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Kristien Fransen, s2068168 

Titel: Communiceren met gezond verstand 

De relatie tussen gezondheidsvaardigheden van de cliënt en de ervaringen met de 

communicatie tussen hulpverlener en cliënt.  

 

SAMENVATTING 

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre discrepanties in communicatie-ervaringen 

van hulpverlener en cliënt gerelateerd kunnen worden aan het niveau van 

gezondheidsvaardigheden van de cliënt. 

 Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van secundaire data. Het betrof een 

langlopend en grootschalig onderzoek onder jongeren met gedrags- of emotionele 

problemen en/of hun ouders/verzorgers ( TakeCare onderzoek). Van april 2011 t/m 9 mei 

2012 zijn er  onder de jongeren en ouders/verzorgers digitaal of schriftelijk vragenlijsten 

afgenomen. De benodigde vragen zijn in totaal door 85 ouder – hulpverlener koppels en  38  

jongeren – hulpverleners koppels ingevuld. De data zijn geanalyseerd met behulp van een 

multinomiale logistische regressieanalyse. Aan de hand van de Wilcoxon signed rank test is 

er beschreven of er verschillen bestaan tussen de gemiddelde beoordelingen van de 

communicatie tussen hulpverlener en cliënt. Vervolgens worden door middel van 

kruistabellen de discrepanties per hulpverlener-cliënt koppel beschreven. Tot slot worden 

met behulp van de multinomiale logistische regressieanalyse de gestelde hypothesen 

getoetst. 

 De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat discrepanties in communicatie-

ervaringen van hulpverlener en cliënt niet direct in verband kunnen worden gebracht met 

het niveau van gezondheidsvaardigheden van de cliënt. Dit geldt zowel voor de jongeren als 

voor ouders. Vanuit de literatuur was dit niet verwacht. Ondanks dat er geen directe 

verbanden zijn gevonden zijn er wel aanwijzingen gevonden dat er een relatie bestaat tussen 

de gezondheidsvaardigheden van een cliënt en de communicatie–ervaringen van de 

hulpverlener en cliënt. Op basis van deze bevindingen zijn kanttekeningen en aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek opgesteld. 
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1. INLEIDING 

 

In 2006 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een rapport over de rechten van 

de patiënt. Hierin kwam naar voren dat één van de meest voorkomende knelpunten voor 

patiënten de onbevredigende klachtenprocedures zijn, wat het gevolg is van een slechte 

communicatie en voorlichting tussen arts en patiënt (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 

2006). Dit is verontrustend want één van de belangrijkste taken van artsen is de 

communicatie (Beresford et al., 2003). Uit het onderzoek van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg blijkt dat er grote winst te behalen is op het gebied van communicatie 

tussen arts en patiënt. Echter communicatie is een breed begrip waar verschillende 

elementen onder kunnen vallen. In de setting van dit onderzoek staan vier componenten 

centraal die gezamenlijk worden gezien als belangrijke aspecten van communicatie tussen 

arts en patiënt. Deze vier componenten zijn gezamenlijke besluitvorming, de arts-patiënt 

relatie, informatieverstrekking en het bevorderen van zelfmanagement. 

Als er gesproken wordt over de arts-patiënt communicatie is er voornamelijk 

onderzoek gedaan naar communicatie met volwassen patiënten. Als er bij de communicatie 

tussen hulpverlener en patiënt ook kinderen betrokken zijn wordt het een stuk lastiger voor 

de hulpverlener. Dit kan komen doordat de hulpverlener zich moet concentreren op twee 

verschillende groepen. Dit geldt helemaal voor kinderen die worstelen met gedrags- of 

emotionele problemen. Omdat communiceren met kinderen en jongeren vaak anders 

verloopt dan met ouders zal er in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van gegevens van 

kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met emotionele en gedragsproblemen en hun 

ouders.1  

De laatste 40 jaar is er veel onderzoek gedaan naar arts-patiënt communicatie. 

Heritage en Maynard (2006) geven een overzicht van een aantal toonaangevende 

onderzoeken op het gebied van arts-patiënt communicatie. Zo bleek uit het onderzoek van 

Korsch en Negerete (1972) dat bijna 1 op de 5 ouders het ziekenhuis verlieten zonder een 

duidelijk beeld over wat er mis was met hun kind en bijna de helft van de ouders vroeg zich 

af wat de oorzaak was van de ziekte van hun kind.  

                                                           
1
 Jongeren met emotionele en gedragsproblemen  en hun ouders/verzorgers zullen in dit onderzoek gebundeld 

worden tot cliënten. 



7 
 

Om winst te behalen op het gebied van communicatie moet er gekeken worden waar 

de knelpunten liggen in de communicatie.  Een belangrijk element is de rol van de arts en de 

patiënt die in de laatste decennia sterk veranderd is waardoor er andere verwachtingen 

worden gecreëerd (Heritage & Maynard, 2006). Uit het rapport van de inspectie komen een 

aantal knelpunten naar voren. Ten eerste kwam naar voren dat hulpverleners nog wel eens 

een ander beeld hebben van de communicatiebehoeften van hun patiënten dan de 

patiënten zelf. Aangezien veel patiënten willen weten waar ze aan toe zijn terwijl 

hulpverleners niet alle informatie geven (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2006).  Ten 

tweede kwam naar voren dat hulpverleners er op aansturen dat patiënten snel een 

beslissing nemen. De meeste patiënten willen de informatie echter nog rustig kunnen 

overdenken en bespreken met bekenden of hulpverleners voordat er een besluit genomen 

wordt. Deze knelpunten kunnen te maken hebben met de belangen en de beschikbare 

informatie van de hulpverlener. Het principal-agent-cliënt model geeft aan dat de belangen 

van de hulpverlener niet overeenkomen met de belangen van de cliënt waardoor dit een 

bron kan zijn van mogelijke problemen en conflicten (Wolter & de Graaf, 2005). 

Bij dit onderzoek zal er vanuit worden gegaan dat deze knelpunten vormen zijn van 

miscommunicatie tussen de hulpverlener en de patiënt. Deze kunnen verschillende oorzaken 

hebben. Een mogelijke oorzaak is de mate van geletterdheid (literacy) van de patiënt. Uit 

een onderzoek van Bohnenn et al (2004) komt naar voren dat 10,3% van de volwassenen in 

Nederland op het laagste niveau van geletterdheid functioneren. Dit betreft ongeveer 1,5 

miljoen volwassenen in Nederland. Worden de laagste twee niveaus bij elkaar opgeteld, dan 

functioneert ruim 37% van de volwassenen in Nederland niet op het niveau dat beschouwd 

wordt als noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij (Bohnenn et 

al., 2004). De niveaus van geletterdheid zijn in bijlage 3 beschreven. Ook het aantal jongeren 

dat een laag niveau van geletterdheid heeft is aanzienlijk. Volgens het onderzoek zit 

ongeveer 7% van de jongeren tussen de 16 en 19 jaar in Nederland op het laagste niveau en 

24,5% zit op het één na laagste niveau (Bohnenn et al., 2004).  

In de gezondheidszorg zijn deze “literacy” vaardigheden ook van belang, bijvoorbeeld 

voor het lezen van bijsluiters. Als er gesproken wordt over “literacy” vaardigheden op het 

gebied van gezondheid wordt de term “health literacy”, of in het Nederlands 

gezondheidsvaardigheden gebruikt. Gezondheidsvaardigheden kunnen gedefinieerd worden 

als het  vermogen om gezondheidsinformatie te observeren, te verwerken en te begrijpen, 
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zodat er een passende gezondheidsbeslissing genomen kan worden (Katz et al.,2007). De 

knelpunten met betrekking tot communicatie brengen mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden in moeilijkheden aangezien het deze mensen meer moeite kost 

om de gezondheidsinformatie te begrijpen en te verwerken.  Ook zijn patiënten met lage 

gezondheidsvaardigheden minder geneigd om vragen te stellen, verzoeken minder om 

aanvullende diensten en zijn minder geneigd om op zoek te gaan naar nieuwe informatie 

tijdens een medische ontmoeting (Katz et al.,2007).  

 

1.1 Probleemstelling 

Eén van de belangrijkste taken van artsen is de communicatie (Beresford et al., 2003). De 

communicatie is een belangrijke factor in de relatie tussen arts en patiënt,  aangezien 

patiënten vaak niet begrijpen wat de arts bedoelt of te weinig informatie krijgen (Hagihara, 

2006). Een oorzaak hiervan kunnen de gezondheidsvaardigheden van de patiënt zijn. In de 

literatuur worden lage gezondheidsvaardigheden vaak in verband gebracht met allerlei 

negatieve gezondheidsuitkomsten zoals: slechtere vaardigheden in het nemen van medicatie 

en in het interpreteren van labels en gezondheidsberichten, symptomen van depressie, 

minder gezondheidskennis, vaker opname in ziekenhuis en minder gebruik van screening of  

griepvaccinaties (Berkman et al.,2011). Een verklaring van dit verband kan zijn dat de 

kwaliteit van de communicatie bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden lager is. Een 

aspect van deze kwaliteit is het zelfde perspectief en de zelfde ervaringen met betrekking tot 

communicatie.  Goede kwaliteit van communicatie kan er voor zorgen dat de hulpverlener 

en de jongere of de ouder op de zelfde lijn zitten en waar nodig kunnen bijsturen. Dit leidt 

tot de volgende probleemstelling: 

 

“ In hoeverre kunnen discrepanties in communicatie-ervaringen van hulpverlener en cliënt 

gerelateerd worden aan het niveau van gezondheidsvaardigheden van de cliënt?” 

 

Om deze probleemstelling goed te kunnen beantwoorden en alle deelaspecten mee te 

nemen is deze probleemstelling opgesplitst in een tweetal deelvragen. 

Voor dat deze deelvragen behandeld worden zal er eerst beschreven worden wat de 

gemiddelde beoordelingen zijn van zowel de hulpverleners als de cliënten en of hier 

verschillen in zitten. Vervolgens zal er worden onderzocht of er een discrepantie tussen 
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communicatie-ervaringen van de hulpverleners en de cliënten aanwezig is. In dit geval gaat 

het er over of de ervaringen van de cliënten en de hulpverleners overeenstemmen. Hiervoor 

zal eerst gekeken moeten worden waar de discrepanties liggen door middel van 

verschilscores. Hierbij wordt zowel gekeken naar communicatie in het algemeen als de 

verschillende vormen van communicatie; gezamenlijke besluitvorming, de arts- patiënt 

relatie, zelfmanagement en de informatieverstrekking. De vier vormen van communicatie 

die zijn meegenomen in dit onderzoek zijn gebaseerd op het  “Six core functions of patient-

clinician communication” model van  Epstein & Street (2007).  Daarnaast zal beschreven 

worden wat voor relatie de gezondheidsvaardigheden van een cliënt tot deze discrepanties 

heeft. De gezondheidsvaardigheden worden opgedeeld in drie componenten omdat 

gezondheidsvaardigheden een veel omvattend begrip is, dat uit verschillende delen bestaat. 

De drie componenten zijn functionele gezondheidsvaardigheden, communicatieve 

gezondheidsvaardigheden en kritische gezondheidsvaardigheden (Nutbeam, 2000). Deze 

zullen in het theoretisch kader verder worden toegelicht. Het is mogelijk dat het ene 

component sterker gerelateerd is aan de communicatie-ervaringen dan een ander 

component. Daarom zullen de drie componenten zowel samengevoegd als apart 

geobserveerd worden. De eerste deelvraag luidt: 

 

1. Welke patronen zijn er zichtbaar tussen de discrepanties in communicatie-ervaringen 

van hulpverlener en cliënt enerzijds en de gezondheidsvaardigheden van de cliënt 

anderzijds? 

Als blijkt dat gezondheidsvaardigheden gerelateerd zijn aan discrepanties in communicatie-

ervaringen weten we nog niet waar de verbanden liggen en of deze statistisch significant 

zijn. Daarom zullen de cliënten met discrepanties in communicatiebeoordelingen vergeleken 

worden met de cliënten waarbij de beoordeling gelijk is aan die van de hulpverlener. Dit 

wordt in relatie gebracht met de gezondheidsvaardigheden. De tweede deelvraag luidt 

daarom: 

2. Welk verband bestaat er tussen de discrepanties in communicatie-ervaringen van 

hulpverlener en cliënt en de gezondheidsvaardigheden van de cliënt?  
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1.2 Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is om verschillende redenen maatschappelijk relevant.   

Ten eerste omdat de focus van het huidige gezondheidssysteem op de patiënt ligt. 

Professionals willen graag aansluiten bij de behoefte en problemen van hun patiënten en de 

kwaliteit van de communicatie zal de mate van aansluiting bepalen. Daarom is het belangrijk 

om te weten hoe de communicatie ervaren wordt door zowel de cliënt als de hulpverlener. 

Ten tweede is deze studie relevant omdat er meer klachten van patiënten over de 

gezondheidzorg zijn bij een slechte arts-patiënt relatie (Kenny et al., 2009). Er wordt 

verwacht dat een betere relatie tot betere gezondheidsuitkomsten zal leiden (Kenny et al., 

2009). Deze arts-patiënt relatie hangt nauw samen met de communicatie tussen arts en 

patiënt. Daarom is het van belang om te weten hoe de communicatie ervaren wordt door 

zowel de cliënt als de hulpverlener. 

Ten derde beschikken niet alle mensen over een gewenste/verwachte mate van 

gezondheidsvaardigheden. Bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden kan het leiden tot 

miscommunicatie op verschillende gebieden. Door te achterhalen waar de verschillen in 

ervaringen met de communicatie zitten, kan het behandelproces geoptimaliseerd worden. Er 

kan dan gericht gewerkt worden aan het gebied waar de meeste problemen liggen.  

Hierdoor kan er uiteindelijk genoeg informatie en kennis overgebracht  worden op de 

patiënt voor het terugdringen van onnodige negatieve gezondheidsuitkomsten zoals; 

symptomen van depressie, vaker opname in ziekenhuis, minder vaak gebruik van screening 

of griepvaccinaties  en hogere kosten voor de gezondheidszorg. Meer inzicht in de 

gezondheidsvaardigheden en communicatie kan helpen om betere interventies te 

ontwikkelen om negatieve gezondheidsuitkomsten te verminderen.  

Tot slot komt er uit het onderzoek van Weiss en Palmer (2004), naar de relatie tussen 

gezondheidskosten en de mate van gezondheidsvaardigheden, naar voren dat de jaarlijkse 

medische kosten samenhangen met de mate van de gezondheidsvaardigheden. Het bleek 

dat patiënten met lage gezondheidsvaardigheden significant hogere kosten maken. Daarom 

is het belangrijk om te kijken wat voor rol de communicatie hier in heeft. 
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is om verschillende redenen wetenschappelijk relevant.  

In de afgelopen tien jaar is er in veel onderzoek naar voren gekomen hoe individuen elkaar 

beïnvloeden in de context van relaties (Kenny et al., 2009). Zelfs wanneer de bijeenkomst 

kort is, zoals in een medisch consult, hebben de individuen die betrokken zijn bij dergelijke 

relaties de potentie om elkaars cognities, emoties en gedragingen te beïnvloeden (Kenny et 

al., 2009).  Echter,  er is niet veel onderzoek gedaan waarin naar zowel de communicatie-

ervaringen van cliënt en hulpverlener als koppel is gekeken terwijl een dergelijke benadering 

interessante informatie kan opleveren. Het innovatieve in het voorliggende onderzoek is dat 

de cliënten en de betrokken hulpverlener beide meedoen aan het onderzoek. Het gaat 

hierbij dus niet om een algemeen beeld van de hulpverlener over de cliënt of andersom 

maar om een interpersoonlijke relatie. Het voordeel hiervan is dat de hulpverlener en cliënt 

hun beoordeling geven over dezelfde specifieke situatie.  

Ten tweede zal de onderzoekspopulatie bestaan uit jongeren die tussen de 4 en 18 

jaar oud zijn met emotionele- en gedragsproblemen en /of hun ouders. Voor Kinderen van 4 

t/m 18 kunnen de ouders mee doen en jongeren van 12 t/m 18 jaar kunnen zelf ook mee 

doen. Dit is wetenschappelijk relevant omdat de meeste studies over volwassen gaan. 

Terwijl er valt te verwachten dat goede gerichte interventies het meeste effect hebben op 

jongeren omdat problemen zo vroeg mogelijk kunnen worden aangepakt.  

Ten derde zal in dit onderzoek in meerdere gevallen (dit betreft alleen cliënten van 

12 jaar en ouder) naast de jongere en de hulpverlener ook nog een van de ouders van de 

jongere betrokken worden. Hierdoor doen er zowel volwassenen als jongeren mee aan dit 

onderzoek waardoor deze twee groepen vergeleken kunnen worden.   

 

1.4 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgezet: In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader beschreven met 

daarin een uitleg van de belangrijkste begrippen uit de vraagstelling. In hoofdstuk 3 volgt 

een beschrijving van de wijze waarop data verzameld is en geanalyseerd wordt. Vervolgens 

worden de belangrijkste resultaten uiteengezet in hoofdstuk 4. Het rapport zal afgesloten 

worden met hoofdstuk 5 waar de conclusie en de discussie aan bod komen. Hier zullen de 

tekortkomingen van het onderzoek beschreven worden en aanbevelingen worden gedaan 

voor verder onderzoek. 
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2. THEORETISCH KADER 
 

Lage gezondheidsvaardigheden wordt regelmatig in verband gebracht met allerlei negatieve 

gezondheidsuitkomsten (o.a. Berkman et al., 2011). Er worden diverse verklaringen gegeven 

voor dit verband. Allereerst blijkt dat mensen met lage gezondheidsvaardigheden minder 

snel naar de huisarts gaan (Katz et al.,2007) en daarnaast heeft deze groep vaker een 

ongezondere leefstijl wat leidt tot meer ziekenhuisopnames. Eén van de verklaringen van dit 

verband is dat de communicatie met zorgverleners minder goed verloopt bij deze groep 

mensen. In dit hoofdstuk zullen de twee centrale begrippen, communicatie en 

gezondheidsvaardigheden, gedefinieerd en beschreven worden. Als eerste zullen de 

gezondheidsvaardigheden aan bod komen. De gezondheidsvaardigheden zijn op te delen in 

drie componenten, namelijk: functionele gezondheidsvaardigheden, communicatieve 

gezondheidsvaardigheden en kritische gezondheidsvaardigheden (Twickler et al., 2009). De 

definitie van het begrip gezondheidsvaardigheden (health literacy) zal eerst worden 

besproken. Vervolgens wordt er specifieker op het begrip ingegaan en worden relevante 

modellen besproken. Het tweede begrip dat aan bod komt is de communicatie- ervaringen 

tussen de hulpverlener en de cliënt. Hierbij zal communicatie opgesplitst worden in 4 

componenten, namelijk: gezamenlijke besluitvorming, de arts-patiënt relatie, bevorderen 

van zelfmanagement en de informatieverstrekking. Na elk component van communicatie zal 

een hypothese geformuleerd worden die verbonden is met de gezondheidsvaardigheden. 

 

2.1 Gezondheidsvaardigheden 

De gezondheidsverschillen in Nederland zijn aanzienlijk, daarom wil de overheid deze 

gezondheidsverschillen aanpakken (Rijksoverheid, 2008). Dit komt doordat laagopgeleide 

mensen ruim twee jaar korter leven dan de gemiddeld opgeleide Nederlander. Bovendien 

worden zij gemiddeld vijf jaar eerder ziek (Rijksoverheid, 2008). Het is van belang om 

maatregelen te treffen voor deze groep met gezondheidsachterstanden. Echter wordt er bij 

het aanbieden van gezondheidsbevorderende informatie geen rekening gehouden met deze 

achterstanden. Hierbij wordt er vaak vanuit gegaan dat alle mensen voldoende kennis en 

vaardigheden hebben om de aangeboden informatie te begrijpen. Dit is echter niet altijd het 

geval. Niet alle mensen beschikken over voldoende gezondheidsvaardigheden. 
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Gezondheidsvaardigheden zijn het vermogen om gezondheidsinformatie te observeren, 

verwerken en begrijpen zodat er een passende gezondheidsbeslissing genomen kan worden 

(Katz et al.,2007). Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden zijn minder geneigd om 

vragen te stellen, verzoeken minder om aanvullende diensten en zijn minder geneigd om op 

zoek te gaan naar nieuwe informatie tijdens een medische ontmoeting (Katz et al.,2007). 

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden beschikken over minder kennis en vaardigheden 

wat leidt tot meer negatieve gezondheidsuitkomsten.  

Om deze negatieve gezondheidsuitkomsten te beperken speelt leefstijl een 

belangrijke rol. Een gezonde leefstijl en goede leefomstandigheden dragen namelijk bij aan 

betere gezondheidsuitkomsten (Haes, de & Bensing, 2008). Om dit te realiseren zijn kennis 

en vaardigheden nodig. In figuur 1 is weergegeven waar de gezondheidsvaardigheden 

(health literacy) invloed op hebben en wat er invloed heeft op de gezondheidsvaardigheden. 

 
Figuur 1: Health literacy framework (Nielsen-Bohlman et al., 2004). 

 

 
 

Figuur 1 geeft weer dat geletterdheid (literacy) de basis is voor gezondheidsvaardigheden en 

dat de gezondheidsvaardigheden een actieve mediator zijn tussen individuen en 

gezondheidssituaties (health context). Individuen hebben specifieke kenmerken die van 

invloed zijn op de gezondheidssituatie zoals sociale vaardigheden, emotionele staat en 

fysieke condities (Nielsen-Bohlman et al., 2004). Deze kenmerken staan allemaal weer in 

relatie tot de  gezondheidsvaardigheden van een patiënt. Echter gaat het bij de 

gezondheidsvaardigheden niet alleen om kennis en vaardigheden maar ook om de 

omstandigheden waarin een individu leeft (health context) (Kickbusch, 1997). Het is dus van 

belang dat zowel de omstandigheden als de vaardigheden zo optimaal mogelijk zijn om 

negatieve gezondheidsuitkomsten te beperken. Zoals in figuur 1 te zien is hebben de  

gezondheidsvaardigheden van patiënten ook financiële gevolgen (health costs). Zo blijkt dat 
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patiënten met lage gezondheidsvaardigheden significant hogere kosten maken (Weiss & 

Palmer, 2004). Naar schatting zijn de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg jaarlijks 

61 miljoen euro hoger dan ze zouden zijn als laaggeletterdheid niet voor zou komen (Groot 

et al., 2006). 

Om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in onze maatschappij is het van 

belang dat elk individu beschikt over voldoende gezondheidsvaardigheden. De 

gezondheidsvaardigheden zijn opgebouwd uit drie niveaus, namelijk: functionele 

gezondheidsvaardigheden, interactieve gezondheidsvaardigheden en kritische 

gezondheidsvaardigheden (Nutbeam, 2000). Op de verschillende niveaus zal in paragraaf 2.2 

dieper worden ingegaan.  

Bij gezondheidsvaardigheden  gaat het niet alleen om het schrijven en lezen van 

medisch gerelateerde zaken, maar ook om het kunnen omgaan met informatie die wordt 

aangereikt via de media en de interpretatie hiervan.  Het vermogen om deze informatie op 

de juiste manier te interpreteren wordt media literacy genoemd (Rich, 2004). Media literacy 

is een belangrijk concept van gezondheidsvaardigheden omdat mensen over het vermogen 

moeten beschikken om medische aspecten via de media te kunnen onderscheiden in 

waarheden en dingen die niet waar zijn. Er zou uit de media opgemaakt moeten kunnen 

worden wat wel bijdraagt aan een goede leefstijl en wat een slechte leefstijl bevordert. Als 

de gezondheidsinformatie niet goed wordt opgepakt uit de media of andere 

informatiebronnen, is het belangrijk dat de arts deze informatie voldoende aanreikt. 

 

2.2  De verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden   

In de internationale literatuur krijgen functionele gezondheidsvaardigheden de meeste 

aandacht als er gesproken wordt over gezondheidsvaardigheden (Twickler et al., 2009). Er 

zijn echter nog twee andere niveaus van gezondheidsvaardigheden, namelijk: interactieve 

gezondheidsvaardigheden en kritische gezondheidsvaardigheden (Nutbeam, 2000). In figuur 

2 zijn de drie niveaus  weergegeven. Hier komt naar voren hoe de verschillende niveaus van 

gezondheidsvaardigheden met elkaar samenhangen en wat ze inhouden. Ook laat figuur 2 

de rol van de patiënt bij de verschillende niveaus zien.  
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Figuur 2: niveaus van health literacy (Nutbeam, 2000). 

 
  
 

 

 

2.2.1  Functionele gezondheidsvaardigheden 

Voor een gezond leven en een goede leefstijl is het belangrijk dat mensen beschikken over 

basiskennis en basisvaardigheden. Deze basiskennis -en vaardigheden worden gezien als 

functionele gezondheidsvaardigheden (Nutbeam, 2000) en zijn noodzakelijk voor het nemen 

van juiste medische beslissingen. Functionele gezondheidsvaardigheden zijn gericht op het 

lezen en schrijven van medisch gerelateerde informatie. Er wordt dus niet verwacht van het 

individu om iets te ondernemen waardoor het individu hier een hele passieve rol heeft. 

 Goede functionele gezondheidsvaardigheden hebben positieve uitkomsten voor 

zowel het individu als voor de maatschappij.  Voor het individu kan het problemen met 

voorschriften voorkomen en voor de maatschappij kan het de participatie in 

gezondheidsprogramma’s vergroten (Nutbeam, 2000). Als patiënten niet beschikken over 

functionele gezondheidsvaardigheden zijn ze vaak minder goed in staat om te begrijpen wat 

de hulpverlener bedoelt.  
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2.2.2  Communicatieve  gezondheidsvaardigheden 

Het tweede niveau van gezondheidsvaardigheden zijn de communicatieve 

gezondheidsvaardigheden. Dit overlapt de functionele gezondheidsvaardigheden en voegt 

daar extra vaardigheden aan toe. Het gaat bij deze gezondheidsvaardigheden om het 

vermogen om schriftelijke of mondelinge informatie te verkrijgen over ziekte en de 

gezondheidszorg en deze informatie toe te passen op de eigen situatie (Twickler et al., 

2009). Het is dus van belang dat het individu een actieve houding aanneemt.  Bij de 

communicatieve gezondheidsvaardigheden kan gedacht worden aan het ontwikkelen van 

sociale vaardigheden die gebruikt worden om te participeren in de maatschappij, het 

vergroten van kennis, motivatie en zelfvertrouwen en om dit toe te passen in elke situatie 

(Nutbeam, 2000). Als patiënten niet beschikken over communicatieve 

gezondheidsvaardigheden denken ze niet mee met de hulpverlener waardoor patiënten het 

gevoel kunnen krijgen dat ze niet begrepen worden. 

 

2.2.3  Kritische gezondheidsvaardigheden 

Het hoogste niveau van de gezondheidsvaardigheden zijn de kritische 

gezondheidsvaardigheden. Het overlapt de vorige twee niveaus en voegt daar nog extra 

vaardigheden aan toe. Bij de kritische gezondheidsvaardigheden gaat het om een goede 

ontwikkeling van cognitieve vaardigheden die samen met sociale vaardigheden en sociale 

ondersteuning het mogelijk maken om medische informatie kritisch te bestuderen en te 

analyseren (Nutbeam, 2000). Bij de kritische gezondheidsvaardigheden moet het individu 

dus een proactieve houding aannemen. Hierdoor krijgt de persoon in kwestie meer controle 

over zijn/haar eigen gezondheid en past zijn/haar leefstijl hierop aan.  

Wat voor effecten deze verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden op de 

communicatie tussen hulpverlener en cliënt kunnen hebben zal in de volgende paragraaf aan 

bod komen.  

2.3  Communicatie 

In de 21ste eeuw ligt de focus van het gezondheidssysteem op de patiënt. De waarde van 

goede communicatie tussen arts en patiënt wordt door allerlei disciplines binnen de 

gezondheidszorg onderschreven (Frist, 2005).  Zo wordt er verwacht dat een betere relatie 

tussen arts en patiënt tot betere gezondheidsuitkomsten zal leiden (Stewart, 1995).  Ook 
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wordt er verwacht  dat er meer klachten zijn van patiënten over de gezondheidszorg bij een 

slechte arts-patiënt relatie (Kenny et al., 2009). De communicatie tussen arts  en patiënt 

speelt hierbij een belangrijke rol aangezien patiënten vaak niet begrijpen wat de arts bedoelt 

of het verkeerd opvatten (Hagihara, 2006).  Zelfs meteen na het verlaten van een 

hulpverlener zijn patiënten niet in staat om 50% van de belangrijke informatie terug te 

vertellen. (Williams, 2002).  Dit kan negatieve gezondheidsuitkomsten met zich mee 

brengen. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld problemen ontstaan met betrekking tot het 

gebruik van geneesmiddelen aangezien er een gebrek kan zijn aan kennis over de mogelijke 

bijwerkingen van geneesmiddelen (Hagihara, 2006). Een goede communicatie kan 

uiteindelijk zelfs leiden tot leefstijlveranderingen en gedragsveranderingen.  

 

2.4 Discrepanties op het gebied van communicatie-ervaringen 

Het kan voorkomen dat er misverstanden ontstaan tijdens de communicatie tussen 

hulpverlener en patiënt. De communicatie kan vanuit het perspectief van de hulpverlener 

anders ervaren worden dan vanuit het perspectief van de patiënt, terwijl het om hetzelfde 

gesprek gaat. Zo kan het voorkomen dat de evaluatie van de patiënt positiever is dan de 

evaluatie van de hulpverlener. Als dit gebeurt kan de patiënt de uitleg van de hulpverlener 

verkeerd begrepen hebben (Hagihara 2006).  Het ligt dan voor de hand dat de patiënt een 

verkeerde conclusie heeft getrokken die niet gebaseerd is op de relevante informatie 

(Hagihara, 2006). Het kan ook voorkomen dat de evaluatie van de hulpverlener positiever is 

dan de evaluatie van de patiënt. In dit geval is het mogelijk dat de patiënt niet het vermogen 

heeft om de uitleg van de hulpverlener te begrijpen (Hagihara, 2006). De hulpverlener 

beschouwt zijn uitleg als voldoende, terwijl de patiënt een uitgebreidere uitleg wil. In beide 

gevallen dient de hulpverlener rekening te houden met verschillen in 

gezondheidsvaardigheden en zijn communicatie hierop aan te passen. 

 Jammer genoeg is het heel moeilijk om mensen met lage gezondheidsvaardigheden 

te identificeren omdat het geen stereotype is (Williams, 2002). Er zijn heel wat goed 

sprekende en intelligente mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Daarnaast zijn er ook 

nog veel mensen die proberen hun lage gezondheidsvaardigheden te verbergen omdat ze 

zich er voor schamen (Williams, 2002). Hierdoor zullen mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden vaak onopgemerkt blijven waardoor er geen extra aandacht 

geven wordt aan de algemene communicatie. Hierdoor zullen cliënten die niet beschikken 
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over voldoende gezondheidsvaardigheden de algemene communicatie vaker anders  

beoordelen dan de hulpverleners. 

 

Hypothese 1: Cliënten met lage gezondheidsvaardigheden ervaren de algemene 

communicatie met hulpverleners anders dan de hulpverleners zelf. 

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van waar de discrepanties in ervaringen liggen met 

betrekking tot communicatie tussen hulpverlener en cliënt zijn er vier functies apart 

bevraagd. De vier functies die zijn meegenomen in dit onderzoek zijn gebaseerd op het  “Six 

core functions of patient-clinician communication” model van  Epstein & Street (2007). 

Omdat in de setting van dit onderzoek niet alle zes de functies even relevant zijn, zijn de zes 

functies vertaald naar vier componenten van communicatie die het meest van toepassing 

zijn op jongeren met gedrags- of emotionele problemen en/of hun ouders/verzorgers. Deze 

vier componenten zijn: gezamenlijke besluitvorming, arts-patiënt relatie, 

informatieverstrekking en het bevorderen van zelfmanagement. Deze zullen per component 

in onderstaande subparagrafen behandeld worden. 

2.4.1  Gezamenlijke besluitvorming 

De rol van de arts en de patiënt met betrekking tot communicatie kan op verschillende 

manieren ingevuld worden. Als er wordt gekeken naar de manier waarop een medische 

beslissing kan worden genomen zijn er drie modellen te onderscheiden (Kissling & Hamann, 

2005).  

Het eerste model is het paternalistische model, bij dit model gebruiken artsen hun medische 

kennis om een goede keuze te maken voor de juiste behandeling. De artsen handelen in het 

belang van de patiënt, maar vragen niet naar de voorkeuren van de patiënt (Kissling & 

Hamann, 2005).  

Het tweede model is het consumenten model (Informed choice model).  Dit model gaat niet 

uit van patiënten die op zoek zijn naar hulp van de arts zoals in het verleden (Kissling & 

Hamann, 2005). Deze patiënten worden juist gezien als klanten van medische diensten, die 

zelf beslissen wat ze willen en verzoeken om alternatieven als ze niet akkoord gaan met de 

suggesties van de arts (Kissling & Hamann, 2005). Het laatste model, het gezamenlijke 

besluitvormingsmodel (shared decision making model) ligt tussen deze twee modellen in. Bij 
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het gezamenlijke besluitvormingsmodel zijn de patiënt en de arts gelijkwaardig en nemen ze 

samen een beslissing waar ze zich beiden in kunnen vinden. Gezamenlijke besluitvorming is 

een belangrijk component van communicatie aangezien de patiënt wordt geïnformeerd over 

de opties van behandelingen en invloed heeft op de beslissing die wordt genomen (Kissling 

& Hamann, 2005). Beslissingen waarbij patiënten een grote rol spelen ondersteunen 

namelijk hun autonomie (De Haes & Bensing, 2009).  Daarom is het van belang om te weten 

of de patiënt ook echt ervaart dat ze inspraak hebben met betrekking tot de beslissingen die 

genomen moeten worden. Het is mogelijk dat dit door de patiënt niet zo ervaren wordt. 

Hulpverleners kunnen naar hun idee iets goed overlegd hebben terwijl de patiënten dit niet 

zo ervaren. Het is echter belangrijk dat de beslissing positief ervaren wordt door zowel de 

hulpverlener als cliënt, aangezien een goede besluitvorming leidt tot een betere naleving en 

gezondheid (de Haes & Bensing, 2009). Dit geldt helemaal bij mensen die niet het vermogen 

hebben om literatuur goed te interpreteren. Het is belangrijk dat deze mensen betrokken 

worden bij de beslissingen zodat ze meer inzicht krijgen in hun situatie. Maar juist omdat 

deze groep niet zelf in staat is informatie te vinden en omdat zij weinig vragen stellen 

worden ze vaak minder betrokken bij de besluitvorming. 

Hypothese 2: Cliënten met lage gezondheidsvaardigheden beoordelen de gezamenlijke 

besluitvorming met hulpverleners anders dan de hulpverleners zelf. 

 

2.4.2  Arts-patiënt relatie 

Een ander belangrijk onderdeel van communicatie is de arts-patiënt relatie. Waarschijnlijk 

de eerste en meest geciteerde schrijver die ingaat op het belang van de arts-patiënt relatie 

was Hippocrates. Hippocrates schreef 400 jaar voor Christus het volgende: 

‘De patiënt, ofschoon zich ervan bewust dat zijn toestand hachelijk is, kan zijn gezondheid 

eenvoudig hervinden door tevreden te zijn over de voortreffelijkheid van de arts’ (Van den 

Brink-Muinen et al., 2004).  

Het idee van “de dokter als medicijn” is sindsdien voor veel medische 

opleidingsprogramma’s een inspiratiebron geweest en is aan het begin van deze eeuw nog 

steeds van kracht (Van den Brink-Muinen et al., 2004). Ondanks dat men vroeger het belang 

van de arts-patiënt al onderschreef, is deze in de laatste decennia flink veranderd. Dit komt 

doordat de normen en waarden van de patiënt veranderd zijn waardoor een patiënt steeds 
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meer de rol van consument heeft ingenomen en de arts steeds meer de rol van leverancier 

(Heritage & Maynard, 2006). Zulke veranderingen hebben grote invloed op de relatie tussen 

arts en patiënt. De patiënt dient mondiger te zijn en om informatie te vragen als dat nodig is 

(Heritage & Maynard, 2006). Echter zijn niet alle patiënten in staat om zich zo op te stellen. 

Door als arts goede communicatieve technieken te gebruiken kunnen patiënten met lage 

gezondheidsvaardigheden geholpen worden hun verwachtingen onder woorden te brengen 

en de invloed van eerdere ervaringen met de gezondheidszorg naar boven te halen (Van den 

Brink-Muinen et al., 2004). Hierdoor zullen cliënten met lage gezondheidsvaardigheden 

emoties zoals angsten en zorgen eerder uiten en zullen ze hun behoefte aan informatie 

sneller duidelijk maken (Van den Brink-Muinen et al., 2004). Hierbij is het van belang dat de 

patiënt vertrouwen heeft in de capaciteiten van de arts (Van den Brink-Muinen et al., 2004). 

Het is dus van groot belang om te weten of er daadwerkelijk een goede relatie is tussen de 

arts en de patiënt, zodat deze relatie waar nodig verbeterd kan worden. Dit is belangrijk 

omdat zorg van goede technische kwaliteit geen gezondere patiënten oplevert als die zorg in 

een onbevredigende omgeving en met onbevredigende interacties wordt gegeven (Van den 

Brink-Muinen et al., 2004). Om dit te realiseren moet er een goede interactie zijn tussen 

patiënt en hulpverlener. Echter hebben patiënten met lage gezondheidsvaardigheden 

minder goed door wat de arts bedoelt en zij vragen ook minder om uitleg, waardoor de 

relatie tussen de hulpverlener en de patiënt vaak minder hecht zal zijn. 

 

Hypothese 3: Cliënten met lage gezondheidsvaardigheden beoordelen de  arts-patiënt relatie 

anders dan de hulpverleners. 

 

2.4.3  Informatieverstrekking 

Om een juiste gezondheidsbeslissing te nemen is informatie nodig. De patiënt dient op de 

hoogte te zijn van eventuele complicaties, bijwerkingen, oorzaken, gevolgen en andere 

belangrijke medische informatie (De Haes & Bensing, 2008). De informatie voor de patiënt 

kan tegenwoordig verkregen worden op verschillende manieren. Vroeger waren patiënten 

voor hun informatie afhankelijk van hun huisarts of andere hulpverleners, maar dat is niet 

meer het geval. De toegankelijkheid van informatie over ziekte en gezondheid is aanzienlijk 

verbeterd (Van den Brink-Muinen et al., 2004).  De media wordt steeds vaker ingezet om 
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gezondheidsvoorlichting te geven, vooral het internet is een belangrijke factor geworden. 

Consumenten in de gezondheidszorg hebben via het Internet toegang tot websites met 

adviezen en informatie over verschillende gezondheidsonderwerpen. Deze mogelijkheden 

kunnen bevorderen dat de patiënt meer doordachte en betere beslissingen neemt over 

zijn/haar gezondheid (Van den Brink-Muinen et al., 2004). De informatie- en 

telecommunicatietechnologie brengt in veel opzichten verandering met zich mee. Zo ook in 

de wijze waarop patiënten in de gezondheidszorg communiceren om informatie, advies, 

hulp en steun te krijgen in verband met hun gezondheid (Van den Brink-Muinen et al., 2004). 

Doordat de patiënt over al deze informatie beschikt zal de functie van de arts 

langzamerhand veranderen in een adviesfunctie. Maar aangezien mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden vaak niet de gegevens kunnen vinden die ze zoeken. (Williams, 

2002). Laat staan het toepassen op hun eigen situatie. Is het voor veel mensen belangrijk dat 

de arts wel de informerende functie behoudt aangezien patiënten informatie nodig hebben 

om over hun ziekte en behandeling een beslissing te nemen (De Haes & Bensing, 2008). Ook 

de betrouwbaarheid van de informatie is een belangrijk aspect. Mensen moeten in staat zijn 

om te beoordelen welke bronnen wel en welke bronnen niet betrouwbaar zijn. Echter zijn 

niet alle patiënten met lage gezondheidsvaardigheden in staat om informatie via internet te 

verkrijgen of te begrijpen. De informatie die de hulpverlener verstrekt is dus voor veel 

mensen erg belangrijk aangezien voor deze groep mensen de hulpverlener de enige 

informatiebron is. Sommige artsen gaan er echter vanuit dat de patiënt veelal zelf al 

informatie heeft gezocht. Hierdoor kan de informatieverstrekking van de arts bij deze groep 

patiënten te minimaal zijn. Echter is het ook zo dat mensen met hoge 

gezondheidsvaardigheden veel informatie opzoeken en hierdoor kunnen vinden dat de arts 

de informatie niet volledig vertelt. Om deze reden kan verwacht worden dat hulpverlener en 

cliënt andere communicatie-ervaringen hebben als het gaat om informatieverstrekking. Dit 

leidt tot de volgende hypothese: 

 
Hypothese 4: Cliënten met hoge gezondheidsvaardigheden beoordelen de 

informatieverstrekking van de hulpverleners anders dan de hulpverleners zelf. 
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2.4.4   Zelf-management 

In de vorige paragrafen is naar voren gekomen dat de relatie tussen de arts en de patiënt is 

veranderd. Hierbij kwam ook de functieverschuiving van de arts naar voren. Zo wordt er van 

artsen verwacht dat ze hun patiënten motiveren en stimuleren,   oftewel dat zij het 

zelfmanagement bevorderen. Deze vierde functie van communicatie gaat over het helpen 

van patiënten om hun vermogen om gezondheidsproblemen op te lossen en om 

maatregelen te nemen om hun gezondheid te verbeteren en te vergroten (Epstein & Street, 

2007). Deze functie is iets anders dan informatiemanagement, omdat het bestaat uit het 

doen van aanbevelingen, het geven van instructies en belangenbehartiging (Epstein & Street, 

2007). Dit zijn belangrijke kwaliteiten waar de arts over moet beschikken om de patiënt goed 

te kunnen motiveren en stimuleren. Deze stimulatie en motivatie zullen uiteindelijk leiden 

tot het bevorderen van het gedrag van de patiënt en de mate van therapietrouw (Haes, de & 

Bensing, 2008). Hierdoor is zelfmanagement  een aspect van communicatie dat vooral 

belangrijk is voor uitkomsten op de langere termijn. 

In de literatuur komt naar voren dat zelfmanagement versterkt kan worden door het 

aanleren van nieuwe vaardigheden, het geven van steun en het versterken van de motivatie 

(Epstein & Street, 2007).  Als de zelfmanagementvaardigeheden van de patiënt versterkt 

worden zullen negatieve gezondheidsuitkomsten afnemen en zal het behandeltraject 

soepeler verlopen. Hierbij is  het ook noodzakelijk dat bepaalde leefstijlgedragingen 

gestimuleerd worden om het herstel van de patiënt te bevorderen (Haes, de & Bensing, 

2008). Het kan hierbij gaan om het stimuleren van gedrag zoals rust nemen of juist actief 

bezig zijn, medicijngebruik, voeding, minder roken en lichaamsbeweging. Deze vormen van 

motivatie en stimulatie wordt door Bird & Cohen-Cole (1990) gezien als het opleiden van 

patiënten. Tegenwoordig wordt het meer gezien als het stimuleren van zelfmanagement. Bij 

het concept zelfmanagement wordt ook de autonomie van de patiënt bevorderd (Epstein & 

Street, 2007), zodat patiënten zich ook kunnen redden buiten de medische consulten om. 

Patiënten die minder in staat zijn informatie snel op te pakken hebben extra stimulatie en 

motivatie nodig om goede beslissingen te nemen. Dit leidt tot de volgende hypothese: 

 

Hypothese 5: Cliënten met lage gezondheidsvaardigheden beoordelen zelfmanagement 

anders dan de hulpverleners zelf. 
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2.5  Conclusie 

Er wordt verwacht dat de mate van gezondheidsvaardigheden van cliënten invloed heeft op 

de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. Echter is communicatie een breed begrip en 

kan opgesplitst worden in een aantal aspecten. Communicatie in het algemeen en de vier 

aspecten van communicatie, gezamenlijke besluitvorming, arts-patiënt relatie, 

informatieverstrekking en het bevorderen van zelfmanagement  worden naar verwachting 

allemaal beïnvloed door de mate van gezondheidsvaardigheden. Daarnaast zijn de 

gezondheidsvaardigheden op te delen in drie niveaus. Aangezien de drie niveaus 

verschillende gezondheidsvaardigheden behelzen, spelen de verschillende niveaus ook een 

rol. Er wordt dus verwacht dat er meerdere aspecten van zowel communicatie als 

gezondheidsvaardigheden zijn die het verband tussen beide beïnvloeden. 
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3. METHODEN 

 

3.1  Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een bestaande vragenlijst van het TakeCare 

onderzoek. Het TakeCare project is een onderzoek naar de korte en lange termijn 

uitkomsten van zorg voor kinderen en adolescenten met emotionele en gedragsmatige 

problemen. Het onderzoek TakeCare maakt deel uit van een groter geheel, te weten de 

Academische Werkplaats Zorg voor Jeugd Noord-Nederland, C4Youth. Deze werkplaats heeft 

tot doel de samenhang en samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs te 

versterken. Inhoudelijk speerpunt daarbij is het volgende. 

  

“Versterking van de infrastructuur voor jeugd: versterken van de professionele zorg voor 

kinderen en adolescenten met emotionele en gedragsproblemen door verbetering van de 

infrastructuur en een samenhangende ketenzorg”.  

 

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het longitudinale studiegedeelte.  In het 

longitudinale studiegedeelte zijn vaste meetmomenten. De vaste meetmomenten gelden 

voor elke respondent die instroomt. Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de 

tweede vragenlijst (T2), die 3 maanden na de aanmelding van de jongere bij de 

hulpverlening is verstuurd. Er is gebruik gemaakt van de tweede vragenlijst aangezien er na 

drie maanden meerdere afspraken zijn geweest zodat er iets te zeggen is over de 

communicatie tussen de hulpverlener en de cliënt. Alle data die binnen zijn gekomen tussen  

april 2011 en  9 mei 2012 zullen meegenomen worden in dit onderzoek. 

 

3.2 Dataverzameling  

De dataverzameling is verlopen via schriftelijke en digitale vragenlijsten. Zowel de 

hulpverleners als de cliënten krijgen in totaal 5 vragenlijsten. De cliënten zijn jongeren 

tussen de 4 en 21 jaar met emotionele- en gedragsproblemen en hun ouders. Deze  jongeren 

zijn aangemeld bij één van de vier betrokken instellingen, namelijk: Accare, Elker, GGD 

Groningen of Jonx|Lentis. Nadat deze jongeren aangemeld zijn bij de instelling worden hun 

gegevens doorgegeven aan TakeCare en vervolgens worden ze telefonisch benaderd om 
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mee te doen met het onderzoek. Voor alle kinderen tot en met 11 jaar vullen de ouders de 

vragenlijsten in en worden de ouders benaderd. Bij jongeren boven de 11 jaar kunnen zowel 

de jongere zelf als ook de ouders vragenlijsten invullen. Het invullen van elke vragenlijst 

neemt tussen de 30 en 45 minuten in beslag. Voor elke vragenlijst die volledig is ingevuld 

krijgen de respondenten een VVV-cadeaubon ter waarde van 10 euro.  

 

3.3  Onderzoekspopulatie  

3.3.1  Cliënten 

De populatie van TakeCare bestaat uit kinderen en jongeren van 4-21 jaar met gedrags- en 

emotionele problemen die daarvoor zorg vragen/krijgen, of die geen zorg ontvangen, maar 

waarbij wel (signalen voor) problemen bestaan. Aangezien het een 3 jarig longitudinaal 

onderzoek is kunnen de jongeren tussen de 4 en 18 jaar instromen. De ouders/verzorgers 

hebben op het moment van de tweede vragenlijst (T2) een minimum leeftijd van 21 en een 

maximum leeftijd van 72 jaar.  Uiteindelijk hebben 327 ouders de (T2) vragenlijst ingevuld in 

de periode van april 2011 t/m 9 mei 2012. De onderzoekspopulatie was t/m 9 mei 2012 106 

kinderen en jongeren plus 327 ouders.   

3.3.2  Hulpverleners 

De ervaringen van de cliënten worden vergeleken met de ervaringen van de  hulpverleners. 

Deze hulpverleners zijn werkzaam bij de betrokken instellingen, namelijk: Accare, Elker, GGD 

Groningen of Jonx|Lentis.  Deze hulpverleners zijn werkzaam in de provincies Groningen, 

Drenthe en Friesland. Bij de data die voor dit onderzoek gebruikt wordt (T2) hebben de 

hulpverleners een minimum leeftijd van 22 en een maximum leeftijd van 62  jaar. 

Uiteindelijk hebben 427 hulpverleners de (T2) vragenlijst ingevuld in de periode van april 

2011 t/m 10 mei 2012.  

3.3.3  Aantal cliënt-hulpverlener koppels 

Voor dit onderzoek is alleen gebruik gemaakt van de jongere/ouder - hulpverlener koppels 

die beide op de gebruikte variabelen met betrekking tot communicatie een geldig antwoord 

hebben gegeven. Dit komt omdat er gekeken wordt naar verschilscores. Hierdoor vallen heel 

veel koppels af. In totaal blijven er 85 ouder – hulpverlener koppels en  38  jongeren – 

hulpverleners koppels over (N= 123).  In totaal hebben 9 mannelijke ouders/verzorgers,76 

vrouwelijke ouders/verzorgers, 14 jongens en 24 meisjes meegewerkt aan het onderzoek. 
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3.3.4  Uitval 

De grootste reden voor de vele uitval is dat er veel missings zijn op de gebruikte variabelen. 

Dit komt voornamelijk omdat er te weinig contact geweest is met de jongeren/ouders om 

iets over de communicatie te kunnen zeggen. Een andere reden is dat de hulpverlener niet 

meer werkt voor de instelling of dat de jongere overgedragen is aan een andere 

hulpverlener. Om uitval om deze reden zoveel mogelijk tegen te gaan zijn er nazendingen 

verstuurd naar nieuwe hulpverleners wanneer er is aangegeven dat er een andere 

hulpverlener betrokken is.  

 3.4 Meetinstrumenten 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de discrepantie op het gebied van 

communicatie-ervaringen tussen de cliënt  en de hulpverlener. De onafhankelijke variabele 

is gezondheidsvaardigheden die opgesplitst is in verschillende elementen. De vragenlijst is 

opgenomen in bijlage 1. 

3.4.1  Communicatie: 

De eerste afhankelijke variabele is: discrepantie in ervaringen met “communicatie in het 

algemeen” tussen hulpverlener en cliënt. Deze variabele bestaat uit de volgende 3 vragen: 

1. Wat vindt u over het algemeen van de communicatie tussen u en deze hulpverlener? 

(cliënt)  

2. Wat vindt u over het algemeen van de communicatie tussen u en de 

ouder(s)/verzorger(s)? (hulpverlener over ouder) 

3. Wat vindt u over het algemeen van de communicatie tussen u en het kind/ de 

jongere? (hulpverlener over jongere) 

Bij deze stelling kon er door middel van een elfpuntschaal aangegeven worden of de 

respondent het uitstekend (10) of heel erg slecht (0) vindt.  

De tweede afhankelijke variabele is: discrepantie in ervaringen met “gezamenlijke 

besluitvorming” tussen hulpverlener en cliënt. Deze variabele bestaat uit de volgende 

stellingen: 

1. De hulpverlener heeft mij goed betrokken bij besluitvorming. (cliënt) 
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2. Ik heb de ouder(s)/verzorger(s) goed betrokken bij besluitvorming. (hulpverlener 

over ouder) 

3. Ik heb het kind/de jongere goed betrokken bij besluitvorming. (hulpverlener over 

kind). 

Bij deze stellingen kon er door middel van een elfpuntschaal aangegeven worden of de 

respondent het er helemaal mee eens (10) is of helemaal mee oneens (0) is.   

De derde afhankelijke variabele is: discrepantie in ervaringen in “arts- patiënt relatie” tussen 

hulpverlener en cliënt. Deze variabele bestaat uit de volgende stellingen: 

1. De hulpverlener heeft een goede relatie met mij opgebouwd. (cliënt) 

2. Ik heb een goede relatie met het de ouder(s)/verzorger(s) opgebouwd. (hulpverlener 

over ouder) 

3. Ik heb een goede relatie met het kind/de jongere opgebouwd. (hulpverlener over 

kind) 

Bij deze stelling kon er door middel van een elfpuntschaal aangegeven worden of de 

respondent het er helemaal mee eens (10) is of helemaal oneens (0) mee is.  

De vierde afhankelijke variabele is: discrepantie in ervaringen met “zelfmanagement” tussen 

hulpverlener en cliënt. Deze variabele bestaat uit de volgende stellingen: 

1. De hulpverlener heeft mij goed ondersteund bij het omgaan met de 

problemen/klachten van mij en/of mijn kind? (cliënt) 

2. Ik heb de ouder(s)/verzorger(s) goed ondersteund bij het omgaan met de 

problemen/klachten. (hulpverlener over ouder) 

3. Ik heb het kind/de jongere goed ondersteund bij het omgaan met de 

problemen/klachten. (hulpverlener over kind) 

Bij deze stellingen kon er door middel van een elfpuntschaal aangegeven worden of de 

respondent het er helemaal mee eens (10) is of helemaal oneens (0) mee is.  

De vijfde afhankelijke variabele is: discrepantie in ervaringen met “informatieverstrekking” 

tussen hulpverlener en cliënt. Deze variabele bestaat uit de volgende stellingen: 

1. De hulpverlener heeft mij goed voorgelicht en geïnformeerd. (cliënt) 



28 
 

2. Ik heb de ouder(s)/verzorger(s) goed voorgelicht en geïnformeerd. (hulpverlener over 

ouder) 

3. Ik heb het kind/de jongere goed voorgelicht en geïnformeerd. (hulpverlener over 

kind) 

Bij deze stellingen kon er door middel van een elfpuntschaal aangegeven worden of de 

respondent het er helemaal mee eens (10) is of helemaal oneens (0) mee is.  

3.4.2 Gezondheidsvaardigheden 

De eerste onafhankelijke variabele is: functionele gezondheidsvaardigheden. Deze variabele 

bestaat uit de volgende 3 vragen die afkomstig zijn uit de T2 vragenlijst voor de ouders: 

1. Hoe vaak heeft u iemand nodig (zoals een familielid, vriend of hulpverlener) die u 

helpt om informatie over hulpverlening te lezen? 

2. Hoe vaak heeft u problemen om te weten te komen wat de problemen/klachten van 

u of uw kind zijn doordat het u moeite kost om de geschreven informatie te 

begrijpen (bijv. bijsluiters, folders, websites)? 

3. Hoe zeker bent u als u zelf formulieren voor hulpverlening moet invullen? 

Bij deze vragen kon er door middel van een vijfpuntschaal aangegeven worden of dit altijd/ 

heel erg(1), vaak/ behoorlijk (2), soms/ enigszins (3) af en toe/ een klein beetje(4) of nooit/ 

helemaal niet (5) voorkomt.  Aangezien de stellingen bij elkaar opgeteld worden en 

vervolgens het gemiddelde wordt genomen, zal de laatste stelling gehercodeerd worden.  

Dan zal de volgende volgorde aangehouden worden: 

Helemaal niet = 1, een klein beetje = 2, enigszins = 3, behoorlijk = 4 en heel erg = 5.   

De tweede onafhankelijke variabele is: communicatieve gezondheidsvaardigheden. Deze 

variabele bestaat uit de volgende stelling: 

1. Ik praat met andere mensen over de problemen/ klachten waarvoor ik/mijn kind hulp 

ontvang(t) 

Bij deze stellingen kon er door middel van een vierpuntschaal aangegeven worden of dit 

nooit (1), af en toe (2), soms (3) of vaak (4) gebeurt.   

De derde onafhankelijke variabele is: kritische gezondheidsvaardigheden. Deze variabele 

bestaat uit de volgende 2 stellingen: 
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1. Ik verzamel informatie om beslissingen te kunnen nemen die met mijn gezondheid 

(of die van mijn kind) te maken hebben.   

2. Ik verzamel informatie over de problemen/ klachten waarvoor ik/mijn kind hulp 

ontvang(t). 

Bij deze stellingen kon er door middel van een vierpuntschaal aangegeven worden of dit 

nooit (1), af en toe (2), soms (3) of vaak (4) gebeurt.  Er wordt gewerkt met het gemiddelde 

van de twee stellingen.  

3.5  Operationalisatie variabelen. 

Voordat de hypothesen getoetst kunnen worden dienen de variabelen geoperationaliseerd 

te worden.  

3.5.1  Gezondheidsvaardigheden 

De gezondheidsvaardigheden zullen worden opgesplitst in de volgende categorieën “lage 

gezondheidsvaardigheden” en “hoge gezondheidsvaardigheden”. Om te bepalen waar deze 

grens precies ligt wordt er gekeken naar het percentage mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden en het aantal laaggeletterden in Nederland.  

De Nederlandse beroepsbevolking telde in 2008 ongeveer 1,1 miljoen 

laaggeletterden,  wat goed is voor zo’n 10% van de 16-65-jarigen (BRON). Daarnaast blijkt uit 

onderzoek een langzame achteruitgang onder jongeren (Fouarge et al., 2011). Van de 15-

jarigen wordt 14% beschouwd als laaggeletterd (Fouarge et al., 2011). Als er gekeken wordt 

naar het aantal mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden dan is dit aanzienlijk meer. 

Bijna de helft van de volwassen Europese bevolking heeft beperkte 

gezondheidsvaardigheden. In Nederland is dat iets meer dan 27%, blijkt uit de European 

Health Literacy Survey (EHLS, 2011).  

 

3.5.1.1 Functionele gezondheidsvaardigheden 

Aangezien de functionele gezondheidsvaardigheden gaan over het kunnen lezen en invullen 

van gezondheidsgerelateerde informatie heeft dit veel gemeen met laaggeletterdheid. 

Daarom is er bij de functionele gezondheidsvaardigheden gekozen voor een middenweg 

tussen het percentage laaggeletterden en het percentage mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden. Hierdoor ligt de grens voor de groep “ouders met lage 

gezondheidsvaardigheden” op 21,2 %. De overige 79,8% behoort tot de groep  “ouders met 
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hoge gezondheidsvaardigheden”. De grens tussen lage en hoge gezondheidsvaardigheden 

ligt erg hoog (score 4). Dit komt waarschijnlijk doordat de functionele 

gezondheidsvaardigheden niet goed te meten zijn door middel van een vragenlijst. Bij de 

jongeren ligt de grens voor de groep “jongeren met lage gezondheidsvaardigheden” op 27,8 

%. De overige 72,2% behoort tot de groep  “jongeren met hoge gezondheidsvaardigheden”. 

De grens tussen een lage en hoge ligt op een score van 3,33 (zie bijlage 2). 

 

3.5.1.2 Communicatieve gezondheidsvaardigheden 

De communicatieve gezondheidsvaardigheden worden bepaald aan de hand van 1 stelling 

waardoor er alleen hele getallen gescoord kunnen worden. Daarom ligt bij deze 

gezondheidsvaardigheden het percentage voor de groep “lage gezondheidsvaardigheden” 

iets hoger dan bij de andere groepen. Het afkappunt bij deze groep ligt voor de ouders op 

een score van 2,0 met totaal 38,8 % van de ouders en voor de jongeren op een score van 2,0 

met totaal 47,4 % van de jongeren (zie bijlage 2). 

 

3.5.1.3 Kritische gezondheidsvaardigheden 

Bij de kritische gezondheidsvaardigheden moest worden afgewogen of het percentage in de 

groep “lage gezondheidsvaardigheden” iets hoger of iets lager is dan 27%. Er is voor gekozen 

om deze groep iets groter te maken aangezien de respondenten in het onderzoek over het 

algemeen een lagere sociaal economische status (SES) hebben dan de gemiddelde 

Nederlander. Bij deze groep mensen komen beperkte gezondheidsvaardigheden vaker voor. 

Het afkappunt bij deze groep ligt voor de ouders op een score van 2,5 met totaal 30,6 % van 

de ouders. Voor de jongeren ligt het afkappunt  bij een score van 1 met totaal 50,0 % van de 

jongeren (zie bijlage 2).  

 

3.5.1.4 Totale gezondheidsvaardigheden 

Bij de totale gezondheidsvaardigheden moest ook  worden afgewogen of het percentage in 

de groep “lage gezondheidsvaardigheden” iets hoger of iets lager is dan 27%. Er is voor 

gekozen om ook deze groep iets groter te maken. Dit heeft dezelfde reden als bij de kritische 

gezondheidsvaardigheden. Het afkappunt bij deze groep ligt voor de ouders op een score 

van 3,5 met totaal 35,3 % van de ouders. Voor de jongeren ligt het afkappunt bij een score 

van 2,67 met totaal 34,2 % van de jongeren (zie bijlage 2). 
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3.5.2 Communicatie 

Het meetconcept communicatie bestaat uit 5 verschillende variabelen. Er zal gekeken naar 

communicatie in het algemeen, gezamenlijke besluitvorming, de arts-patiënt relatie,  

informatieverstrekking en zelfmanagement. Voor deze 5 componenten moesten zowel de 

hulpverlener als de ouder en/of de jongere een rapportcijfer van 0 t/m 10 geven. 

De rapportcijfers van de hulpverlener werden vergeleken met de rapportcijfers van de ouder 

of de jongere. Zo zijn er verschilscores ontstaan. Deze verschilscores zijn onderverdeeld in 

drie categorieën: Hulpverlener positiever (de ervaringen van de hulpverlener zijn positiever 

dan die van de cliënt), cliënt positiever (de ervaringen van de cliënt zijn positiever dan die 

van de hulpverlener) of gelijk (de ervaringen van de cliënt en de hulpverlener zijn hetzelfde).  

3.6  Analyse 

Eerst zullen de verschillen tussen de gemiddelde scores van de hulpverleners en de 

gemiddelde score van de cliënt beschreven worden aan de hand van de Wilcoxon matched 

pairs signed rank test. Voor het beantwoorden van de deelvragen 1 en 2 worden de 

discrepanties in de communicatie-ervaringen tussen hulpverlener en cliënt gerelateerd aan 

de gezondheidsvaardigheden van de cliënt eerst beschreven aan de hand van kruistabellen. 

Vervolgens zullen de groepen ‘hulpverlener positiever’ en ‘cliënt positiever’  aan de hand 

van  een multinomiale logistische regressieanalyse vergeleken worden met de 

referentiegroep (gelijk). Hiermee kan worden gekeken hoe groot de kans is dat iemand met 

lage gezondheidsvaardigheden in de groep ‘hulpverlener positiever’ of ‘cliënt positiever’ 

valt. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven worden op de vraag: In hoeverre kunnen 

discrepanties in communicatie-ervaringen van hulpverlener en cliënt gerelateerd worden 

aan het niveau van gezondheidsvaardigheden van de cliënt? In eerste instantie zal in 

paragraaf 4.1 de onderzoekspopulatie worden beschreven. Vervolgens zal er in paragraaf 4.2 

wordt beschreven of er verschillen zitten in de gemiddelde beoordeling van de hulpverlener 

en de gemiddelde beoordeling van de cliënt. Daarna zal in paragraaf 4.3 de discrepanties 

tussen de ervaringen van de hulpverlener en de cliënt per koppel beschreven worden. Tot 

slot zal er in paragraaf 4.4 worden gekeken of er een verband is tussen de discrepanties in 

communicatie-ervaringen en de gezondheidsvaardigheden van de cliënt. 

4.1  Onderzoekspopulatie 

In tabel 1 is te zien wat het geslacht en de leeftijd is van de cliënten die lage 

gezondheidsvaardigheden en van de cliënten die hoge gezondheidsvaardigheden hebben. In 

totaal zijn er 85 ouders – hulpverlener koppels en 38 jongeren – hulpverlener koppels. 

 
Tabel 1: vergelijking tussen geslacht en leeftijd met mate van de gezondheidsvaardigheden 

  Geslacht  Leeftijd  

JONGEREN  Meisje Jongen Totaal 12-15jr. 16-19jr. Totaal 

Functionele HL Hoog 17   (65,4%) 9   (34,6%) 26  (100%) 15   (57,7) 11   (42,3%) 26 (100%) 

laag 6     (60,0%) 4   (40,0%) 10  (100% 6     (60,0%) 4     (40,0%) 10 (100% 

Communicatieve HL Hoog 14   (70,0%) 6   (30,0%) 20  (100%) 10   (50,0%) 10   (50,0%) 20 (100%) 

laag 10   (55,6%) 8   (44,4%) 18  (100%) 13   (72,2%) 5     (27,8%) 18 (100%) 

Kritische HL Hoog 11   (57,9%) 8   (42,1%) 19  (100%) 10   (52,6%) 9     (47,4%) 19(100%) 

laag 13   (68,4%) 6   (31,6%) 19  (100%) 13   (68,4%) 6     (31,6%) 19 (100%) 

Totale HL Hoog  17   (68,0%) 8   (32,0%) 25  (100%) 13   (52,0%) 12  (48,0%) 25 (100%) 

laag 7     (53,8%) 6   (46,2%) 13  (100%) 10   (76,9%) 3    (23,1%) 13 (100%) 

  OUDERS  Vrouw Man  21-41jr. 42-56 jr.  

  Functionele HL Hoog 59  ( 88,1%) 8   (11,9%) 67  (100%) 36   (53,6%) 31  (46,3%) 67 (100%) 

laag 17   (94,4%) 1   (5,6%) 18 (100%) 5    (31,2%) 11  (68,8%) 18 (100%) 

  Communicatieve HL Hoog 46   (88,5%) 6   (11,5%) 52  (100%) 22   (44,0%) 28   (56,0%) 52 (100%) 

laag 30   (90,9%) 3   (9,1%) 33  (100%) 19   (57,6%) 14   (42,4%) 33 (100%) 

  Kritische HL Hoog 53   (89,8%) 6   (10,2%) 59  (100%) 29   (50,9%) 28   (49,1%) 59 (100%) 

laag 23   (88,5%) 3   (11,5%) 26  (100%) 12   (46,2%) 14   (53,8%) 26 (100%) 

  Totale HL Hoog 48   (87,3%) 7   (12,7%) 55  (100%) 28   (52,3%) 25   (47,2%) 55 (100%) 

laag 28  (93,3%) 2   (6,7%) 30  (100%) 13   (43,3%) 17   (56,7%) 30 (100%) 
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In tabel 1 komt naar voren dat er kleine verschillen zijn in de leeftijd en het geslacht van de 

cliënten met hoge en lage gezondheidsvaardigheden. Zo is te zien dat bij ouders met lage 

gezondheidsvaardigheden het aantal vrouwen hoger is dan het aantal mannen. Dit geldt 

echter ook voor het aantal vrouwen en mannen met hoge gezondheidsvaardigheden. Over 

het algemeen is de groep mannen met lage gezondheidsvaardigheden procentueel gezien 

kleiner dan het aantal mannen met hoge gezondheidsvaardigheden. Het aantal jongens met 

lage gezondheidsvaardigheden is over het algemeen  procentueel gezien groter dan het 

aantal jongens met hoge gezondheidsvaardigheden. De leeftijd van ouders met lage 

gezondheidsvaardigheden ligt over het algemeen vaker tussen de 42 en 56 jaar en de 

jongeren tussen de 12 en 15 jaar hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden.  

De verschillen zijn echter maar heel klein waardoor het weinig effect zal hebben op 

de analyses. Om die reden zijn de variabelen leeftijd en geslacht niet  meegenomen in de 

analyses als controlevariabelen.  

4.2  Communicatie-ervaringen van de hulpverlener en cliënt 

Tabel 2 geeft de verschillen weer tussen de ervaringen van de jongeren en de ervaringen van 

de hulpverleners. Hierbij worden de gemiddelde beoordelingen van de jongeren vergeleken 

met de gemiddelde beoordelingen van de hulpverleners. Deze analyse is uitgevoerd om te 

kijken of de hulpverleners consequent een hoge beoordeling gegeven dan de cliënt of 

andersom. Dit zou invloed kunnen hebben op de uitkomsten van de resultaten. 
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Tabel 2: vergelijkingen van communicatiebeoordelingen van cliënten en hulpverleners. 

 N Gemiddelde (SD) Gemiddelde (SD) Wilcoxon-test (Z) 1 Effectgrootte2 

  Jongere Hulpverlener   

Communicatie 

algemeen 

38 9.32 (1.19) 8.50 (0.89) -2.738 (p<0.01)
*
 .44 

Gezamenlijke 

besluitvorming 

37 8.70 (1.41) 8.89 (.97) -.563 (p>0.1)  

Arts-patiënt relatie 37 9.32 (1.44) 8.65 (1.65) -1.857 (p>0.05)  

Informatie 

verstrekking 

38 8.68 (1.61) 8.82 (.80) -.625 (p>0.1)  

Zelfmanagement 38 9.05 (1.27) 8.47 (1.33) -1.802 (p>0.05)  

  Ouder Hulpverlener   

Communicatie 

algemeen 

83 9.29 (.98) 8.76 (.84) -4.276 (p<0.001)
 *

 .47 

Gezamenlijke 

besluitvorming 

84 8.90 (1.45) 9.18 (1.00) -1.307 (p>0.05)  

Arts-patiënt relatie 81 9.17 (1.13) 8.83 (1.08) -2.404 (p<0.05)  

Informatie 

verstrekking 

81 9.07 (1.23) 8.89 (.84) -.494 (p>0.1)  

Zelfmanagement
 

78 9.13 (1.22) 8.32 (1.53) -4.182 (p<0.001)
*
 .47 

1
 Bonferonni correctie is toegepast om te corrigeren voor multipele tests (α=0.05/5=0.01). 

2
 Cohen geeft een cut-off score van r=.30 voor een medium effect (Cohen J: Statistical Power Analysis for the 

Behavioral Sciences. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates; 1988). 

 
In tabel 2 is te zien dat de hulpverleners niet consequent hoger scoren dan de cliënten of 

andersom. De jongeren geven voor de algemene communicatie een significant hogere 

beoordeling (M=9.32) dan hulpverleners (M=8.50, z=-2.739, p<.01, r=.44). Voor gezamenlijke 

besluitvorming, arts-patiënt relatie, informatieverstrekking en zelfmanagement zijn geen 

significante verschillen gevonden tussen de beoordelingen. De ouders geven voor de 

algemene communicatie ook een significant hogere beoordeling (M=9.29) dan hulpverleners 

(M=8.76), (z=-4.276, p<.001, r=.47). Ook voor zelfmanagement geven de ouders een 

significant hogere beoordeling (M=9.13) dan de hulpverleners (M=8.32, z=-4.182, p<.001, 

r=.47). Voor de overige vormen van communicatie zijn geen significante verschillen 

gevonden.   

 

4.3 De verdeling in discrepanties tussen de cliënt en de hulpverlener 

Uit paragraaf 4.2 is naar voren gekomen dat er op een aantal componenten van 

communicatie een significant verschil bestaat tussen alle hulpverleners en alle cliënten. Door 
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middel van kruistabellen zal er beschreven worden of dit ook geldt als er per koppel wordt 

gekeken naar de verschillen en hoe dit samenhangt met de gezondheidsvaardigheden van 

de cliënt. Aan de hand van tabel 3 en 4 zullen de patronen van discrepanties tussen 

ervaringen van cliënten en hulpverleners voor de jongeren en de ouders apart worden 

weergegeven. 

 
4.3.1  De verdeling in discrepanties tussen jongere en  hulpverlener 

Wat in tabel 3 opvalt is dat bij de algemene communicatie de jongeren met lage functionele 

gezondheidsvaardigheden vaker negatievere beoordelingen geven dan de hulpverleners 

(50,0%) ten opzichte van jongeren met hoge functionele gezondheidsvaardigheden. 

Jongeren met hoge gezondheidsvaardigheden geven vaker een positievere beoordeling dan 

de hulpverleners (65,4%). Als er wordt gekeken naar de gezamenlijke besluitvorming valt op 

dat de jongeren met lage kritische en totale gezondheidsvaardigheden vaker de 

gezamenlijke besluitvorming negatiever beoordelen dan de hulpverlener en bij jongeren met 

hoge gezondheidsvaardigheden is dit niet het geval. Bij de arts-patiënt relatie komt naar 

voren dat als het gaat om jongeren met lage functionele gezondheidsvaardigheden de 

jongeren de arts-patiënt relatie vaker negatiever beoordelen dan de hulpverlener (40%) of 

gelijk (40,0%). Bij jongeren met hoge gezondheidsvaardigheden is dit juist vaker positiever 

(56,0%). Jongeren met lage totale gezondheidsvaardigheden hebben echter vaker dezelfde 

beoordeling als de hulpverleners als het gaat om de arts-patiënt relatie ten opzichte van 

jongeren met hoge totale gezondheidsvaardigheden. Deze jongeren hebben vaker een 

positievere beoordeling dan de hulpverleners (56,6%).  Bij de informatieverstrekking wordt 

er gekeken naar de jongeren met hoge gezondheidsvaardigheden. Bij de 

informatieverstrekking valt op te merken dat jongeren met hoge functionele, 

communicatieve en kritische gezondheidsvaardigheden vaker de informatieverstrekking 

positiever beoordelen dan de hulpverleners ten opzichte van jongeren met lage functionele, 

communicatieve en kritische gezondheidsvaardigheden. Deze jongeren hebben vaker een 

negatievere beoordeling dan de hulpverleners. Wat opvalt bij zelfmanagement  is dat de 

jongeren met lage functionele gezondheidsvaardigheden vaker een negatievere beoordeling 

geven dan de hulpverleners (40,0%). Bij de jongeren met hoge functionele 

gezondheidsvaardigheden is dit echter niet het geval, deze jongeren beoordelen 

zelfmanagement vaker positiever dan de hulpverlener (53,8%). 
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Tabel 3: Patronen in discrepanties tussen de communicatie-ervaringen van  jongeren en hulpverleners in relatie 

tot de gezondheidsvaardigheden 

 Cliënt positiever Gelijk Hulpverlener 
positiever 

totaal 

  N % N % N % N % 

Algemene 
communicatie 

         

Functionele GV Hoog 17 65,4 6 23,1 3 11,5 26 100 
Laag 3 30,0 2 20,0 5 50,0 10 100 

Communicatieve GV Hoog 12 66,7 3 16,7 3 16,7 18 100 
Laag 8 44,4 5 27,8 5 27,8 18 100 

Kritische GV Hoog 11 57,9 4 21,1 4 21,1 19 100 
Laag 9 53,0 4 23,5 4 23,5 17 100 

Totale GV Hoog 15 60,0 6 24,0 4 16,0 25 100 
Laag 5 45,4 2 18,2 4 36,4 11 100 

          

Gezamenlijke 
besluitvorming 

         

Functionele GV Hoog 9 34,6 7 26,9 10 38,5 26 100 
Laag 2 20,0 2 20,0 6 60,0 10 100 

Communicatieve GV Hoog 6 33,3 5 27,8 7 38,9 18 100 
Laag 5 27,8 4 22,2 9 50,0 18 100 

Kritische GV Hoog 7 36,8 5 26,4 7 36,8 19 100 
Laag 4 23,5 4 23,5 9 53,0 17 100 

Totale GV Hoog 9 36,0 7 28,0 9 36,0 25 100 
Laag 2 18,2 2 18,2 7 63,6 11 100 

          
Arts-patiënt relatie 
 

         

Functionele GV Hoog 14 56,0 8 32,0 3 12,0 25 100 
Laag 2 20,0 4 40,0 4 40,0 10 100 

Communicatieve GV Hoog 8 47,0 7 41,2 2 11,8 17 100 
Laag 8 44,4 5 27,8 5 27,8 18 100 

Kritische GV Hoog 10 55,6 6 33,3 2 11,1 18 100 
Laag 6 35,3 6 35,3 5 29,4 17 100 

Totale GV Hoog 13 54,2 7 29,2 4 16,6 24 100 
Laag 3 27,3 5 45,4 3 27,3 11 100 

          

Informatie 
verstrekking  

         

Functionele GV Hoog 11 42,3 7 26,9 8 30,8 26 100 
Laag 2 20,0 3 30,0 5 50,0 10 100 

Communicatieve GV Hoog 8 44,5 4 22,2 6 33,3 18 100 
Laag 5 27,8 6 33,3 7 38,9 18 100 

Kritische GV Hoog 10 52,6 3 15,8 6 31,6 19 100 
Laag 3 17,6 7 41,2 7 41,2 17 100 

Totale GV Hoog 11 44,0 5 20,0 9 36,0 25 100 
Laag 2 18,2 5 45,4 4 36,4 11 100 

          

Zelfmanagement 
 

         

Functionele GV Hoog 14 53,8 6 23,1 6 23,1 26 100 
Laag 3 30,0 3 30,0 4 40,0 10 100 

Communicatieve GV Hoog 8 44,4 5 27,8 5 27,8 18 100 
Laag 9 50,0 4 22,2 5 27,8 18 100 

Kritische GV Hoog 10 52,6 3 15,8 6 31,6 19 100 
Laag 7 41,2 6 35,3 4 23,5 17 100 

Totale GV Hoog 13 52,0 5 20,0 7 28,0 25 100 
Laag 4 36,4 4 36,4 3 27,2 11 100 
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4.3.2 De verdeling in discrepanties tussen de ouders en de hulpverleners 

In tabel 4 is de verdeling van de ouders te zien. Het meest opvallende bij de algemene 

communicatie is dat ouders met lage functionele gezondheidsvaardigheden vaker een 

negatievere of gelijke beoordeling geven dan de hulpverlener ten opzichte van ouders met 

hoge functionele gezondheidsvaardigheden. Deze ouders geven vaker een positievere 

beoordeling dan de hulpverleners op de algemene communicatie (58,5%) Bij de 

gezamenlijke besluitvorming geven ouders met lage functionele gezondheidsvaardigheden 

in 66,7% van de gevallen een negatievere beoordeling dan de hulpverlener. Dit is bij ouders 

met hoge functionele gezondheidsvaardigheden niet het geval. Deze ouders geven in de 

meeste gevallen een positievere beoordeling dan de hulpverlener (42,4%). Ouders met lage 

communicatieve gezondheidsvaardigheden geven vaker een positievere beoordeling dan de 

hulpverleners (46,9%) ten opzichte van ouders met hoge communicatieve 

gezondheidsvaardigheden. Deze ouders geven vaker een negatievere beoordeling (50,0%). 

Als er gekeken wordt naar de arts-patiënt relatie zijn ouders met zowel lage als hoge 

gezondheidsvaardigheden in alle gevallen positiever dan de hulpverleners. Bij de 

informatieverstrekking wordt er gekeken naar de ouders met hoge 

gezondheidsvaardigheden. Ouders met hoge functionele gezondheidsvaardigheden hebben 

vaker een positievere beoordeling dan de hulpverleners als het gaat om de 

informatieverstrekking (50,0%) ten opzichte van ouders met lage functionele  

gezondheidsvaardigheden. Deze ouders hebben vaker een negatievere beoordeling dan de 

hulpverleners (53,0%). Ouders met hoge communicatieve gezondheidsvaardigheden hebben 

echter vaker een negatievere beoordeling dan de hulpverleners als het gaat om de 

informatieverstrekking (43,1%) ten opzichte van ouders met lage functionele  

gezondheidsvaardigheden. Deze ouders hebben vaker een positievere beoordeling dan de 

hulpverleners (56,6%).  Als er gekeken wordt naar zelfmanagement zijn ouders met zowel 

lage als hoge gezondheidsvaardigheden in alle gevallen positiever dan de hulpverleners. 
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Tabel 4: Patronen in discrepanties tussen communicatie-ervaringen van  ouders en hulpverleners in relatie tot 
de gezondheidsvaardigheden 

  

 Cliënt positiever Gelijk Hulpverlener 
positiever 

totaal 

  N % N % N % N % 

Algemene 
communicatie 

         

Functionele GV Hoog 38 58,5 20 30,8 7 10,8 65 100 
Laag 5 27,8 7 38,9 6 33,3 18 100 

Communicatieve GV Hoog 26 51,0 17 33,3 8 15,7 51 100 
Laag 17 53,1 10 31,3 5 15,6 32 100 

Kritische GV Hoog 30 51,7 19 32,8 9 15,5 58 100 
Laag 13 52,0 8 32,0 4 16,0 25 100 

Totale GV Hoog 30 55,6 18 33,3 6 11,1 54 100 
Laag 13 44,8 9 31,0 7 24,2 29 100 

          

Gezamenlijke 
besluitvorming 

         

Functionele GV Hoog 28 42,4 14 21,2 24 26,4 66 100 
Laag 2 11,1 4 22,2 12 66,7 18 100 

Communicatieve GV Hoog 15 28,8 11 21,2 26 50,0 52 100 
Laag 15 46,9 7 21,9 10 31,2 32 100 

Kritische GV Hoog 19 32,8 14 24,1 25 43,1 58 100 
Laag 11 42,3 4 15,4 11 42,3 26 100 

Totale GV Hoog 21 38,9 11 20,4 22 40,7 54 100 
Laag 9 30,0 7 23,3 14 46,7 30 100 

          
Arts-patiënt relatie 
 

         

Functionele GV Hoog 33 50,8 15 23,1 17 26,1 65 100 
Laag 6 37,5 5 31,2 5 31,2 16 100 

Communicatieve GV Hoog 23 46,0 10 20,0 17 34,0 50 100 
Laag 16 51,6 10 32,3 5 16,1 31 100 

Kritische GV Hoog 24 42,1 15 26,3 18 31,6 57 100 
Laag 15 62,5 5 20,8 4 16,7 24 100 

Totale GV Hoog 25 46,3 13 24,1 16 29,6 54 100 
Laag 14 51,9 7 25,9 6 22,2 27 100 

          

Informatie 
verstrekking  

         

Functionele GV Hoog 32 50,0 13 20,3 19 29,7 64 100 
Laag 4 23,5 4 23,5 9 53,0 17 100 

Communicatieve GV Hoog 19 37,3 10 19,6 22 43,1 51 100 
Laag 17 56,6 7 23,4 6 20,0 30 100 

Kritische GV Hoog 22 39,3 11 19,6 23 41,1 56 100 
Laag 14 56,0 6 24,0 5 20,0 25 100 

Totale GV Hoog 25 47,2 8 15,1 20 37,7 53 100 
Laag 11 39,3 9 32,1 8 28,6 28 100 

          

Zelfmanagement 
 

         

Functionele GV Hoog 41 68,3 12 20 7 11,7 60 100 
Laag 8 44,5 4 22,2 6 33,3 18 100 

Communicatieve GV Hoog 32 62,7 8 15,7 11 21,6 51 100 
Laag 17 63,0 8 29,6 2 7,4 27 100 

Kritische GV Hoog 33 60 12 21,8 10 18,2 55 100 
Laag 16 69,6 4 17,4 3 13,0 23 100 

Totale GV Hoog 33 63,4 11 21,2 8 15,4 52 100 
Laag 16 61,6 5 19,2 5 19,2 26 100 
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4.4 Verband tussen de discrepanties in communicatie-ervaringen en 

gezondheidsvaardigheden 

Om een goed beeld te krijgen van de samenhang tussen de verschillen in beoordelingen van 

hulpverlener en cliënt en de mate van gezondheidsvaardigheden zal gebruik worden 

gemaakt van een Multinomiale logistische regressieanalyse. Hierbij worden de cliënten met 

dezelfde beoordeling als de hulpverlener als referentiegroep gezien. Hierbij wordt 

onderzocht hoe groot de kans is dat iemand in de groep “hulpverlener positiever” (de 

ervaringen van de hulpverlener zijn positiever dan die van de cliënt),  of de groep “cliënt 

positiever” (ervaringen van de cliënt zijn positiever dan die van de hulpverlener) valt, 

vergeleken met de referentiegroep. De resultaten zullen weer eerst voor de jongeren en dan 

voor de ouders worden gepresenteerd.  

4.4.1   Discrepanties tussen ervaringen van jongere en hulpverlener gerelateerd aan 

gezondheidsvaardigheden 

In tabel 5 is te zien dat er geen significante effecten zijn gevonden tussen de 

gezondheidsvaardigheden van de jongeren en de communicatie-ervaringen tussen jongere 

en hulpverlener. Toch zijn er wel opvallende verbanden in de tabel zichtbaar. Zo is de kans 

dat een jongere met lage functionele gezondheidsvaardigheden de algemene communicatie 

negatiever beoordeelt dan de hulpverlener 5 keer zo groot als dat de ervaringen gelijk zijn 

(p=0.14). De kans dat een jongere met lage communicatieve gezondheidsvaardigheden de 

algemene communicatie positiever beoordeelt dan de hulpverlener neemt af met 70% ( 0,3 -

1,0 = -0,7) vergeleken met gelijke beoordelingen (p=0.21).  De kans dat een jongere met lage 

functionele gezondheidsvaardigheden de gezamenlijke besluitvorming negatiever 

beoordeelt dan de hulpverlener is 2,1 keer zo groot als dat zijn ervaringen gelijk zijn aan die 

van de hulpverlener(p=0.40). De kans dat een jongere met lage functionele 

gezondheidsvaardigheden de arts-patiënt relatie negatiever beoordeelt dan de hulpverlener 

is 2,7 keer zo groot als dat zijn ervaringen gelijk zijn aan die van de hulpverlener(p=0.32). 

 Daarbij neemt de kans dat een jongere met lage functionele gezondheidsvaardigheden de 

arts-patiënt relatie positiever beoordeelt dan de hulpverlener af met 70% ( 0,3 -1,0 = -0,7) 

vergeleken met gelijke beoordelingen (p=0.20).   
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Tabel 5: vergelijkingen van beoordelingen van de cliënt en hulpverlener gerelateerd aan de mate van de gezondheidsvaardigheden met de multinomiale logistische 
regressie.   

* p< 0,05  # p< 0,10 ## p< 0,20  

                                                           
2
  Bij informatieverstrekking is o= laag en 1 = hoog. 

 Communicatie algemeen 
 

O.R (95% CI) 

Gezamenlijke 
besluitvorming 

O.R (95% CI) 

Arts/patiënt relatie 
 

O.R (95% CI) 

Informatieverstrekking2 
 

O.R (95% CI) 

Zelfmanagement 
 

O.R (95% CI) 

JONGEREN Ref Cliënt 
positiever 

HV positiever Ref Cliënt 
positiever 

HV positiever Ref Cliënt 
positiever 

HV positiever Ref Cliënt 
positiever 

HV positiever Ref Cliënt 
positiever 

HV positiever 

Functionele HL 
 (0=hoog, 1=laag) 
 

- 0.5 (0.1, 4.0) 5.0 (0.6, 42.8) 
## 

- 0.8 (0.1, 7.0) 2.1 ( 0.3, 13.6) - 0.3 (0.0, 1.9) 
## 

2.7 (0.4, 18.2) - 2.4 (0.3, 17.9) 0.7 (0.1, 4.0) - 0.4 (0.1, 2.8) 1.3 (0.2, 8.7) 

Comm. HL  
(0=hoog, 1 =laag) 
 

- 0.3 (0.1, 1.8)  1.0 (0.1, 7.6) - 1.3 (0.2, 6.1) 1.9 (0.4, 9.6) - 1.1 (0.3, 4.9) 3.5 (0.5, 25,9)  - 3.0 (0.6, 15.8) 
## 

1.3 (0.2, 6.8) - 1.1 (0.2, 5.5) 1.3( 0.2, 7.6) 

Kritische HL  
(0=hoog, 1 =laag) 
 

- 1.0 (0.2, 5.1) 1.0 (0.1, 7.1) - 0.6 (0.1, 3.2) 1.3 (0.3, 6.2) - 0.8 (0.2, 3.5) 2.5 (0.3, 18.3) - 4.7 (0.8, 26.2) 
# 

2.0 (0.4, 11.4) - 0.5 (0.1, 2.4) 0.3 (0.1, 2.2)  

Totale HL 
 (0=hoog, 1=laag) 

 

- 1.4 (0.2, 8.7) 3.0 (0.4, 24,9) - 0.5 (0.1, 4.0) 1.8 (0.3, 9.7) - 0.5 (0.1, 2.5) 1.1 (0.2, 6.9) - 2.7 (0.5, 14.8) 2.3 (0.4, 12.4) - 0.6 (0.1, 3.0) 0.5 (0.1, 3.5) 

OUDERS                

Functionele HL 
 (0=hoog, 1=laag) 
 

- 0.4 (0.1, 1.3) 
## 

2.4 (0.6, 9.8) 
 

- 0.3 (0.4, 1,5) 
## 

1.8 (0.9, 6.5) - 0.5(0.1, 2.1) 0.9 (0.2, 3.7) - 0.7 (0.2, 2.6) 2.5 (0.5, 11.4) - 0.6 (0.2, 2.3) 2.6 (0.5, 12.4)  

Comm. HL  
(0=hoog, 1 =laag) 
 

- 1.1 ( 0.4, 3.0) 1.0 (0.3, 4.2) - 1.6 (0.5, 5.2) 0.6 (0.2, 2.0) - 0.7 (0.2, 2.1) 0.3 (0.1, 1.1) 
# 

- 0.8 (0.2, 2.5) 2.6 (0.7, 9.6) 
## 

- 0.5 (0.2, 1.7)  0.2 (0.0, 1.1) 
# 

Kritische HL  
(0=hoog, 1 =laag) 
 

- 1.0 (0.4, 2.9) 1.1 (0.3, 4.4) - 2.0 (0.5, 7.7)  1.5 (0.4, 5.8) - 1.9 (0.6, 6.2) 0.7 (0.2, 2.9) - 0.9 (0.3, 2.8) 2.5 (0.6, 10.0) 
## 

- 1.5 (0.4, 5.2) 0.9 (0.2, 5.0) 

Totale HL 
 (0=hoog, 1=laag) 

 

- 0.9 (0.3, 2.4) 2.3 (0.6, 9.0) 
 

- 0.7 (0.2, 2.3) 1.0 (0.3, 3.2) - 1.0 (0.3, 3.2) 0.7 (0.2, 2.6) - 2.6 (0.8, 8.4) 
## 

2.8 (0.8, 9.9) 
## 

- 1.1 (0.3, 3.6) 1.4 (0.3, 6.4) 
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De kans dat een jongere met lage communicatieve gezondheidsvaardigheden de arts-patiënt 

relatie negatiever beoordeelt dan de hulpverlener is 3,5 keer zo groot als dat zijn ervaringen 

gelijk zijn aan die van de hulpverlener. De kans dat een jongere met hoge communicatieve 

gezondheidsvaardigheden de informatieverstrekking positiever beoordeelt dan de hulpverlener 

is 3 keer zo groot als dat zijn ervaringen gelijk zijn aan die van de hulpverlener(p=0.19). De kans 

dat een jongere met hoge kritische  gezondheidsvaardigheden de informatieverstrekking 

positiever beoordeelt dan de hulpverlener is 4,7 keer zo groot als dat zijn ervaringen gelijk zijn 

aan die van de hulpverlener(p=0.08). De kans dat een jongere met lage kritische 

gezondheidsvaardigheden zelfmanagement negatiever beoordeelt dan de hulpverlener neemt 

af met 70% ( 0,3 -1,0 = -0,7) vergeleken met gelijke beoordelingen (p=0.25).   

 

4.4.2  Discrepanties tussen ervaringen van ouder en hulpverlener gerelateerd aan 

gezondheidsvaardigheden 

In tabel 5 is te zien dat er geen significante effecten zijn gevonden tussen de 

gezondheidsvaardigheden van de ouders en de communicatie-ervaringen tussen ouder en 

hulpverlener. Toch zijn er wel opvallende verbanden in de tabel zichtbaar. Zo is de kans dat een 

ouder met lage functionele gezondheidsvaardigheden de algemene communicatie negatiever 

beoordeelt dan de hulpverlener 2,4 keer zo groot als bij gelijke ervaringen (p=0.21). De kans dat 

een ouder met lage functionele gezondheidsvaardigheden de algemene communicatie 

positiever beoordeelt dan de hulpverlener neemt af met 60% ( 0,4 -1,0 = -0,6) vergeleken met 

gelijke beoordelingen (p=0.13). De kans dat een ouder met lage functionele 

gezondheidsvaardigheden de gezamenlijke besluitvorming positiever beoordeelt dan de 

hulpverlener neemt af met 70% ( 0,3 -1,0 = -0,7) vergeleken met gelijke beoordelingen (p=0.13). 

Ook is de kans dat een ouder met lage kritische  gezondheidsvaardigheden de gezamenlijke 

besluitvorming positiever beoordeelt dan de hulpverleners is 2 keer zo groot als dat zijn 

ervaringen gelijk zijn aan die van de hulpverlener (p=0.30). De kans dat een ouder met lage 

communicatieve  gezondheidsvaardigheden de arts-patiënt relatie negatiever beoordeelt dan 

de hulpverlener neemt af met 70% ( 0,3 -1,0 = -0,7) vergeleken met gelijke beoordelingen 

(p=0.08). De kans dat een ouder met hoge communicatieve gezondheidsvaardigheden de 
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informatieverstrekking negatiever beoordeelt dan de hulpverlener is 2,6 keer zo groot als dat 

zijn ervaringen gelijk zijn aan die van de hulpverlener (p=0.16). De kans dat een ouder met hoge 

kritische gezondheidsvaardigheden de informatieverstrekking negatiever beoordeelt dan de 

hulpverleners is 2,5 keer zo groot als dat zijn ervaringen gelijk zijn aan die van de hulpverlener 

(p=0.19). De kans dat een ouder met hoge totale gezondheidsvaardigheden de 

informatieverstrekking negatiever beoordeelt dan de hulpverleners is 2,8 keer zo groot als dat 

zijn ervaringen gelijk zijn aan die van de hulpverlener (p=0.11). De kans dat een ouder met lage 

communicatieve gezondheidsvaardigheden zelfmanagement negatiever beoordeelt dan de 

hulpverlener neemt af met 80% ( 0,2 -1,0 = -0,8) vergeleken met gelijke beoordelingen (p=0.06).  
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5. CONCLUSIE & DISCUSSIE 

In deze studie is het verband tussen de discrepanties in communicatie-ervaringen van de cliënt 

en de hulpverlener en de mate van gezondheidsvaardigheden onderzocht. In paragraaf 5.1 

wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen aan de hand van de hypothesen. Vervolgens 

zal er in paragraaf 5.2 in worden gegaan op de kanttekeningen bij dit onderzoek. Tot slot 

worden in paragraaf 5.3 aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen en probleemstelling 

In hoofdstuk 1 zijn twee onderzoeksvragen gepresenteerd. In deze paragraaf zullen deze 

onderzoeksvragen beantwoord worden. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en 

de hypothesen zullen de resultaten uit hoofdstuk 4 toegelicht worden.  Vervolgens zal in 

paragraaf 5.1.2 de probleemstelling beantwoord worden. 

5.1.1  De discrepanties tussen de communicatie-ervaringen van de hulpverlener en de cliënt  in 

verband met de mate van gezondheidsvaardigheden 

De onderzoeksvragen 2 en 3  zullen hier beantwoord worden door middel van de 

beantwoording van de hypothesen. Bij elk component van communicatie hoort een hypothese, 

per component zal gekeken worden of de hypothese verworpen of ondersteund wordt.  

Algemene communicatie  

Hypothese 1 luidt: “Cliënten met lage gezondheidsvaardigheden ervaren de algemene 

communicatie met hulpverleners anders dan de hulpverleners zelf.”   

Lage gezondheidsvaardigheden blijken geen effect te hebben op de beoordeling van de 

algemene communicatie tussen cliënt en hulpverlener. Dit leidt tot het verwerpen van de 

hypothese. De resultaten laten wel zien, hoewel niet significant, dat ouders met lage 

functionele of totale gezondheidsvaardigheden vaker een negatievere beoordeling geven  op 

de algemene communicatie dan de hulpverlener en jongeren met lage communicatieve 

gezondheidsvaardigheden geven minder vaak een positievere beoordeling dan de hulpverlener. 

Deze relatie wordt in de literatuur ook gezien. Hagihara (2006) beschrijft dat als de evaluatie 

van de hulpverlener positiever is dan de evaluatie van de patiënt, het mogelijk is dat de patiënt 
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niet het vermogen heeft om de uitleg van de hulpverlener te begrijpen.  De onzekerheid of het 

onbegrip van de cliënt zou kunnen bijdragen aan een negatievere beoordeling van de 

communicatie door de cliënt 

 

Gezamenlijke besluitvorming 

Hypothese 2 luidt: “Cliënten met lage gezondheidsvaardigheden beoordelen de gezamenlijke 

besluitvorming met hulpverleners anders dan de hulpverleners zelf.”  

Lage gezondheidsvaardigheden blijken geen effect te hebben op de beoordeling van de 

gezamenlijke besluitvorming tussen cliënt en hulpverlener. Dit leidt tot het verwerpen van de 

hypothese. De resultaten laten wel zien, hoewel niet significant, dat jongeren met lage 

functionele gezondheidsvaardigheden vaker een negatievere beoordeling geven op 

gezamenlijke besluitvorming dan de hulpverlener. Ook ouders met lage functionele 

gezondheidsvaardigheden geven minder vaak een positievere beoordeling dan de hulpverlener.  

Ouders met lage kritische gezondheidsvaardigheden geven juist wel vaker een positievere 

beoordeling dan de hulpverlener. Deze relatie wordt deels in de literatuur ook gezien.  Cliënten 

kunnen negatiever zijn omdat met name kwetsbare cliënten de besluitvorming vaak over laten 

aan de arts, waardoor ze minder het gevoel krijgen dat ze mogen meebeslissen (de Haes & 

Bensing, 2007). Door dit gevoel zullen cliënten de gezamenlijke besluitvorming eerder 

negatiever beoordelen. Dat de ouders met lage kritische gezondheidsvaardigheden juist 

positiever zijn zou kunnen komen doordat ze geen informatie verzamelen en dus volledig 

afhankelijk zijn van de informatie van de hulpverlener. Hierdoor zullen deze ouders omdat ze 

geen alternatieven hebben het vaker eens zijn met de hulpverlener. 

 

Arts-patiënt relatie 

Hypothese 3: “Cliënten met lage gezondheidsvaardigheden beoordelen de  arts-patiënt relatie 

anders dan de hulpverleners”.  

Lage gezondheidsvaardigheden blijken geen effect te hebben op de beoordeling van de arts-

patiënt relatie tussen cliënt en hulpverlener. Dit leidt tot het verwerpen van de hypothese. De 

resultaten laten wel zien, hoewel niet significant, dat jongeren  met lage functionele en 

communicatieve gezondheidsvaardigheden vaker een negatievere beoordeling geven op de 
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arts- patiënt relatie dan de hulpverlener.  Deze relaties wordt in de literatuur ook gezien.  

Hertitage en Maynard (2006) laten zien dat de patiënt mondiger dient te zijn en om informatie  

moet vragen als dat nodig is. Echter zijn niet alle jongeren in staat om zich zo op te stellen 

waardoor ze de relaties negatiever kunnen ervaren. Ouders met lage communicatieve 

gezondheidsvaardigheden geven juist minder vaak een negatievere beoordeling dan de 

hulpverlener en ouders met lage kritische gezondheidsvaardigheden geven juist vaker een 

positievere beoordeling dan de hulpverlener. Dit zou kunnen komen doordat ouders met lage 

kritische gezondheidsvaardigheden minder informatie verzamelen waardoor ze afhankelijker 

worden van de hulpverlener en deze relatie meer waarderen. 

 

Informatieverstrekking 

Hypothese 4: Cliënten met hoge gezondheidsvaardigheden beoordelen de 

informatieverstrekking van de hulpverleners anders dan de hulpverleners zelf.  

Hoge gezondheidsvaardigheden blijken geen effect te hebben op de beoordeling van de 

informatieverstrekkingrelatie tussen cliënt en hulpverlener. Dit leidt tot het verwerpen van de 

hypothese. De resultaten laten wel zien, hoewel niet significant, dat jongeren met hoge 

communicatieve, kritische en totale gezondheidsvaardigheden vaker een positievere 

beoordeling geven op de informatieverstrekking dan de hulpverlener. Deze relatie komt 

overeen met de literatuur. Deze relatie beschrijft Hagihara (2006) als volgt;  als de evaluatie van 

de patiënt positiever is dan de evaluatie van de hulpverlener, zal de patiënt de uitleg van de 

hulpverlener verkeerd begrepen hebben. Ouders met hoge communicatieve kritische en totale 

gezondheidsvaardigheden geven echter vaker een negatievere beoordeling dan de 

hulpverlener. Dat de ouders de informatieverstrekking negatiever beoordelen dan de 

hulpverlener kan komen doordat Informatie vaak routinematig en niet patiëntgericht verstrekt 

wordt (Maguire, 1999). Hierdoor kan er een mismatch ontstaan tussen informatie die men wil 

en informatie die men krijgt (Maguire, 1999).  
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Zelfmanagement 

Hypothese 5: Cliënten met lage gezondheidsvaardigheden beoordelen het component 

zelfmanagement anders dan de hulpverleners zelf.  

Lage gezondheidsvaardigheden blijken geen effect te hebben op de beoordeling van 

zelfmanagement tussen cliënt en hulpverlener. Dit leidt tot het verwerpen van de hypothese. 

De resultaten laten wel zien, hoewel niet significant, dat jongeren met lage kritische 

gezondheidsvaardigheden minder vaak een negatievere beoordeling geven op zelfmanagement 

dan de hulpverleners. Ook ouders met lage functionele gezondheidsvaardigheden geven vaker 

een negatievere beoordeling dan de hulpverleners. Ouders met lage communicatieve 

gezondheidsvaardigheden geven echter weer minder vaak een negatievere beoordeling dan de 

hulpverleners.  In de literatuur komt naar voren dat zelfmanagement versterkt kan worden 

door het aanleren van nieuwe vaardigheden, het geven van steun en het versterken van de 

motivatie (Epstein & Street, 2007). Bij het concept zelfmanagement wordt ook de autonomie 

van de patiënt bevorderd (Epstein & Street, 2007), zodat patiënten zich ook kunnen redden 

buiten de medische consulten om. Hierdoor wordt verwacht dat ouders met lage functionele 

gezondheidsvaardigheden negatiever zijn dan de hulpverleners omdat deze groep zich minder 

goed kan redden buiten medische consulten om waardoor ze het bevorderen van 

zelfmanagement negatiever ervaren.  Dat ouders en jongeren met lage  communicatieve 

gezondheidsvaardigheden vaker minder negatief zijn zou kunnen komen doordat dat deze 

cliënten niet veel over gezondheidskwesties praten waardoor het eerder lijkt dat de 

hulpverlener de cliënt motiveert. 

 

5.1.2  Beantwoording probleemstelling 

De probleemstelling luidt: “ In hoeverre kunnen discrepanties in communicatie-ervaringen van 

hulpverlener en jongere/ouder gerelateerd worden aan het niveau van de 

gezondheidsvaardigheden van de jongere/ouder?” Uit de resultaten komt naar voren dat het 

niveau van de gezondheidsvaardigheden geen effect heeft op de beoordeling van de 

communicatie-ervaringen tussen hulpverlener en cliënt. Dit is geval bij zowel alle componenten 

van communicatie als de verschillende vormen van gezondheidsvaardigheden. 
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5.2 Sterktes en zwaktes van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft geleid tot weinig significante resultaten. Voor het begrijpen van deze 

resultaten kunnen nog enkele kanttekeningen geplaatst worden bij dit onderzoek. 

 

Een sterkte in dit onderzoek is dat er weinig verschillen zitten in de leeftijd en het geslacht van 

de cliënten met lage gezondheidsvaardigheden en cliënten met hoge 

gezondheidsvaardigheden. Een zwakte hierbij is dat het aantal vrouwen aanzienlijk groter is 

dan het aantal mannen. Hierdoor zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen niet duidelijk 

naar voren gekomen. 

Een tweede sterkte van dit onderzoek heeft betrekking op de gekozen componenten 

van communicatie. In de literatuur komt naar voren dat communicatie vaak ongedeeld is in 6 

functies of componenten. Zoals in het “Six core functions of patient-clinician communication” 

model van  Epstein & Street (2007).  Hierbij staan de volgende functies van communicatie 

centraal; het bevorderen van de relatie, informatie uitwisseling, het maken van beslissingen, 

zelfmanagement, reageren op emoties en het beheren van onzekerheden. De 4 componenten 

die gebruikt worden bij dit onderzoek hangen erg samen met de eerste 4 functies van het Six 

core functions of patient-clinician communication model. De laatste twee functies worden 

nauwelijks meegenomen in dit onderzoek. Dit komt doordat er gekozen is om in dit onderzoek 

de  4 componenten van communicatie te betrekken die het sterkst gerelateerd zijn aan de 

setting van dit onderzoek. Een zwakte hierbij is dat er niet onderzocht wordt of de andere twee 

functies ook invloed kunnen hebben. 

De volgende kanttekening bij dit onderzoek heeft te maken met het aantal 

respondenten in het onderzoek. Er is een groot aantal hulpverleners  met  veel missende 

waarden op de variabelen die gebruikt worden in dit onderzoek. Dit komt doordat de 

hulpverleners vaak na één of enkele consulten van mening waren dat zij de communicatie niet 

konden beoordelen. In het huidige onderzoek konden uiteindelijke 123 respondenten koppels 

(85 ouder en 38 jongeren) worden betrokken, die de benodigde variabelen hebben 
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beantwoord. Van de oorspronkelijke 433 respondenten, vielen 310 respondenten af vanwege 

ontbrekende waarden.  

De volgende kanttekening heeft betrekking op de meetwijze van de variabele 

functionele gezondheidsvaardigheden. De functionele gezondheidsvaardigheden zijn gericht op 

het lezen en schrijven van medisch gerelateerde informatie (Nutbeam, 2000). Deze functionele 

gezondheidsvaardigheden zijn echtere gemeten aan de hand van drie vragen in de vragenlijst. 

Maar aangezien mensen met lage functionele gezondheidsvaardigheden niet in staat zijn 

medisch gerelateerde informatie te lezen zou het kunnen dat deze variabele niet betrouwbaar 

is aangezien mensen met lage functionele gezondheidsvaardigheden deze vragen verkeerd 

begrepen kunnen hebben. Echter is er in sommige gevallen bij mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden de vragenlijst mondeling afgenomen. 

De laatste kanttekening bij dit onderzoek is dat er verwacht wordt dat de sociaal 

economische status (SES) sterk samenhangt met de mate van gezondheidsvaardigheden, 

waardoor de resultaten het zelfde zouden zijn als de variabele SES mee was genomen in dit 

onderzoek. Echter komt er in de literatuur naar voren dat het heel moeilijk is om mensen met 

lage gezondheidsvaardigheden te identificeren omdat het geen stereotype is (Williams, 2002). 

Er zijn heel wat goed sprekende en goed opgeleide mensen met lage gezondheidsvaardigheden 

(Williams, 2002).   

 

5.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

De bovengenoemde kanttekeningen kunnen leiden tot aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Om meer te weten te komen over onderzoek op dit gebied worden hieronder aanbevelingen 

gedaan voor vervolgonderzoek. 

De eerste aanbeveling hangt samen met de bovengenoemde kanttekening over het aantal 

respondenten. Deze kanttekening roept de vraag op of de steekproef die hier gebruikt is wel 

groot genoeg is. Het kan een mogelijke verklaring zijn waardoor de hypothesen niet 

ondersteund worden. Het aantal cliënten met lage gezondheidsvaardigheden is aan de lage 

kant, er wordt verwacht dat dit invloed zou kunnen hebben op de relatie tussen de 

communicatie-ervaringen en de gezondheidsvaardigheden.  
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Daarnaast wordt er bij dit onderzoek weinig gekeken naar de verschillen tussen de 

jongeren en de ouders met betrekking tot de relatie tussen de communicatie-ervaringen en de 

gezondheidsvaardigheden. De verwachting is dat hier opvallende verbanden kunnen ontstaan. 

Dit zou meer informatie kunnen opleveren voor de hulpverleners. Hierdoor kunnen 

hulpverleners gerichter communiceren met de jongeren en de ouders, wat kan leiden tot 

minder negatieve gezondheidsuitkomsten. Dit zal zeker een interessante invalshoek zijn voor 

vervolg onderzoek.  

 In dit onderzoek is gebruik gemaakt van afkappunten voor het verschil tussen de 

cliënten met lage gezondheidsvaardigheden en hoge gezondheidsvaardigheden. Deze 

afkappunten zijn nogal verschillend voor zowel de jongeren als de ouders en tussen de 

verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden. Hoe meer respondenten mee doen aan 

het onderzoek des te beter is de verdeling bij de afkappunten gelijk te trekken. Hierdoor zal een 

beter beeld ontstaan over de mensen met lage en met hoge gezondheidsvaardigheden. 

Eventueel zal er ook gekeken kunnen worden of de groepen opgesplitst kunnen worden op 

basis van hun score.  
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Bijlage 1: Items die zijn meegenomen in het onderzoek 

1. Communicatie 

De communicatie is gemeten aan de hand van de onderstaande vragen. 

 
 
 
 

 
De hulpverlener heeft mij goed betrokken bij besluitvorming.  
 
Helemaal mee oneens                                                                                                                               Helemaal mee eens           

  0  1  2  3       4  5  6  7  8  9  10 

 Toelichting: U kunt hier bijvoorbeeld denken aan: de hulpverlener houdt rekening met uw wensen en praat over dingen die in uw 

ogen niet goed zijn verlopen. Hij of zij stelt samen met u doelen op en laat u meebeslissen over de hulpverlening die u/uw kind krijgt. 

 
 
 
 

 
De hulpverlener heeft een goede relatie met mij opgebouwd. 
 
Helemaal mee oneens                                                                                                                               Helemaal mee eens            

  0  1  2  3       4  5  6  7  8  9  10 

 Toelichting: U kunt hier bijvoorbeeld denken aan: de hulpverlener gaat respectvol met u om en geeft u vertrouwen. Hij of zij stelt u 

op uw gemak, luistert aandachtig en geeft u het gevoel over problemen te kunnen praten. 

 
 
 

 
De hulpverlener heeft mij goed voorgelicht en geïnformeerd. 
 
Helemaal mee oneens                                                                                                                               Helemaal mee eens            

  0  1  2  3       4  5  6  7  8  9  10 

 Toelichting: U kunt hier bijvoorbeeld denken aan: de hulpverlener geeft u voldoende voorlichting over wat u/uw kind aan de 

hulpverlening kan hebben en geeft uitleg over de aanpak van de hulpverlening. Hij of zij geeft informatie over hoe u met problemen 

om kunt gaan, over verschillende hulpverleningsmogelijkheden en over andere vormen van hulpverlening. De hulpverlener 

controleert of u alles goed heeft begrepen. 

 
 

 
De hulpverlener heeft mij goed ondersteund bij het omgaan met de problemen/klachten van mij en/of mijn kind. 
 
Helemaal mee oneens                                                                                                                               Helemaal mee eens            

  0  1  2  3       4  5  6  7  8  9  10 

 Toelichting: U kunt hier bijvoorbeeld denken aan: de hulpverlener helpt met het stellen van haalbare doelen. Hij of zij motiveert en 

stimuleert u om problemen aan te pakken. Hij of zij toont begrip als iets een keer niet lukt en is betrokken bij het oplossen van de 

problemen/klachten.  
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2. Gezondheidsvaardigheden 

De gezondheidsvaardigheden zijn gemeten aan de hand van de onderstaande vragen en 

stellingen. 

 

 

Vraag 15a. 

Hoe vaak heeft u iemand nodig (zoals een familielid, vriend of 

hulpverlener) die u helpt om informatie over hulpverlening te 

lezen? 

 

 Altijd 

 Vaak 

 Soms 

 Af en toe 

 Nooit 

  

 

Vraag 15b. 

Hoe vaak heeft u problemen om te weten te komen wat de 

problemen/klachten van u of uw kind zijn doordat het u 

moeite kost om de geschreven informatie te begrijpen (bijv. 

bijsluiters, folders, websites)? 

 

 

 Altijd 

 Vaak 

 Soms 

 Af en toe 

 Nooit 

 

 

Vraag 15c. 

Hoe zeker bent u als u zelf formulieren voor hulpverlening 

moet invullen? 

 

 

 Heel erg  

 Behoorlijk  

 Enigszins  

 Een klein beetje  

 Helemaal niet 

 

Vraag 15d. 

Hieronder staan 3 stellingen. Kunt u per stelling aangeven hoe vaak u deze dingen heeft gedaan, nu doet of in de toekomst zou 

doen? 

 Nooit Af en toe Soms Vaak 

Ik praat met andere mensen over de problemen/ klachten 

waarvoor ik/mijn kind hulp ontvang(t). 

 

    

Ik verzamel informatie over de problemen/ klachten waarvoor 

ik/mijn kind hulp ontvang(t). 

 

    

Ik verzamel informatie om beslissingen te kunnen nemen die 

met mijn gezondheid (of die van mijn kind) te maken hebben.   
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Bijlage 2: Frequentie tabellen voor afkappunten 

In onderstaande tabbellen valt af te lezen hoe de afkappunten voor mensen met lage 

gezondheidsvaardigheden tot stand zijn gekomen. Dit zal per niveau worden weergegeven. 

 
 

1. Functionele gezondheidsvaardigheden: 
 

JONGEREN OUDERS 

score Cumulatieve 
percentages 

score Cumulatieve 
percentages 

1,67 2,8   

2,67 11,1 2,67 1,2 

3,00 13,9 3,00 5,9 

3,33 27,8 3,33 8,2 

3,67 41,7 3,67 14,1 

4,00 52,8 4,00 21,2 

4,33 69,4 4,33 31,8 

4,67 80,6 4,67 63,5 

5,00 100,0 5,00 100,0 

 

 

2. Communicatieve gezondheidsvaardigheden: 

JONGEREN OUDERS 

score Cumulatieve 
percentages 

score Cumulatieve 
percentages 

1,00 5,3 1,00 2,4 

2,00 47,4 2,00 38,8 

3,00 81,6 3,00 80,0 

4,00 100,0 4,00 100,0 
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3. Kritische gezondheidsvaardigheden 

JONGEREN OUDERS 

score Cumulatieve 
percentages 

score Cumulatieve 
percentages 

1,00 50,0 1,00 4,7 

1,50 68,4 1,50 8,2 

2,00 73,7 2,00 22,4 

2,50 84,2 2,50 30,6 

3,00 94,7 3,00 65,9 

3,50 97,4 3,50 76,5 

4,00 100,0 4,00 100,0 

 

 

4. Totale gezondheidsvaardigheden: 

JONGEREN OUDERS 

score Cumulatieve 
percentages 

score Cumulatieve 
percentages 

1,67 5,3 2,33 1,2 

2,00 7,9 2,67 3,5 

2,17 10,5 2,83 5,9 

2,33 26,3 3,00 8,2 

2,67 34,2 3,17 10,6 

2,83 50,0 3,33 20,0 

3,00 55,3 3,50 35,3 

3,17 63,2 3,67 51,8 

3,33 78,9 3,83 68,2 

3,50 89,5 4,00 82,4 

3,67 94,7 4,17 90,6 

4,00 97,4 4,33 96,5 

4,17 100,0 4,50 100,0 
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Bijlage 3: beschrijving van de niveaus van geletterdheid 

De International Adult Literacy Survey (IALS) is een grootschalig onderzoek, uitgevoerd in elf 

landen waaronder Nederland. In de IALS worden drie aspecten van geletterdheid 

onderscheiden: 

• Prozageletterdheid: de vaardigheid om informatie in teksten te begrijpen en te gebruiken; 

• Document geletterdheid: de kennis en vaardigheid om informatie in schema’s, kaarten, 

grafieken, tabellen en formulieren te gebruiken; 

• Kwantitatieve geletterdheid: de vaardigheid om kwantitatieve taken, zoals berekeningen, uit 

te voeren. 

 

Voor elke van deze domeinen van geletterdheid zijn testen ontwikkeld om de mate van 

geletterdheid te meten. De minimumscore op deze testen is 0, de maximum score is 

500. In de IALS worden vier niveaus van geletterdheid onderscheiden: 

• Niveau 1 komt overeen met een score tussen 0 en 225 

• Niveau 2 als de score tussen 226 en 275 ligt 

• Niveau 3 als de score tussen 276 en 325 ligt 

• Niveau 4 als de score tussen 326 en 500 ligt. 

Functioneel analfabeten of laaggeletterden kunnen vanwege hun gebrekkige vaardigheden niet 

goed in de samenleving functioneren. Dit komt overeen met Niveau 1 in de vierdeling in 

geletterdheid (score tussen 0 en 225). Mensen met een mate van geletterdheid dat gelijk is aan 

niveau 2 hebben een verhoogd risico functioneel analfabeet te worden zodra de 

vaardigheidseisen thuis, op het werk of in de samenleving veranderen. 

 

Bron: Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink (2005) Stil vermogen, onderzoeksrapport 

over de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid. Universiteit van Amsterdam p. 17. 

 


