Nu een groot deel van de patiënten ervaring heeft met deze manier van zorgverlening, 
wil men weten hoe deze nieuwe manier van zorgverlening wordt ervaren.  
 
Volgens onze gegevens bent u onder behandeling bij het AZG (voor de ziekte van Crohn of 
Colitis Ulcerosa) en heeft u minimaal éénmaal een vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Om na 
te gaan of deze nieuwe manier van zorgverlening een verbetering is, is het belangrijk te weten 
wat uw ervaring hiermee is. Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijgevoegde 
vragenlijst zou willen invullen. 
 
Uw antwoorden zullen geheel anoniem worden behandeld. Dit betekent dat u niet herkenbaar 
zult zijn in de eindrapportage. Voor het retourneren van de vragenlijst kunt u gebruik maken van 
de antwoordenveloppe (een postzegel plakken is niet nodig). Wanneer u belangstelling voor de 
uitkomsten van dit onderzoek heeft, kunt u aan het einde van de vragenlijst uw naam en adres 
invullen. Dan krijgt u te zijner tijd een samenvatting van het onderzoek thuisgestuurd. 
 
Wij willen u bij voorbaat bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Daarmee levert u een 
belangrijke bijdrage aan de bewaking en (eventuele) verbetering van de kwaliteit van zorg vanuit 
het AZG.  Graag zien wij uw ingevulde vragenlijst binnen ongeveer een week tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Dr. J. Bouma    P. Schilstra  Dr. H. M. van Dullemen  
Coördinator Wetenschapswinkel Onderzoeker  Gastroenteroloog  
Geneeskunde Volksgezondheid RuG Tel.: 06-41124501 Afd. Maag Darm Lever AZG  
A. Deusinglaan 1   Email:    Hanzeplein 1 
9713 AV Groningen   p.schilstra@med.rug.nl 9713 GZ Groningen 
Tel.: 050 – 3633109      Tel.: 050 – 3613083 
j.bouma@med.rug.nl      e-mail: h.m.dullemen@int.azg.nl 
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Bijlage 2: herinneringsbrief 
 
Groningen, 24 mei 2004  
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Twee weken geleden is er vanuit het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG), afdeling Maag Darm 
Lever, een vragenlijst naar u verstuurd. Het doel hiervan is de tevredenheid van patienten te 
onderzoeken met de zorgverlening vanuit deze afdeling van het AZG. 
 
Indien u deze vragenlijst reeds heeft ingevuld en geretourneerd, dan wil ik u vriendelijk danken voor uw 
medewerking. Als het invullen en terugsturen er, om wat voor reden dan ook, nog niet van is gekomen, 
dan zou ik u vriendelijk willen vragen dat alsnog te doen. Om een goed beeld te krijgen van de situatie 
is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. Indien er nog vragen zijn, dan kunt u ons bellen op een van de onderstaande 
telefoonnummers. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. J. Bouma    P. Schilstra  Dr. H. M. van Dullemen  
Coördinator Wetenschapswinkel Onderzoeker  Gastroenteroloog  
Geneeskunde Volksgezondheid RuG Tel.: 06-41124501 Afd. Maag Darm Lever AZG  
A. Deusinglaan 1   Email:    Hanzeplein 1 
9713 AV Groningen   p.schilstra@med.rug.nl 9713 GZ Groningen 
Tel.: 050 – 3633109      Tel.: 050 – 3613083 
j.bouma@med.rug.nl      e-mail: h.m.dullemen@int.azg.nl 
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De vragenlijst kunt u opvragen bij 
 
Rijksuniversiteit Groningen 
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid 
Ant. Deusinglaan 1 
9713 AV Groningen 
 
of per email: 
 
m.m.g.hermsen@med.rug.nl 
 


