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Abstract 
 
De organisatie Fapa merkte op dat de voorbereiding van de doktersconsulten van hun fap en lynch 
patiënten niet altijd even vlot verliep. Daarop besliste Fapa een patiënteninstrument te ontwikkelen. 
Bij de ontwikkeling wilde de organisatie de patiënten betrekken. Om de noden van de patiënten in 
kaart te brengen, werd een enquête uitgestuurd naar patiënten die bij Fapa opgenomen zijn in hun 
ziekte-specifiek register zijn. 58 patiënten retourneerden de vragenlijst. De analyse van de vragenlijst 
en van drie dieptegesprekken leidde tot de formulering van aanbevelingen voor de nieuw te 
ontwikkelen patiëntentool. In deze paper doen we verslag van het onderzoeksproces en van de 
aanbevelingen die eruit voortkwamen. 
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Woord vooraf 
Na vier jaar gestudeerd te hebben in Gent besloot ik een nieuwe uitdaging aan te gaan in Leuven. Na 
een heftig schakeljaar en druk masterjaar ben ik trots mijn opleiding af te sluiten met deze 
masterproef. Toen het tijd was om een onderwerp te kiezen, wou ik voor een thema gaan waarbij ik 
een positieve impact kon creëren in het leven van mensen. Hierbij wil ik dan ook graag mijn 
promotor, Lies Sercu, bedanken mij een kans te geven dit doel te verwezenlijken, in mij te geloven en 
mij met gerichte feedback bij te staan. 
 
Ik koos ervoor om de informatiebehoeften en communicatieve noden van patiënten met zeldzame en 
erfelijke colorectale kanker, meer bepaald fap en lynch, te onderzoeken. Dit met het oog op het 
ontwikkelen van een instrument ter voorbereiding van een doktersconsult. Dit onderzoek verliep in 
samenwerking met de organisatie Fapa. Graag wil ik Katlijn Sanctorum van Fapa bedanken om mij bij 
te staan met feedback en medische zaken. Bovendien bedank ik hierbij graag alle patiënten van Fapa 
die deelnamen aan de schriftelijke bevraging en/of de dieptegesprekken. Zonder hun antwoorden en 
verhalen had ik deze masterproef geen vorm kunnen geven. 
 
Doorheen dit avontuur kon ik rekenen op de steun van mijn vier goede vriendinnen: Céline, Febe, 
Justine en Kyra. Door vijf jaar samen te studeren zijn we een hechte vriendengroep geworden. Ik had 
met niemand anders mijn studententijd willen doorbrengen. Graag wil ik ook mijn ouders bedanken 
voor de jarenlange steun, het geloof in mijn kunnen en de mogelijkheid om deze masteropleiding te 
volgen. Dank u wel om het mogelijk te maken dat ik me kon ontwikkelen en ontplooien tot de vrouw 
die ik nu ben. Ten slotte wil ik nog mijn zus en vriend bedanken voor de motivatie, schouderkloppen 
en oppeppertjes .  
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Summary 
 
The purpose of this thesis is to map out the information and communication needs of patients with 
rare and hereditary colorectal cancer, specifically fap and lynch, this with a view to developing a tool 
to prepare for a doctor's consultation. 

The invitation to participate in this research came from the organisation Fapa, Familial 
Adenomatous Polyposis Association. This is an organisation that supports people with a hereditary 
intestinal disorder and helps physicians to inform their polyposis patients and families about the 
screening possibilities, the possible treatments and the risks. Originally, the organisation started 
supporting patients with fap, hereditary polyposis colorectal cancer. Later, patients with lynch 
syndrome  were included (Fapa Belgian Polyposis Project, z.d). 

The specific problem that gave rise to this master's thesis is of a practical nature. Fapa wanted 
to provide its patients with a tool that could help them prepare for doctor's consultations. Given the 
complexity of the treatment of fap and lynch patients, which is always multidisciplinary and chronic, 
the assumption is that there is a need for an interdisciplinary instrument that pays attention to the 
physical and psychological needs of the patient. Although there are already quite a few patient 
assessment instruments available in the health care sector, there is currently no instrument tailored 
to the fap and lynch patients at stake. 

In this thesis, we describe the development process to create such an instrument, as desired 
by Fapa. The main research question was formulated as follows: What could a tool for preparing a 
doctor's consultation that meets the communicative needs and information requirements of fap and 
lynch patients look like?  The subquestions are: What are the communicative needs of patients with 
hereditary colorectal cancer?  and What characteristics should a tool have in order to meet the 
informative needs of the patient group?  In the discussion of this research paper, we formulate an 
answer to these questions. 
 The study was carried out in four phases: literature study, survey analysis, in-depth 
conversation and formulation of the tool s developmental principles. First, an explanation of the 
diseases themselves is given so that the reader can get an idea of the complexity of the diseases and 
the extent to which the instrument should be specifically tailored to the target group. Next, we 
provide an overview of existing survey instruments that are meant as a source of inspiration for the 
instrument to be developed. After that, we explain the development process itself. By means of a 
survey and in-depth interviews, we mapped out the opinions and experiences of the patients. Finally, 
we formulate recommendations for the development of the Fapa instrument based on the obtained 
results and on the conducted study of already existing instruments. 

After analysing the gathered data, we concluded that a digital tool with several categories would 
be best suited for patient use. For the creation of the tool itself the inspiration came out of the many 
instruments we explored in the literature study. Combining that with the results from the surveys, we 
can offer a patient-oriented tool development proposal. 
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The different parts of this proposal are listed below in an overview: 
 
 Patients history 
 Doctor's consultation questions  
 Symptoms 
o List of statements 
o Utrecht symptom diary 

 Medication 
 Coping: based on the general self-efficacy scale (GSES) 
 Physical dimension: 
o Pain scale: composition NRS, VRS, Faces Scale 
o Questionnaire 
o Burden meter 
o Fatigue meter 

 Psychological dimension: measurement scale 
o Quality of life: mobility, exercise, social activities and relationships 
o Nutrition + weight scale 
o Information 

 Transcription interview 
 Brief overview of current situation 
 Follow-up guidelines 
 Bingli: time pressure solution 
 Extra: stoma-part 
 Mention/digitisation of result form 
 General heading 
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Toelichting onderzoek 

De vraag voor dit onderzoek naar een instrument ter voorbereiding van een doktersconsult kwam 
vanuit de organisatie Fapa, Familial Adenomatous Polyposis Association. Een organisatie die mensen 
met een erfelijke darmaandoening ondersteunt en de begeleidende artsen helpt hun 
polyposepatiënten en families te informeren over de screeningsmogelijkheden, de mogelijke 

patiënten met fap, erfelijke polyposis colorectale kanker. Later werden patiënten met het lynch 
syndroom geïncludeerd (Fapa Belgian Polyposis Project, z.d.). 

Het concrete probleem dat de aanleiding vormde voor deze masterproef is van praktische 
aard. De organisatie wil immers voor haar patiënten een instrument ter beschikking stellen dat hen 
kan helpen doktersconsulten voor te bereiden. Gezien de complexiteit van de behandeling van fap en 
lynch patiënten, die steeds multidisciplinair is, is de veronderstelling dat er nood is aan een 
interdisciplinair instrument dat aandacht heeft voor de fysieke en psychologische noden van de 
patiënt. Hoewel er al flink wat patiëntenbevragingsinstrumenten voorhanden zijn in de zorg, 
ontbreekt momenteel een instrument dat gemaakt is op maat van de fap en lynch patiënten, die hier 
centraal staan. 

In deze masterproef beschrijven we het ontwikkelingsproces om tot een dergelijk 
bevragingsinstrument, zoals gewenst door Fapa, te komen. Er wordt eerst toelichting gegeven bij de 
ziektebeelden zelf zodat de lezer zich een beeld kan vormen van de complexiteit van de 
aandoeningen en zich een voorstelling kan vormen van de mate waarin het te ontwikkelen 
instrument specifiek op de doelgroep afgestemd dient te worden. Vervolgens bieden we een 
overzicht van bestaande bevragingsinstrumenten die inspiratie kunnen bieden voor het instrument 
dat we willen ontwikkelen. Daarna lichten we het ontwikkelingsproces zelf toe. Via een survey en 
dieptegesprekken hebben we de meningen en ervaringen van patiënten met betrekking tot een 
instrument ter voorbereiding van een doktersconsult in kaart gebracht. In een volgende deel 
formuleren we op basis van de verkregen resultaten en op basis van onze studie van bestaande 
instrumenten aanbevelingen voor het ontwikkelen van het Fapa-instrument.  

 

Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: 
Hoe kan een instrument ter voorbereiding van een doktersconsult dat voldoet aan de 
communicatieve noden en informatiebehoeften van fap en lynch patiënten eruit zien? 
Deelvragen: 
Wat zijn de communicatieve noden van patiënten met erfelijke colorectale kanker? 
Aan welke kenmerken moet een instrument voldoen opdat dit aan de informatieve noden van de 
patiëntengroep tegemoet kan komen? 
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1 Literatuurstudie 
 

1.1 Ziektebeelden 
 

1.1.1 Dikke darmkanker 
 

In België krijgen jaarlijks 7500 mensen een diagnose van dikke darmkanker. Zowel bij mannen als bij 
vrouwen is deze vorm de op één meest voorkomende vorm. Bij mannen wordt deze gewoonlijk voorgegaan 
door prostaatkanker en bij vrouwen door borstkanker. Poliepen zijn uitgroeisels in de dikke darm, veel 
mensen hebben er en meestal zijn ze niet kwaadaardig. De grootte kan variëren van één millimeter tot 
enkele centimeters. Via een coloscopie of darmonderzoek wordt er gezocht naar poliepen. Het tijdig 
opsporen en het preventief verwijderen van gevonden poliepen kan het ontstaan van dikke darmkanker 
voorkomen (Familial Adenomatous Polyposis Association, 2018). 

Meestal zijn deze poliepen goedaardig, maar wanneer de poliepen kwaadaardig zijn of na verloop 
van tijd worden, spreken we van dikke darmkanker. Meestal ontstaan de kwaadaardige tumoren op het 
einde van de dikke darm, namelijk het sigmoïd en de endeldarm, ook wel rectum genoemd. 
Tijdige opsporing en verwijdering van deze poliepen kan ervoor zorgen dat dikke darmkanker wordt 
voorkomen waardoor vaak preventief regelmatige onderzoeken plaatsvinden. Wanneer er effectief 
kwaadaardige poliepen worden vastgesteld, wordt een darmresectie uitgevoerd waarbij een gedeelte van 
de dikke darm wordt verwijderd. Dit is dan niet meer preventief, maar curatief handelen. In sommige 
gevallen wordt de volledige dikke darm verwijderd omdat er steeds een kans bestaat dat er nieuwe 
poliepen of tumoren ontstaan op de andere delen van de darm. Hierdoor is ook regelmatige controle zeer 
belangrijk na de darmresectie of -verwijdering (Familial Adenomatous Polyposis Association, 2018). 
 
1.1.2 FAP 

Familiale Adenomateuze Polypose is een erfelijke aandoening die ontstaat door een mutatie in het DNA en 
kan leiden tot honderden poliepen in de dikke darm. Mutaties in de genen geven namelijk predispositie, 
wat voorbestemming tot het krijgen van betekent, tot het ontwikkelen van deze kankersoort. De meest 
voorkomende vorm van fap is de mutatie die zich voordoet in het APC-gen. Dit gen remt normaliter net een 
tumorvorming, maar in deze situatie werkt het gen niet correct en worden er dus poliepen gevormd. (Maag 
Lever Darm Stichting, 2019). 

Mensen met een mutatie in het APC-gen kunnen op controle gaan om de poliepen in een vroeg 
stadium vast te stellen. Voor kinderen tussen tien en twaalf jaar wordt een sigmoïdoscopie, een 
kijkonderzoek van het laatste deel van de dikke darm en de endeldarm, uitgevoerd. Vanaf achttien jaar 
worden de poliepen hoofdzakelijk opgespoord door middel van een coloscopie, een inwendig 
kijkonderzoek van de dikke darm. Eventuele alternatieve onderzoeken gebeuren door middel van een 
virtuele coloscopie of via een video capsule endoscopie. Het laatste alternatief wordt vooral gebruikt bij 
dunne darmonderzoek en is nog niet betrouwbaar genoeg voor dikke darmonderzoek. Vanaf de leeftijd van 
25 tot dertig jaar wordt er om de paar jaar een gastroduodenoscopie, onderzoek van de twaalfvingerige 
darm en de maag, gedaan (Maag Lever Darm Stichting, 2019). 
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1.1.3 Lynch syndroom 
 
Het lynch syndroom wordt ook wel HNPCC of voluit Hereditary Non-polyposis Colorectal Cancer genoemd. 
Het lichaam maakt continu nieuwe cellen aan om de verouderde of beschadigde cellen te vervangen. Via 
celdeling ontstaan uit één cel twee nieuwe cellen, die zich op hun beurt ook delen. In dit proces verdubbelt 
het DNA zodat de dochtercellen identiek hetzelfde DNA bevatten. Hierbij ontstaan altijd een aantal fouten, 
maar die worden automatisch hersteld door DNA-herstelgenen, ook wel MMR-genen genoemd. Bij het 
lynch syndroom is dit echter niet het geval; de genen werken niet zoals verwacht waardoor de fouten in de 
DNA-code niet voldoende hersteld worden en ze zich gaan opstapelen. Deze accumulatie van fouten kan 
leiden tot de ontwikkeling van kwaadaardige cellen en dus kanker (Familial Adenomatous Polyposis 
Association, 2010). 

De meest voorkomende manier om deze aandoening te krijgen is via overerving. Afhankelijk van 
welk deel van de genen je van je ouders erft, erf je het syndroom wel of niet. De kans is vijftig procent om 
de afwijking te erven. Niettemin komt het ook voor dat de mutatie van het gen voordien niet voorkwam in 
de familie, dan hebben we te maken met een nieuwe mutatie. Er zijn vijf genen die het Lynch syndroom 
kunnen veroorzaken, namelijk MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM en PMS2. Mensen met het lynch-syndroom 
hebben niet alleen een grote kans op het krijgen van darmkanker. Ook de kans op baarmoederkanker en 
eierstokkanker is groter dan bij iemand waar geen foute mutaties op deze genen voorkomen (Familial 
Adenomatous Polyposis Association, 2009). 

Het stellen van de diagnose kent over het algemeen drie stappen. De eerste stap is het 
stamboomonderzoek en wordt gevolg door pathologisch onderzoek van het tumorweefselonderzoek. Een 
voorbeeld hiervan is het IHC of immuun-histochemisch onderzoek, hier wordt door middel van 
histochemische kleuring gezocht naar eiwitten die door de MMR-genen geproduceerd worden. Indien één 
of meerdere eiwitten niet aankleuren, is dat een aanduiding dat er zich waarschijnlijk een mutatie bevindt. 
Verder behoort het kijken naar onregelmatigheden van kleine stukken DNA bij de celdeling, ook wel MSI of 
microsatelliet instabiliteit genoemd, ook bij de tweede stap. Beide onderzoeken samen uitvoeren, zorgt 
voor het beste antwoord op de vraag of er sprake is van het lynch syndroom of niet. Als laatste en derde 
stap wordt er een genetische diagnostiek gesteld (Familial Adenomatous Polyposis Association, 2009). 

Via het onderzoeken van de samenstelling van het bloed kan nagegaan worden of de kanker erfelijk 
is of niet. Dit proces kan zes maanden in beslag nemen tot er uitsluitsel kan gegeven worden. Een 
belangrijke kanttekening is dat voorlopig slechts bij iets meer dan de helft van de families een mutatie 
wordt teruggevonden. Indien men een genmutatie aantreft, heeft dit als gevolg dat de persoon in kwestie 
na de behandeling zich regelmatig zal moeten laten opvolgen. Daarnaast kunnen de familieleden, ouder 
dan achttien jaar, een voorspellend onderzoek laten uitvoeren. Er zijn twee mogelijke uitslagen: ofwel is de 
geteste persoon een niet-
bevolking. Ofwel wordt de mutatie wel aangetroffen bij de geteste persoon waardoor hij of zij een hoger 
risico heeft op het krijgen van die specifieke kanker, al is het niet automatisch zo dat deze persoon de 
aandoening zal krijgen. Regelmatige controle-onderzoeken zijn hier aangewezen als opvolging (Familial 
Adenomatous Polyposis Association, 2010). 
 
1.2 Psychosociale elementen bij kanker 
 

Het is zeer belangrijk om de patiënten goed te informeren over de ziekte en de zaken waar ze in de 
toekomst nog mee zullen geconfronteerd worden. Op die manier verwerven patiënten een stukje meer 
controle over hun reeds zeer rusteloos en verwarrend leven met een kanker. Ze moeten immers omgaan 
met een grote onzekerheid of de goedaardige poliepen ooit kwaadaardig zullen worden of niet. Vaak 
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krijgen ze ook te kampen met preventieve chirurgie waarbij de dikke darm deels of volledig wordt 
weggenomen. Hierdoor vermindert de kwaliteit van het leven van de patiënt en moet de persoon zich 
daaraan aanpassen. 

Vaak wordt ook na deze operatie een temporele stoma voorzien voor een drietal maanden om de 
pouch  die gemaakt werd, dit om het uiteinde van de darm rustig te laten genezen. Een stoma is een stuk 

darm dat buiten de buik werd gebracht en daar werd vastgehecht aan de huid. Een opvangzakje dat 
daaraan vast wordt gehangen vangt de ontlasting en/of urine op die niet meer via de natuurlijke weg het 
lichaam kan verlaten (Leven met een stoma, 2019). 
 
1.3 Impact op het leven van de patiënt 
 

In 2007 deden Andrews et al. (2007) een studie naar de impact op en de kwaliteit van leven bij 
jongvolwassenen met fap tussen achttien en 35 jaar. Hieruit bleek dat fap een negatieve impact kan 
hebben over verschillende domeinen in het leven van de patiënt. Hier hebben we het dan over het eigen 
lichaamsbeeld, seksuele invloed en significant meer negatieve uitkomsten voor lichamelijk functioneren. 
Verder werd duidelijk dat uitstel van chirurgie en psychologische hulp de negatieve invloed op het 
functioneren verminderen. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat uitstel van operaties bij 
fap-patiënten geen optie is. 

Uit onderzoek van Ramsey et al. (2010) kan geconcludeerd worden dat wanneer een persoon weet 
heeft dat hij of zij fap of lynch syndroom heeft en dus meer risico heeft op het ontwikkelen van dikke 
darmkanker, dit geen invloed heeft op de algemene kwaliteit van leven. Toch kan er wel een invloed zijn op 
gezondheid- en eetgewoonten en de frequentie waarmee men op controle gaat. 
 
1.4 Bestaande instrumenten 
 
Op basis van een studie van bestaande patiëntenbevragingsinstrumenten en een bevraging van een groep 
Belgische fap en lynch patiënten is het doel van deze masterproef een instrument te ontwikkelen ter 
voorbereiding van een doktersconsult. Er bestaan reeds veel verschillende meetinstrumenten in de zorg. 
Echter zijn velen vaak toegespitst op één bepaald onderdeel van de ziekte of het leven met de ziekte 
waardoor de patiënt vaak verschillende instrumenten moet overlopen en invullen. Anderzijds bevatten 
sommige instrumenten ook onnodige onderdelen of zijn ze verouderd. Hieronder worden enkele 
veelgebruikte instrumenten aangehaald. Ze zijn ingedeeld in vijf rubrieken: voeding, fysieke dimensie, 
psychische dimensie en sociale dimensie en om af te sluiten een applicatie. Tussen de instrumenten bestaat 
soms een gedeeltelijke overlap. In een korte conclusie zal worden aangeven welke aspecten van de 
besproken instrumenten bruikbaar lijken voor de ontwikkeling van het eigen instrument.  
 
1.4.1 Voeding 

Momenteel biedt Fapa haar patiënten al een zeer handig voedingslogboek aan. Vaak hebben patiënten 
namelijk een preventieve of therapeutische chirurgie ondergaan waardoor hun vertering minder goed 
verloopt en ze genoodzaakt zijn op hun voeding te letten. Dit boek helpt hen om een gepast dieet te vinden 
(Een voedings-logboek voor patiënten, 2021). Ondanks het feit dat dit logboek reeds fervent gebruikt wordt 
door de patiënten, zal bij de ontwikkeling van het nieuwe instrument bekeken worden of de rubriek 
voeding zowel door patiënt als de behandelende arts nog vlotter toegankelijk gemaakt kan worden, zodat 
dit onderwerp gemakkelijk kan aangehaald worden tijdens consulten. 
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1.4.2 Fysieke dimensie 

1.4.2.1 Fysieke pijn: meetschalen 

 
In dit onderdeel worden instrumenten bekeken omtrent de fysieke pijn die ervaren wordt, alsook de 
vermoeidheid die eventueel gepaard gaat met de ziekte. Om een correcte behandeling te geven aan de 
patiënten kan het handig zijn om via verschillende metingen de ervaren fysieke pijn vast te stellen. 
In onderstaande afbeelding worden vier verschillende meetschalen weergegeven die vaak in ziekenhuizen 
worden gebruikt om het pijngehalte van de patiënt aan te geven. Eén voor één gaan we door de 
instrumenten om te kijken wat ze verschillend maakt van elkaar. 
 
Figuur 1: Verschillende meetschalen om pijn vast te stellen 

 
 
De Numerical Rating Scale (NRS) is de eenvoudigste en meest gebruikte schaal. De numerieke schaal gaat 
meestal van nul tot tien, waarbij nul staat voor "geen pijn" en tien voor "de ergst denkbare pijn". De patiënt 
kiest verbaal of tekent een cirkel rond het nummer dat de pijndimensie, meestal de intensiteit, het best 
beschrijft. Voordelen van de NRS zijn de eenvoud, de reproduceerbaarheid, de begrijpelijkheid en de 
gevoeligheid voor kleine veranderingen in pijn. Kinderen vanaf vijf jaar die kunnen tellen en enig begrip 
hebben van getallen kunnen deze schaal al gebruiken (Iohom, 2006). De voornaamste zwakte van het NRS 
is dat het statistisch gezien geen ratio heeft (Edwards, 2005). 

De Visual Analogue Scale (VAS) is een numerieke en lineaire meetschaal met een horizontale of 
verticale lijn. De lijn heeft een schaal van nul (geen pijn) tot tien (ergst denkbare pijn). Via de aanduiding 
van de patiënt wordt de score vervolgens in millimeters of centimeters uitgedrukt. Dit meetinstrument gaat 
ervan uit dat de patiënt zelf kan rapporteren over de intensiteit en de eigenschappen van de pijn. (Pijn Bij 
Kanker, 2012).  

De Verbal Rating Scale (VRS) is een ordinale meetschaal. De data kunnen immers in een duidelijke 
rangorde, geen pijn tot zeer veel pijn, gecategoriseerd worden. Hier moet de patiënt kiezen uit 
verschillende termen om zijn of haar pijnniveau aan te geven. Meer specifiek gaat het om een 
zespuntsschaal gaande van geen tot heel ernstige pijn (Pijn Bij Kanker, 2012). 

Als vierde en laatste hebben we de Faces Pain Scale (FPS). Deze schaal is ontwikkeld voor het 
meten van de pijnintensiteit. Het instrument bestaat uit zes getekende gezichten variërend van geen pijn 
tot extreme pijn. In tegenstelling tot de numerieke schalen, vereisen de gezichtsschalen niet het concept 
van grootte of opeenvolging (Bokhorst, 2020). 
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Wanneer gekeken wordt naar de voor-en nadelen van alle vier de besproken schalen kunnen we 
concluderen dat ze allen zeer gelijkaardig opgesteld zijn en hetzelfde doel hebben. Het grote verschil tussen 
de instrumenten is dat ze een ander uiterlijk hebben. Van de NRS is het voornaamste voordeel de 
numerieke schaal waardoor we deze ook graag in het nieuwe instrument zouden verwerken. Hoewel 
beweerd wordt dat de NRS niet noodzakelijk lineair is, correleert deze goed met de VAS. De VAS is een 
schaal die zeer gelijkaardig is aan de NRS en niet meteen extra onderdelen naar voor brengt waardoor we 
deze schaal buiten beschouwing zullen laten tijdens het ontwikkelen van het nieuwe instrument. Hoewel 
cijfers altijd een goede aanduiding zijn, kan het geen kwaad om de verbale aanpak bij de VRS te 
beschouwen. We zouden kunnen gebruik maken van een aangepaste versie van de NRS en van een 
tienpuntsschaal naar een zespuntsschaal gaan zodat deze in combinatie met de VRS gebruikt kan worden. 
Bovendien zou een toevoeging van de gezichten van de FPS ook zeer nuttig zijn voor zij die geen fan zijn 
van verbale of numerieke verwoording en dit liever aangeven via emoticons. 
 
1.4.2.2 Fysieke pijn: vragenlijsten 

 
Na de verschillende meetschalen hebben we nog enkele vragenlijsten die ook de ervaren pijn meten. 
Hieronder is een fragment van de Pijn Coping Inventarisatielijst (PCI) vragenlijst te zien. Dit instrument 
ondervraagt die aan de hand van 33 items hoe de patiënt omgaat met de ervaren pijn. De items zijn 
onderverdeeld in zes schalen: pijn transformeren, afleiding, eisen verlagen, terugtrekken, piekeren en 
rusten. Aan de hand van een Likert schaal van één tot en met vier geeft de patiënt aan zelden of nooit het 
beschreven probleem mee te maken of er net zeer vaak mee te kampen heeft. Het doel van deze lijst is om 
te bepalen of de persoon gebruik maakt van actieve of passieve coping strategieën. Zo kan dan de gepaste 
aanpak voor verdere omgang met de patiënt bepaald worden (Kraaimaat et al., 1997).  Voorbeelden van 
een actieve aanpak zijn: kijken wat nodig is om het probleem aan te pakken, zich voorbereiden wat zal of 
kan komen en hulp vragen aan anderen. Een meer passieve omgang is bijvoorbeeld de situatie accepteren 
zoals hij is zonder verdere actie te ondernemen of h de diagnose rationaliseren en meer afhankelijk wordt 
van anderen (Geene, 2019). 
 
Figuur 2: Pijn Coping Inventarisatielijst 
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Figuur 3: Pain Disability Index 

 
Ten slotte meet de Pain Disability Index (PDI) vragenlijst de mate van hinder omtrent pijnklachten en hun 
invloed op het beperken van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (Pollard CA, 1984). Via zeven items 
wordt de impact van pijn op de levensactiviteiten van een persoon gemeten. Opnieuw aan de hand van een 
Likertschaal van nul tot tien met twee bijhorende termen aan de uiteinden van de schaal. Het instrument 
kan worden gebruikt voor eerste evaluaties en voor het monitoren van de effectiviteit van pijnbestrijding 
en andere interventies (Nedea, 2021). 

Via de samengestelde meetschaal kunnen de patiënten reeds in één oogopslag hun huidig 
pijnniveau aangeven. Niettemin kan het ook een goede zaak zijn om meer uitgebreide vragenlijsten 
omtrent pijn te implementeren in het instrument. De PCI is met zijn 33 items wat te uitgebreid waardoor 
de meerderheid van de patiënten de moed om verder de stellingen in te vullen zullen verliezen doorheen 
de lijst. Vervolgens hebben we terug een numerieke schaal van nul tot tien bij de PDI. Om het instrument 
zo eenvoudig en uniform mogelijk te houden nemen we hieruit de lay-out van de PDI vragenlijst mee met 
de Likertschaal van nul tot zes. De categorieën zelf zullen eerder wel toegepast worden op de hierboven 
besproken ziektebeelden. 

 
1.4.2.3 Fysieke pijn: lastmeter 

 
De lastmeter is een frequent gebruikt instrument in de oncologie speciaal ontwikkeld voor kankerpatiënten 
en meet de mate van fysieke uitputting door emotionele stress die de patiënt in de afgelopen periode heeft 
ervaren (Roth et al., 1998). Bovendien bereid deze set van vragen de patiënten ook voor op het 
doktersconsult, tijdens het invullen staat de persoon immers stil bij de zaken die hij of zij graag met de arts 
wil bespreken (UZ Gent, 2022).Uit onderzoek van het integraal kankercentrum Nederland (2008) kunnen 
we concluderen dat maar liefst zeventig procent van de gebruikers aangeven dat dit instrument hen inzicht 
biedt in de klachten en symptomen die ze ervaren en zestig procent ervaart de lastmeter als een nuttig 
hulpmiddel tijdens het gesprek met de arts. 
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De makers van de lastmeter van het UZ Gent hebben de versie van het integraal kankercentrum Nederland 
bijna letterlijk overgenomen. Enkele begrippen werden geherformuleerd, maar over het algemeen zijn 
zowel de rubrieken als het visueel gebruik van de thermometer identiek. Bij de laatste vraag 
met een deskundige praten over uw problemen? bijvraag  Deze 
deelvraag kan net zeer nuttig zijn om de patiënt de correcte hulp te bieden. Voor de ontwikkeling van het 
nieuwe instrument zal de studente zich baseren op de versie van het integraal kankercentrum Nederland 
aangezien deze uitgebreider is.  
 
Figuur 4: Lastmeter integraal kankercentrum Nederland 

 
 
Figuur 5: Lastmeter UZ Gent 
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1.4.2.4 Symptomen 
 
Over klachten en symptomen gesproken, het Utrecht Symptoomdagboek is oorspronkelijk een tool voor in 
de palliatieve zorg, maar is ook meer dan nuttig voor de patiëntengroep in dit onderzoek (Palliatieve Zorg 
Thuis, 2021). In de plaats van het te gebruiken om de laatste wensen en prioriteiten aan te geven tijdens de 
laatste levensfase van een persoon kan dit instrument ook op een andere manier benut worden. De 
symptomen, klachten en de prioriteiten van de patiënten kunnen aangegeven worden door deze 
dagdagelijks een score te geven. Aan de hand van die gegevens kan op een overzichtelijke en heldere 
manier een betere zorg voorzien worden voor die patiënt. Om de klachten en symptomen die de patiënten 
ervaren te bundelen in het nieuwe instrument, is het Utrecht symptoom dagboek een goede leidraad. De 
symptomen en bijhorende klachten komen ook overzichtelijk en uitgebreid aan bod. Om de rode draad 
doorheen het instrument door te trekken zal de schaal ingeperkt worden van nul tot zes. 
 
Figuur 6: Utrecht symptoom dagboek 

 
 
1.4.2.5 Vermoeidheid 
 
Vermoeidheid, ook wel gekend als een gebrek aan energie en motivatie, is een niet te vergeten aspect waar 
het merendeel van de fap en lynch patiënten mee te maken krijgen. De Multidimensionele 
Vermoeidheidsindex (MVI) kan door artsen afgenomen worden om een actueel beeld te scheppen van de 
ervaren vermoeidheid van de patiënt. Dit instrument bevat twintig items die beantwoord moeten worden 
aan de hand . 
Verdeeld over vijf rubrieken meet dit instrument niet enkel de algemene en de fysieke vermoeidheid maar 
ook de cognitieve vermoeidheid (Embloom, 2020). 
 
Figuur 7: Multidimensionele Vermoeidheidsindex 
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Hierbij aansluitend vermelden we de Modified Fatigue Impact Scale (MFIS), dit instrument meet de impact 
omtrent vermoeidheid die een patiënt ervaart op vlak van zowel het fysiek en cognitief functioneren als 
ook het psychosociaal functioneren. De MFIS in zijn volledige vorm bestaat uit 21 items, terwijl de verkorte 
versie er slechts vijf telt. De verkorte versie kan worden gebruikt als de tijd beperkt is, maar de volledige 
versie heeft het voordeel dat er subschalen kunnen worden gegenereerd (Fisk et al., 1994). Dit instrument 
om vermoeidheid te meten wordt voornamelijk gebruikt bij personen met multiple sclerosis, maar kan ook 
door personen met andere ziektebeelden gebruikt worden. 
 
Figuur 8: Modified Fatigue Impact Scale 

 
 
De Checklist Individuele Spankracht (CIS) meet de subjectieve vermoeidheid en bijhorende 
gedragsaspecten die gerelateerd zijn aan de ervaren vermoeidheid. Door een score te geven aan twintig 
uitspraken kan de CIS berekend worden. Het instrument laat toe vier dimensies te meten: concentratie, 
motivatie, ernst van de vermoeidheid en lichamelijke activiteit (Vercoulen et al.,1994). 
 
Figuur 9: Checklist Individuele Spankracht 

 
 
Ondanks we bij de vorige onderdelen van de fysieke dimensie opteren voor een zespuntsschaal, lijkt het 
handiger om bij het onderdeel vermoeidheid te werken met een vijfpuntsschaal. Alle drie de instrumenten 
omtrent vermoeidheid die we hierboven net bespraken, hebben dezelfde basis. Namelijk het geven van 
stellingen en deze laten beantwoorden op basis van een vijfpuntsschaal gaande van nooit  tot bijna altijd . 
De MVI polst naar de vermoeidheid van de laatste dagen, aangezien de patiënten in dit onderzoek vaak pas 
jaarlijkse controles hebben, is het eerder aangewezen om de vermoeidheid te meten per maand of per 
kwartaal. 

De MFIS geeft interessante stellingen, maar neemt soms bepaalde aspecten samen die eigenlijk 
apart benoemd mogen worden. In afbeelding 8 kan je bij F4 lezen  ben ik onhandig geweest en had ik 
coördinatieproblemen  terwijl onhandig zijn niet noodzakelijk correleert met coördinatieproblemen. 
Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe instrument zullen zoveel mogelijk aspecten apart gehouden 
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worden om zo geen correlatie te suggereren die mogelijks niet aanwezig is. Het derde en laatste instrument 
om de vermoeidheid weer te geven is de CIS. Deze gebruikt over het algemeen abstracte uitspraken. Zoals 
je in afbeelding 9 hierboven kan zien, wordt de stelling Ik voel me ontspannen.  gegeven. In het nieuwe 
instrument zou dit geherformuleerd worden naar Ik voel me over het algemeen ontspannen. , om zo toch 
nog ene nuance te laten voor de patiënt en het niet allemaal volledig zwart-wit te moeten bekijken. 

 
1.4.2.6 Conclusie fysieke dimensie 
 
Om het fysieke aspect te bevragen, zullen we verder werken met de numerieke schaal van de NRS in 
combinatie met de schriftelijke aanpak van de VRS. De VAS laten we buiten beschouwing aangezien die 
geen meerwaarde brengt ten opzichte van de NRS. Bovendien zou een toevoeging en dus uitbreiding van 
de gezichten van de FPS ook zeer nuttig zijn voor zij die geen fan zijn van verbale of numerieke verwoording 
en dit liever aangeven via emoties. 

Om de pijn van de patiënten neer te pennen hebben we twee instrumenten vergeleken. De PCI is 
met zijn 33 items wat te uitgebreid waardoor een verkorte versie van dit instrument aan de orde is. 
Vervolgens hebben we een numerieke schaal van nul tot tien bij de PDI. Om het instrument zo eenvoudig 
en uniform mogelijk te houden nemen we naar het nieuwe instrument de lay-out van de PDI vragenlijst 
mee met de Likertschaal van nul tot zes. De categorieën zelf zullen wel specifiek toegepast worden op de 
hierboven besproken ziektebeelden. 

De lastmeter is een instrument ontwikkeld om de mate van fysieke uitputting door emotionele 
stress die de patiënt in de afgelopen periode heeft ervaren. Hier vergeleken we de versie van het UZ Gent 
met die van het kankercentrum in Utrecht. Bij deze laatste wordt nog een vervolgvraag gesteld die van 
belang kan zijn in de opvolging van de patiënt. Namelijk met welke soort deskundige ze graag over hun 
problemen zouden praten. Deze vraag ontbreekt in de versie van het UZ Gent, waardoor we ons zullen 
baseren op het instrument van kankercentrum in Utrecht. Verder wordt het instrument opgeleukt via een 
visuele ondersteuning aan de hand van een thermometer waarop de patiënten hun mate van last kunnen 
aanduiden. 

Om de klachten en symptomen die de patiënten ervaren te bundelen in het nieuwe instrument, is 
het Utrecht symptoom dagboek een goede leidraad. Door middel van een lineaire schaal van nul tot zes 
kunnen de symptomen en bijhorende klachten overzichtelijk en uitgebreid een score ontvangen. 

Ondanks we bij de vorige instrumenten opteren voor een zespuntsschaal van nul tot vijf, lijkt het 
handiger om bij het onderdeel vermoeidheid te werken met een vijfpuntsschaal gaande van één tot vijf. 
Zowel de MVI, MFIS en CIS hebben dezelfde basis, namelijk het geven van stellingen en deze laten 
beantwoorden op basis van een vijfpuntsschaal. De MVI polst naar de vermoeidheid van de laatste dagen, 
voor de nieuwe tool is door de tijd tussen de consulten het eerder aangewezen om de vermoeidheid te 
meten per maand of per kwartaal. De MFIS geeft interessante stellingen, maar neemt soms bepaalde 
aspecten samen die eigenlijk apart benoemd mogen worden. 
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1.4.3 Psychische dimensie 
 
In dit onderdeel gaan we dieper in op instrumenten die de gevoelens, de mentale gezondheid en hoe de 
patiënten omgaan met hun situatie (coping). Het mentale aspect dat bij een aandoening of ziekte komt 
kijken, mag zeker niet uit het oog verloren worden. Psychische aspecten zijn vaak moeilijker concreet te 
benoemen waardoor het gebruik van hulpmiddelen gewenst is. 
 
Figuur 10: Pain Anxiety Symptom Scale 

 
 
Hierboven zien we de Pain Anxiety Symptom Scale (PASS). Dit instrument bestaat uit veertig vragen, 
onderverdeeld in vier hoofdaspecten. Deze aspecten zijn angst voor pijn, cognitieve angst die de patiënt 
ervaart, vlucht- of vermijdingsgedrag en als laatste of er fysiologische symptomen van pijn ervaren worden. 
Door de angst voor pijn te meten op zowel cognitief, gedragsmatig en fysiologisch gebied te meten, kan 
een beter en vertaalbaar beeld over de angstgevoelens die de patiënt ervaart, gevormd worden 
(McCracken et al., 1992). 
 
Figuur 11: Even Briefer Assessment Scale for Depression 

 
 
In bovenstaande figuur 11 zien we de Even Briefer Assessment Scale for Depression (EBAS DEP). Dat is een 
instrument dat symptomen van depressie opspoort. Deze vragenlijst is met slecht acht onderdelen een 
verkorte mix van de Brief Assessment Scale (BAS) en de Depression scale (DEP). Door een score te geven 
aan de gegeven stellingen kan een beeld gevormd worden van de mentale staat van de persoon. Zo kan bij 
signalen van een (beginnende) depressie geanticipeerd worden door gepaste hulp aan te bieden (Allen et 
al., 1994).  
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Figuur 12: Hospital Anxiety and Depression Scale 

 
 
Hierbij aansluitend hebben we de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Deze meet klachten van 
angst en depressie zonder daarbij naar de lichamelijke klachten te kijken. De gevoelens van de patiënt in de 
voorbije maand worden bevraagd en met die gegevens wordt de mate van angst en/of depressie bepaalt 
(Zigmond & Snaith, 1983). 
 
Figuur 13: General Self-Efficacy Scale 

 
 
Om de manier van omgaan met de situatie te meten, kan de General Self-Efficacy Scale (GSES) gebruikt 
worden. Deze peilt hoe een patiënt omgaat met moeilijke situaties die hen mogelijks stress bezorgen. Via 
tien stellingen over hoe men in het algemeen denkt en handelt worden hun coping strategieën voorspeld 
(Schwarzer et al., 1994). 
 
1.4.3.1 Conclusie psychische dimensie 

De PASS is zeer zorgvuldig samengesteld en bevat interessante stellingen die een meerwaarde kunnen 
bieden in het nieuwe instrument. Het aantal vragen hier is wat te omvangrijk om ze allen te 
implementeren, maar een selectie kan zeker en vast. DE BAS DEP is nodeloos complex opgesteld. Niet 
alleen is het niet duidelijk hoe je het moet gebruiken, maar bij de nummers met een sterretje zijn extra 
inleidende vragen nodig. De BAS DEP zal als gevolg dan ook niet gebruikt worden als inspiratie voor de 
ontwikkeling van het nieuwe instrument. Graag houden we het instrument zo simpel mogelijk om een 
goede gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Om dan toch enkele stellingen die symptomen van depressie 
opsporen, te verwerken in het nieuwe instrument zullen we ons baseren op de HADS. De reeds gevormde 
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stellingen zijn bruikbaar, maar zullen op een andere schaal gezet worden. Ten slotte kunnen we in de 
mentale rubriek nog gebruik maken van de GSES als inspiratie om na te gaan hoe de patiënten omgaan met 
hun huidige situatie. De aangegeven schaal hier is prima voor de soort vragen, een vijfpuntsschaal zou 
zorgen dat een deel al rap het middelste bolletje zouden inkleuren om zo niet te moeten kiezen of na te 
denken. De GSES kan een nuttige bron van informatie vormen tijdens de ontwikkeling van het nieuwe 
instrument. 
 
1.4.4 Sociale dimensie 
 
Het krijgen van een diagnose en de behandelingen beïnvloeden ook het sociale functioneren van de 
patiënten en veroorzaakt veranderende rollen en verantwoordelijkheden. Hoe gaan de patiënten daar mee 
om? En staat het met de huidige kwaliteit van hun leven? 

Aan de hand van vijf gezondheidsniveaus meet de EuroQol 5D of kort EQ-5D de kwaliteit van het 
leven van de patiënt. Deze vijf niveaus zijn mobiliteit, zelfverzorging, dagdagelijkse activiteiten en angst en 
depressie en als laatste ongemak en pijn. Instrumenten om pijn te bespreken kwamen eerder al uitvoering 
aan bod. Dit instrument vormt een meerwaarde ten opzichte van de reeds beschreven instrumenten 
aangezien het naast pijn en angst ook andere aspecten omvangt. De patiënt moet verder ook aangeven hoe 
hij of zij zelf de eigen gezondheidstoestand ervaart in het algemeen op een schaal van nul tot honderd. Op 
basis van die gegevens wordt er dan een individuele score gevormd. Om deze te kunnen interpreteren is 
het noodzakelijk dat de zorgverlener kennis heeft van de demografische gegevens van de patiënt in 
kwestie. (The EuroQol Group, 1990). 

Omtrent het thema mobiliteit en bewegen bestaan er reeds zeer veel vragenlijsten. De Craig 
Hospital Inventarisatie van Omgevingsfactoren (CHIEF) is een vragenlijst dat volgens een achtpuntsschaal, 
25 vragen en tien verschillende onderwerpen de mate meet waarin een persoon belemmerd wordt in het 
bewegen en het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten (Whiteneck et al., 1997). Zoals je hieronder kan 
zien in een voorbeeld van de CHIEF is het ook fijn dat je bij elke stelling kan aangeven of het voor jou op dat 
moment een groot probleem of een klein probleem vormt. Op die manier kan zowel de patiënt als de 
behandelende arts in één oogopslag zien waar de patiënt het meest mee zit en wat dus het meest urgent is 
om te bespreken. 

 
Figuur 14: Craig Hospital Inventarisatie van Omgevingsfactoren 

 
 
Verder zijn er nog een aantal vragenlijsten die ook de kwaliteit van het leven ondervragen. Zoals 
Nottingham Health Profile (NHP) dat aan de hand van twee delen de ervaren gezondheid en gezondheid 
gerelateerde problemen omtrent dagelijkse activiteiten bevraagt (Hunt et al., 1980). De soorten vragen zijn 



 

 
 

 

PAGINA 14 VAN 74 

 

 

 

 

 

niet altijd even specifiek gericht op de gezondheid en de problemen hiermee. Vaak zitten er ook pijn 
gerelateerde of emotionele vragen in. Deze zijn natuurlijk een onderdeel van de kwaliteit van het leven, 
maar voor dat onderdeel hebben we al genoeg inspiratie opgedaan in de vorige rubrieken. 

Hierbij aansluitend kunnen we kijken naar de Sickness Impact Profile (SIP) die de invloed van 
gezondheidsklachten en ziektesymptomen op het dagdagelijks functioneren bevraagt (Bergner, 1981). 
Onderstaande vragen zouden in het nieuwe instrument niet aanslaan zonder enige nuance. Deze stellingen 
op een Likertschaal plaatsen zou dit probleem oplossen. 
 
Figuur 15: Sickness Impact Profile 

 
 
Stoma QoL of voluit Stoma Quality-of-life instrument is een vragenlijst waarin de kwaliteit van het leven van 
mensen met een stoma gemeten wordt. Aan de hand van twintig vragen waar er telkens maar één antwoord 
mag worden aangeduid, wordt er gepeild naar bezorgheden over het slaappatroon van de patiënt, het werk- 
economisch en maatschappelijk-sociaal leven. Ook de mate hoe intieme relaties of relaties met familie en 
naaste vrienden verlopen wordt nagevraagd in deze vragenlijst (Prieto et al., 2005). 
 
1.4.5 Tool: Bingli 
 
Een door de overheid goedgekeurde applicatie is Bingli. Deze verzamelt de nodige informatie en 
voorgeschiedenis van de aandoening of ziekte van de patiënt. Deze applicatie is zowel voor de patiënt als 
voor de arts toegankelijk waardoor in één oogopslag een overzichtelijk schema van de belangrijke zaken te 
zien is. Via een digitale anamnese kunnen alle medische gegevens verzameld worden in de applicatie. De 
patiënt hoeft het enkel up-to-date te houden (Roularta Media Group, 2017). 

Minimum zeventig procent van de vragen die de meeste artsen zouden stellen tijdens de 
consultatie worden in dit instrument reeds bevraagd. Op deze manier wordt er veel tijd, namelijk dertig 
procent, bespaart tijdens een doktersconsult. Zo komt er tijd vrij om te luisteren, empathisch te zijn, 
informatie te geven en/of de vragen van de patiënt te beantwoorden. Bovendien is de app ook zeer handig 
voor de patiënt want deze hoeft nu niet telkens opnieuw zijn of haar voorgeschiedenis te vertellen aan elke 
nieuwe dokter of arts (Bingli, 2021). 
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Na tien à vijftien vragen is het , gegenereerd door het 
algoritme, doorgestuurd naar de arts. De patiënt zelf krijgt geen resultaten noch diagnose te zien. De 
dokter ontvangt een samenvatting van de anamnese en een voorstel tot differentiële diagnose. Deze 
diagnose kan klinische, organisatorische en administratieve acties activeren, zoals triage,  en 
screening. Alle data zijn SNOMED CT gecodeerd waardoor ze interoperabel zijn en in meerdere talen 
kunnen gelezen worden. De dokters kunnen feedback geven op de werking van de tool zodat Bingli zichzelf 
kan blijven verbeteren en uitbreiden. De informatie uit de app kan makkelijk overgezet worden naar het 
medisch dossier van de patiënten. Via algoritmen helpt Bingli, met een nauwkeurigheid van negentig 
procent, om de juiste zorg op de juiste tijd te bieden. Via selectie, het detecteren van rode vlaggen  en het 
aangeven van prioriteit helpt de app de artsen vlotter een diagnose te stellen en een betere zorg te bieden. 
Door de vrijgekomen tijd kan de dokter terug meer empathie brengen in zijn of haar job (Bingli, 2021). 
 
 

1.4.6 Conclusie meetinstrumenten 
 

Eerder bespraken we al de fysieke dimensie (1.4.2.6), de psychische dimensie (1.4.3.1). Hier volgt nog de 
conclusie van de sociale dimensie en de tool Bingli. 

De EQ-5D vormt ten opzichte van de eerder beschreven instrumenten een meerdere op vlak van 
mobiliteit, zelfverzorging en dagdagelijkse activiteiten. Angst en depressie en pijn en ongemak zullen we uit 
dit instrument niet meenemen aangezien we hiervoor al genoeg informatie verzameld hebben. Een 
aangepaste versie van de EQ-5D waarbij er geen vereiste is dat de arts de voorgeschiedenis van de patiënt 
hoeft te weten om dit onderdeel correct te interpreteren, is aangewezen voor het nieuwe instrument.  

Omtrent mobiliteit bestaan er zeer veel vragenlijsten die ons nog iets meer diepgang kunnen 
bieden bovenop de EQ-5D vragenlijst. De CHIEF is een goede aanvulling op het thema mobiliteit uit de EQ-
5D en zal dan ook in dit onderzoek gebruikt worden. Naast de belemmering in het bewegen, meet de CHIEF 
ook de mate waarin de persoon dagdagelijkse activiteiten kan uitvoeren. Deze heeft als voordeel beknopte 
en degelijke vragen te stellen. Met amper tien vragen kan al een inschatting gemaakt worden. Bovendien 
kan je bij elke stelling aangeven of het voor jou op dat moment een groot probleem of een klein probleem 
vormt. 

SIP die de invloed van gezondheidsklachten en ziektesymptomen op het dagdagelijks functioneren 
bevraagt, omvat enkele interessante stellingen. Indien deze gebruikt willen worden tijdens de ontwikkeling 
van het nieuwe instrument zullen deze minder abstract geformuleerd worden en op een Likertschaal 
moeten worden gezet. Als laatste instrument hebben we nog de Stoma QoL die geïmplementeerd kan 
worden in het instrument als aparte rubriek voor zij die net een (preventieve) chirurgie ondergaan hebben 
en hierbij een tijdelijke stoma hebben. 

Vervolgens bespreken we de applicatie Bingli, die in het opzicht van dit onderzoek momenteel wel 
nog de beperking heeft dat het enkel gebruikt kan worden op invitatie van een dokter of ziekenhuis. Zelf 
zien de makers van de applicatie dit natuurlijk als een sterkte. Het systeem werkt via een link waarvoor 
geen download vereist is. De grootste sterkte van de tool is dat het een volledig dynamisch systeem is dat 
zich aanpast naargelang de antwoorden van de patiënt. Het is geen vooraf bepaalde vragenlijst of een 
beslissingsmodel en daardoor kan er een zeer persoonlijke diagnose gesteld worden. Bingli is vooral 
gecreëerd om dokters bij te staan tijdens een consult, maar is eerder beperkt naar de patiënt zelf toe. De 
tool zorgt wel al voor een probleemoplossing door het feit dat slecht eenmalig de voorgeschiedenis hoeft 
ingegeven te worden, maar niettemin is het doel om in het nieuwe instrument wel alle nodige informatie 
zichtbaar te maken om de patiënten op de hoogte te houden van de huidige situatie. Om de tijdsdruk te 
verlagen en de persoonlijke zorg terug te brengen tijdens een doktersconsult is Bingli de perfecte tool. 
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2 Empirische studie 
 

2.1 Methodologie 
 
Alle onderzoeken werden gehouden door middel van informed consent, wat betekent dat de patiënt op 
een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze geïnformeerd moet worden. De deelnemers werden 
geïnformeerd over de aard en doelstelling van de studie. Bovendien werd er bij de dieptegesprekken 
toestemming gevraagd om de gesprekken op te nemen zodat de studente dit later kon transcriberen. Na de 
transcriptie werden deze dan ook gewist. Om te garanderen dat elke identificatievorm van informatie over 
de patiënten geheim zou blijven en achteraf verwijderd zou worden, tekende de studente hiervoor een 
formulier. 
 
2.1.1 Bevraging naar de behoeften voor het instrument bij de patiënten 
Het opzet van de survey is om meer inzicht te krijgen in de noden van de patiënten om deze in een verdere 
fase te kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuw instrument. De steekproef bestaat uit de 
patiënten van de organisatie Fapa. Aangezien zowel Franstaligen als Nederlandstaligen behoren tot de 
populatie van dit kwalitatieve onderzoek, werd de survey in beide talen opgesteld. Zie bijlage 12.1.1 voor 
de Nederlandstalige versie en bijlage 12.1.2 voor de Franstalige versie. Deze twee enquêtes werden eind 
februari 2022 via de nieuwsbrief van Fapa naar de patiënten uitgestuurd en werden op vrijdag 25 maart 
2022 afgesloten. 
 
2.1.1.1 Inhoud 
 

Het is belangrijk dat de deelnemers een duidelijk beeld hebben van de inhoud en de omvang van de 
enquête vooraleer ze deze beginnen in te vullen. Daarom werd op het beginscherm naast de begroeting en 
een woord van dank, ook een uitgebreide uitleg gegeven. Hieronder valt informatie over het aantal vragen, 
alsook de geschatte invultijd en de beweegredenen en het doel van de enquête. De vragenlijst zelf is 

 chronologisch  
Voorbere

 
In de eerste rubriek  enkele demografische kenmerken, zoals geslacht, 

leeftijdsgroep en diploma, van de deelnemer gevraagd. Het doel van deze gestelde vragen is om achteraf 
de verdeling in de respondentengroep te kunnen duiden. Verder wordt ook geïnformeerd naar de 
mogelijkheid om op dit moment naar school te gaan of een job uit te oefenen. 

De volgende rubriek gaat over het doktersconsult. Hier wordt reeds kort ingegaan op het feit of de 
patiënt zich op één of andere manier voorbereidt op een doktersconsult. Verder wordt ook ingegaan op de 
frequentie van de consulten en het al dan niet ervaren van tijdsdruk tijdens het consult. In de rubriek 
Voorbereiding van een doktersconsult: digitaal of op papier?  wordt dieper ingegaan op de effectieve 

voorbereiding van het consult. Het doel van deze vragen is nagaan of de voorkeur van de patiënten voor 
het nieuwe instrument digitaal of op papier is en om meer inzicht te krijgen in de noden voor de tool. 

In de vierde rubriek Voorbereiding op een doktersconsult: inhoud van het instrument  gaan we in 
op het toekomstige gebruik van het nog te ontwikkelen instrument. We gaan na in welke mate de 
patiënten dit zouden willen gebruiken en welke onderdelen er zeker niet mogen ontbreken. Om de 
enquête af te sluiten, wordt in de laatste rubriek Jouw deelname aan een groepsinterview  nog nagegaan 
naar hun bereidheid tot deelname aan een dieptegesprek met de masterstudente. 
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2.1.2 Dieptegesprekken 

Er werden drie verschillende dieptegesprekken georganiseerd volgens de beschikbaarheid van de 
patiënten. Twee Nederlandstalige gesprekken en één Franstalig gesprek. Het doel van deze gesprekken was 
om open conversaties te voeren waardoor er geen gebruik werd gemaakt van een strikte vraag-antwoord 
structuur. Niettemin werden er vooraf enkele vragen/richtlijnen opgesteld om het gesprek de juiste richting 
uit te sturen. 
Onderwerpen: 
1) Hoe gaan ze ermee om (coping) 
2) Hoe motiveren ze zichzelf (motivatie) 
3) Hoe ervaar je persoonlijk de doktersconsulten en hoe bereid je jou voor? (doktersconsulten) 
4) Hoe ga je om met de informatie die je ontvangt. Hoe verwerk je die deze? (informatieverwerking) 
5) Hoe is je relatie met je medicatie (medicatie) 
6) Zou ook voor jullie het handig zijn dat in deze tool de info onder bepaalde noemers staat? 

Gynaecoloog/ geneticus/ gastro-enteroloog/ chirurg/ diëtist 
dokterskant & geven we jullie noemers zoals: symptomen/ psychosociaal welzijn/ motivatie/ 
medicatie/ traject/ inhoud tool) 

 

2.2 Resultaten 
 

2.2.1 Survey 
 

De Nederlandstalige survey had op de afsluitdatum 56 respondenten en de Franstalige survey had 31 
respondenten. Tijdens de resultatenanalyse werden de antwoorden van de Franstaligen en de 
Nederlandstaligen samen verwerkt. Het opzet van deze survey is namelijk om meer inzicht te krijgen in de 
noden van de patiënten om deze in een verdere fase te kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van het 
instrument. Het is hier dus niet van belang welke taal de patiënten spraken, er werd enkel een opdeling 
gemaakt op basis van taal om het invullen van de enquête te vergemakkelijken voor de patiënten zelf. 

Aangezien 29 respondenten de survey voor het einde hebben verlaten, zijn er 58 antwoorden 
bruikbaar voor analyse. In het totaal omvat de survey 25 vragen, de relevante vragen voor deze analyse 
gaan van vraag 1 tot en met vraag 22. De laatste drie vragen gaan immers over de bereidwilligheid tot 
deelname aan de dieptegesprekken. 

Via een grounded theory analyse werden de antwoorden gecodeerd in een Excelbestand om 
vervolgens te geanalyseerd te worden via draaitabellen en bijhorende grafieken. Alle resultaten worden 
weergegeven in percentages van het totaal om een eenheid te creëren doorheen de resultatenanalyse en -
verwerking. Verder werden enkel wanneer noodzakelijk de aslabels weergegeven om het lezen en 
interpreteren van de grafieken te vergemakkelijken. Alles staat echter wel in dezelfde schaal en zoals net 
vermeld in percentages van het totaal. 

2.2.1.1 Rubriek 1: Wie ben jij? 
 
In dit onderdeel verkrijgen we een algemeen beeld 
van hoe de verdeling in de respondentengroep is. 
62,5 procent van de respondenten identificeert zich 
als vrouw terwijl 37,5 procent van het mannelijk 
geslacht is zoals hiernaast geïllustreerd in figuur 16. 
 

Figuur 16: Geslacht 
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Uit figuur 17 leren we dat het bijna 45 procent van de respondenten zich bevindt in de leeftijdsgroep van 
41 tot 60-jarigen. Gevolgd door de 61 tot 80-jarigen met 30,6 procent, 21 tot 40-jarigen met 18,4 procent. 
6,1 procent van de respondenten zijn jonger dan 21 jaar. De meerderheid, twee derden van de 
respondenten, behoren dus tot de actieve bevolking. 
 

 

Figuur 17: Leeftijdsgroep 
 

De meesten, samen 74 procent van de respondenten, hebben een diploma hoger secundair onderwijs, 
hoger onderwijs (academische master) en lager secundair onderwijs; respectievelijk 26, 24 en 24 procent 
zoals visueel weergegeven in grafiek 18. 

 
Figuur 18: Diploma 

66 procent van de respondenten kan hun job tot op heden nog uitoefenen, maar voor de overige 34 
procent van de respondenten lukt dit niet meer. Van deze groep is 40 procent gepensioneerd en 60 procent 
huisvrouw of -man geworden. Van de personen die aangeven nog te kunnen werken werkt 56,5 procent 
voltijds, 34,8 procent deeltijds en 8,7 procent op zelfstandige basis. Deze cijfers worden weergegeven in de 
grafieken 19 en 20 die zich op de volgende pagina bevinden. 



 

 
 

 

PAGINA 19 VAN 74 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: Mogelijkheid tot werken 

 

 

Figuur 20: Welke job 
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In de onderstaande grafieken 21 en 22 kijken we naar de studentengroep en zien we dat tachtig procent 
nog naar school kan gaan en het merendeel, 67 procent, op heden secundair onderwijs volgt; de restgroep 
volgt hoger onderwijs. 
 

 

Figuur 21: Mogelijkheid school 

 

 

Figuur 22: welke studierichting 
 
2.2.1.2 Rubriek 2: Doktersconsult 
 
Deze sectie in de enquête gaat over de doktersconsulten zelf en hoe de patiënten deze ervaren. Het doel 
van de eerste vraag is om meer inzicht te krijgen in de frequentie van de consulten en de impact hiervan op 
het leven van de patiënten. Zoals we kunnen zien in onderstaande grafiek 23 geeft exact de helft van de 
ondervraagde patiënten aan jaarlijks een consult te hebben bij de toegewezen arts. Met beide 16,67 
procent zijn de andere meest voorkomende periodes tussen consulten zes maandelijks en twee jaarlijks. 
Een kleine minderheid van 4,55 procent geeft ook aan een gespecialiseerd traject te hebben waartoe vaak 
verschillende consulten met verschillende specialisten behoren. 
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Figuur 23: Frequentie van de consulten 

 
Figuur 24: Voorbereiding doktersconsult 

Zoals we hierboven in grafiek 24 kunnen waarnemen is het verrassend dat bijna 44 procent niets speciaals 
doet om zich voor te bereiden op een doktersconsult. Ongeveer 29 procent schrijft zijn of haar vragen neer 
in een schriftje, op een blad of in een Word document. Terwijl 15 procent deze vragen gewoon in het hoofd 
bewaart. Een kleine minderheid overloopt het verslag van het laatste consult of geeft aan enkele nodige 
testen en onderzoeken voorafgaand aan het consult te moeten doen. 
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Verder werd gepolst naar de tijdsdruk tijdens de consulten. Hierover werden twee aaneensluitende vragen 
gesteld. De antwoorden worden visueel voorgesteld in onderstaande grafieken 25 en 26. De meerderheid, 
59 procent, ervaart geen tot nauwelijks tijdsdruk en in verband hiermee ervaart 55 procent dat er 
voldoende tijd is tijdens de consulten om zijn of haar vragen uitgebreid en volledig beantwoord te krijgen. 
Dit is een mooie indicatie dat de meerderheid van de patiënten tevreden is met de efficiëntie en 
antwoorden op hun vragen die ze krijgen tijdens het gesprek met hun arts. 30 procent en bijna 35 procent 
geven respectievelijk aan dat ze een gemiddelde tijdsdruk ervaren en zich in het midden stellen bij de vraag 
of ze voldoende tijd krijgen om hun vragen beantwoord te krijgen. Daarbij heeft het in het verleden 
waarschijnlijk wel eens verschilt van consult tot consult en van periode tot periode. Slechts 10 procent 
geeft aan tijdsdruk te ervaren en 18 procent zegt onvoldoende tijd te hebben tijdens de consulten. 
Alhoewel deze cijfers in de minderheid ten opzichte van de totale respondentengroep, kan het altijd nuttig 
zijn om een actieplan op te stellen om deze cijfers in de toekomst nog naar beneden te halen. 

 
Figuur 25: Tijdsdruk tijdens consult 

 

Figuur 26: tijdsverdeling doktersconsult 
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2.2.1.3 Rubriek 3: Voorbereiding van een doktersconsult: digitaal of op papier? 
 
In dit onderdeel werd gepolst naar de digitale geletterdheid van de respondenten om zo te bepalen of het 
patiënten instrument het best digitaal of op papier wordt aangeboden. Uit onderstaande grafiek blijkt dat 
25,7 procent de smartphone verkiest, gevolgd door 17,2 procent die voor een ander toestel dan vernoemd 
gaat. Jammer genoeg werd het toestel dat ze dan wel verkiezen niet vermeld in het open tekstvak. Pen en 
papier, een draagbare pc en de tablet worden vervolgens alle drie voor 15,7 procent verkozen en de 
gewone gsm eindigt laatst, met slechts tien procent; wat te verwachten was aangezien deze amper functies 
en geen internetverbinding noch applicaties ter beschikking heeft. 
 

 
Figuur 27: voorkeur toestel 

 

Figuur 28: activiteit op fora 
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Zoals hierboven af te lezen is van grafiek 28 geeft meer dan dertig procent aan op geen enkel forum actief 
te zijn. Het is verrassend dat toch een significant deel van de respondenten aangeeft op geen enkel forum 
actief te zijn. Instagram en Facebook krijgen elk een aandeel van 19,3 procent gevolgd door het Fapa forum 
met 18 procent. De overige zijn respectievelijk patiëntenspecifieke fora, Twitter en Telegram. Ondanks de 
mindere aanwezigheid op fora wordt er wel door bijna de helft van de respondentengroep dagelijks 
gebruik gemaakt van hun computer, zoals blijkt uit figuur 29. 
 

 
Figuur 29: computergebruik 

Het is een optie om in het instrument de personen hun emoties te laten aanduiden via emoticons, kleuren, 
symbolen et cetera. Voordat we deze optie introduceren wilden we nagaan of dit voor de gebruikers zelf 
handig zou zijn. Daarom werd eerst gepolst naar hoe gemakkelijk of moeilijk het is voor hen om hun 
emoties en symptomen uit te schrijven of te typen. 

Wanneer we figuur 30 analyseren zien we dat 48,3 procent het zeer gemakkelijk tot makkelijk vindt 
om wat ze voelen neer te pennen terwijl 16,7 procent daar meer moeite mee heeft. Om dan over te gaan 
of ze deze liever uitschrijven of aanduiden met pictogrammen werd nog een vervolgvraag gesteld.  

 

 
Figuur 30: Moeilijkheidsgraad noteren emoties en symptomen 
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Uit figuur 31 halen we dat maar liefst 73,3 procent geschreven taal verkiest en slecht 10 procent 
pictogrammen en dergelijke. Hieruit leren we dat wanneer we enkel met emoticons en pictogrammen 
zouden werken, het instrument niet zou aanslaan. Een combinatie van beide lijkt aangewezen. 

  
Figuur 31: Pictogrammen versus geschreven taal 

2.2.1.4 Rubriek 4: Voorbereiding op een doktersconsult: inhoud van het instrument 

 

Figuur 32: Gebruik schrift e.d. als voorbereiding 
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Uit grafiek 32 kunnen we halen dat de meerderheid, maar liefst 58 procent, aangeeft op dit moment nog 
geen gebruik te maken van een schriftje of notities om vragen en symptomen bij te houden tussen de 
doktersafspraken in. 18 procent schrijft deze zaken neer in een papieren schriftje, terwijl 12 procent het 
voedingsdagboek van Fapa daarvoor gebruikt. De rest houden hun vragen en symptomen digitaal bij, 6,7 
procent, of op een blad papier, 5 procent. 

Vervolgens polste de enquête naar de bereidwilligheid om een toekomstig instrument te 
gebruiken. In het algemeen gaven maar liefst 83 procent aan een dergelijk instrument te willen gebruiken. 
Zoals we kunnen afleiden uit onderstaande grafiek 33. 

 

Figuur 33: Bereidheid tot gebruik nieuw instrument 

De beweegredenen tot effectief gebruik verschillen van patiënt tot patiënt. De helft van de respondenten 
zegt dat ze het zullen gebruiken als ze belangrijke vragen willen stellen of zaken willen bespreken met hun 
behandelende arts tijdens het consult. Een kleine 17 procent geeft aan dat ze er enkel van gebruik zouden 
maken als ze een slechte dag hebben en zo dus de negatieve symptomen, emoties en ongemakken kunnen 
neerpennen, maar tijdens een goede dag het instrument niet te zullen gebruiken. 13 procent zegt het 
instrument elke dag te willen gebruiken om een mooie tijdslijn en overzicht te hebben van de voorbije 
periodes. Ten slotte geeft drie procent aan het te zullen gebruiken voor zaken die je mogelijks kan vergeten 
tegen dat je terug op consult kan gaan. 

Hierbij aansluitend werd gepolst naar de beweegredenen om het instrument niet te gebruiken, dit 
kan je visueel zien in figuur 34 op de volgende pagina. 16,7 procent van de totale respondentengroep geeft 
aan het nieuwe instrument niet te zullen gebruiken. Van deze groep bereidt 33 procent zich slechts kort 
voor op het consult en houdt geen zaken bij. 23,8 procent zou het vergeten in te vullen en dezelfde 
hoeveelheid geeft aan dergelijke instrumenten omslachtig te vinden. 19 procent geeft aan andere redenen 
te hebben dan vermeldt, maar slechts één persoon geeft daar duiding bij. Namelijk dat deze patiënt geen 
tot zeer weinig klachten ervaart en het daarom nutteloos zou zijn om een schriftje te hebben waar nooit of 
amper iets in geschreven zou worden. 
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Figuur 34: Beweegredenen geen gebruik 

Verder werd ook nagegaan wat de patiënten zouden willen noteren in het nieuwe instrument. Uit grafiek 
35 kunnen we afleiden dat vragen voor de behandelende art  op nummer één staat, gevolgd door nieuwe 
(fysieke) problemen  die ze ondervinden en de symptomen.  Deze worden gevolgd door respectievelijk 
fysiek welzijn en energie ,  dagdagelijkse activiteiten  en emotioneel welzijn . Ook gaf een patiënt aan 

graag zijn of haar toekomstperspectieven  te kunnen noteren. 
 

Eenmaal we de patiënten de mogelijkheid geven om alles centraal te noteren en bij te houden, moeten we 
ook kijken naar de vraag en de mogelijkheid om alle genoteerde aspecten aan bod te kunnen laten komen 
tijdens het consult.  
 

Figuur 35: Beweegredenen gebruik 
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Grafiek 36 toont dat 41,7 procent aangeeft toch wel graag de meerderheid tot alle genoteerde aspecten 
aan bod te laten komen, terwijl 36,7 procent aangeeft enkel specifieke aspecten die op dat moment 
primeren te willen bespreken. De overige 21,6 procent kiest een cijfer in het midden van de schaal wat een 
teken kan zijn dat het afhankelijk zal zijn van de situatie of ze enkel specifieke zaken of alle genoteerde 
aspecten willen bespreken. Bovendien is dit ook steeds afhankelijk van de hoeveelheid genoteerde zaken. 
 

 
Figuur 36: Genoteerde aspecten tijdens doktersconsult 

 
Het is belangrijk dat de patiënten inspraak hebben over de verschillende onderdelen. Vandaar werd de 
vraag gesteld welke zaken er zeker en vast niet mogen ontbreken in het instrument. Deze vraag wordt in 
onderstaande grafiek visueel voorgesteld. 

 
Figuur 37: Elementen nieuw instrument 
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De mogelijkheid om de symptomen neer te pennen staat op nummer één met 16,5 procent. Het tweede en 
derde onderdeel kreeg elk een aandeel van 13 procent. Graag zouden de patiënten een gestructureerd 
overzicht kunnen inkijken over hun huidige situatie aangeboden door de arts. Huidige situatie is een ruim 
begrip, hieronder kan bijvoorbeeld de reeds gebeurde operaties met bijhorend rapport vallen, alsook de 
situatie zoals ze nu is en wat de volgende stappen zijn. 

Tijdens een consult gaat alles heel snel en kunnen er bepaalde, maar vaak belangrijke zaken aan je 
aandacht ontglippen. Even belangrijk is het neerschrijven van de te nemen medicatie en 9,4 procent van de 
patiënten schrijft hier graag aansluitend zijn of haar ervaringen met de medicatie bij. 

Vervolgens gaf bijna 10 procent aan graag enkele richtlijnen terug te vinden in het instrument van 
de behandelende dokter voor een correcte follow-up. 7,5 procent geeft aan graag een pijnschaal ter 
beschikking te hebben. Soms is het moeilijker om een ervaren pijn in woorden te omschrijven en kan een 
numerieke schaal of dergelijke daar bij helpen. Dan hoef je enkel een cijfer van  neem nu  één tot tien te 
kiezen om de huidige pijn aan te geven. Met een pijnschaal duiden we op fysieke pijn, maar ook de mentale 
gezondheid is essentieel, alsook aangeduid met een belangrijkheid van 6 procent. De mogelijkheid om 
gewichtsverlies aan te geven kreeg maar 3,7 procent belang, maar ondanks dit klein percentage nemen we 
dit toch mee. Een respondent gaf ook nog aan graag ook een algemene rubriek te willen. Dit kan inderdaad 
handig zijn om allerlei overige zaken te noteren. 

 
Figuur 38: Huidig gebruik resultatenformulier Fapa 

We spraken eerder al over het resultatenformulier van Fapa. Dit is een formulier dat de patiënten kunnen 
downloaden van de website van Fapa om zo hun medische gegevens in het register up-to-date te houden. 
Het is de bedoeling dat de patiënt dit formulier meeneemt naar het consult en laat invullen door de arts en 
vervolgens terug aan Fapa bezorgt. Ook hier gingen we na hoeveel personen op heden gebruik maken van 
dit hulpmiddel, dit zien we in grafiek 38. Verrassend genoeg geven niet zoveel mensen aan het formulier 
heel vaak tot altijd te gebruiken, amper 16,7 procent. Maar liefst 73,4 procent maakte er nooit of amper 
gebruik van. De resterende tien procent geeft aan het formulier soms te gebruiken, waarschijnlijk 
afhankelijk van het belang van het consult en de hoeveelheid informatie die werd verkregen.  Hoewel 
slechts 16,7 procent er vaak tot altijd gebruik van maakt, geeft ongeveer 30 procent van de patiënten toch 
aan het formulier zinvol te vinden, terwijl 41,7 procent het zinloos tot volledig zinloos vindt.  
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Figuur 39: Resultatenformulier zinvol 
 
Deze meningen kunnen te wijten zijn aan het feit dat misschien niet alle patiënten bekend zijn met het 
resultatenformulier en zo dus geen realistische mening kunnen vormen over het formulier. Dit is alvast bij 
twee patiënten het geval want als opmerking schreven deze personen dat ze nog nooit gehoord hadden 
van dit formulier. Een andere reden zou kunnen zijn dat de patiënten het nut er niet van inzien. Waarom 
zouden ze het formulier laten invullen en aan Fapa bezorgen als er al een medisch dossier bestaat. Het 
resultatenformulier dient immers om resultaten uit het medisch dossier over te maken van Fapa. Niettemin 
zijn dit assumpties en zouden de werkelijke beweegredenen via een apart onderzoek meer in detail moeten 
onderzocht worden. Een mogelijke manier om meer mensen bekend te maken met het 
resultatenformulier, is om het te verwerken of te vernoemen in het nieuwe instrument. 
 
2.2.1.5 Conclusie enquêtes 
 
De meerderheid van de patiënten geeft aan jaarlijks een consult te hebben gepland met de behandelende 
arts. Dit leert ons dat er weldegelijk enige tijd zit tussen de consulten en er dus een nood kan zijn aan een 
plaats om de vragen en ervaringen voor een volgend consult te kunnen noteren. Deze assumptie wordt 
bevestigd door de antwoorden bij de vraag naar de beweegredenen voor het gebruik van het instrument 
(figuur 35) waar het meest gegeven antwoord het noteren van vragen voor de arts is. Hierbij aansluitend 
polsten we naar de voorbereiding op een doktersconsult. Hieruit leerden we dat een groot aandeel van de 
respondenten niets speciaals doet en de overige patiënten zich voorbereiden door de vragen die ze willen 
stellen, op te lijsten. 

Om de digitale geletterdheid van de patiënten na te gaan werden enkele daaraan gerelateerde 
vragen gesteld. Het digitale niveau is immers belangrijk om de beslissing te maken of we het instrument 
digitaal of op papier moeten ontwikkelen. Aangezien de meerderheid aangeeft met een digitale tool te 
willen werken en we ook meer en meer naar een digitale samenleving evolueren, zal de keuze heel 
waarschijnlijk vallen op een digitaal instrument. Een kleine minderheid geeft aan enige tijdsdruk te 
ondervinden tijdens het doktersconsult en ervaart onvoldoende tijd te hebben om hun eigen vragen voor 
de arts uitgebreid beantwoord te krijgen. Hiervoor een oplossing zoeken in het nieuwe instrument is dus de 
boodschap. 

Om de relevantie van het instrument na te gaan werd gevraagd of de respondenten er gebruik van 
zouden maken en wanneer. Van degenen die aangaven het niet te zullen gebruiken zijn de redenen vooral 
dat ze het zouden vergeten in te vullen, zich amper tot niet voorbereiden op de consulten en een dergelijk 
instrument omslachtig vinden. De respondenten die pro de ontwikkeling van een nieuwe tool zijn, geven 
aan het te zullen gebruiken voor belangrijke zaken en op een mindere dag. 
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Om tot de inhoud van de tool te komen stelden we meerdere impliciete vraag en één expliciete, directe 
vraag. De bevindingen zijn dat het vooral belangrijk is om een plaats is voorzien om vragen en 
bezorgdheden te noteren. De ervaren symptomen en een kort overzicht van de huidige situatie zijn ook 
zeer belangrijk. Naast het fysieke aspect, wordt ook belang gehecht aan het mentale en emotionele aspect.  

Om de aangegeven rubrieken te kunnen implementeren in het instrument gingen we na welke 
visuele vorm verkozen werd. Uit figuur 32 leerden we dat indien we enkel met emoticons en pictogrammen 
zouden werken, het instrument niet zou aanslaan. Een combinatie van zowel pictogrammen als geschreven 
taal lijkt dus aangewezen. 

Om na te gaan of een integratie van het reeds bestaande resultatenformulier van Fapa in het 
nieuwe instrument nuttig zou zijn, bevroegen we huidige gebruik en de mening over het formulier. Hieruit 
leerden we dat een groot aandeel van de patiënten nog niet gekend is met het formulier, wat suggereert 
dat het zinvol kan zijn het formulier te verwerken in het nieuwe instrument.  
 
2.2.2 Dieptegesprekken 
 

De dieptegesprekken werden via een discoursanalyse verwerkt. De gesprekken werden opgenomen zodat 
deze achteraf getranscribeerd en geanalyseerd konden worden. De transcripties van de gesprekken kunnen 
teruggevonden worden in bijlage 2. Zoals bij de methodologie van de dieptegesprekken al werd 
aangegeven, werden er doorheen de gesprekken zeven gesprekonderwerpen vooropgesteld, namelijk 
coping, motivatie, medicatie, informatieverwerking, doktersconsulten, veranderingen in het leven van de 
patiënt en als laatste de inhoud van de nieuwe tool. Eén voor één worden de bevindingen omtrent deze 
thema s hieronder besproken. 
 

2.2.2.1 Coping 
 

Er werd gevraagd naar de manier waarop de patiënten hun diagnose hebben ontvangen en verwerkt, 
alsook hoe ze met de ziekte omgaan. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat ieder individu anders is en 
daardoor ook zijn eigen reacties en bijhorende coping mechanismen heeft. De ene persoon had zichzelf 
mentaal al voorbereid en de aankomende onderzoeken en operatie(s) al ingecalculeerd aangezien de ziekte 
in de familie zit en deze persoon er zo dus al mee geconfronteerd werd. Nog iemand anders ging met de 
diagnose om door de realiteit uit de weg te gaan en te doen alsof de ziekte niet bestond, want dan is het er 
niet. Bovendien is kanker ook geen zichtbare ziekte, in het begin dan toch niet, waardoor dit in het begin 
makkelijk is om jezelf iets ander te doen geloven. 

Uiteindelijk moet je het toch verwerken en dat gaat vaak samen met gevoelens van angst. Een 
persoon gaf ook aan heel diep te hebben gezeten nadat het besef binnenkwam. Het niet begrijpen van 
waar dit plots allemaal komt, terug alles willen zoals vroeger, terug alles kunnen doen wat je maar wilt. In 
het begin is het zeer moeilijk om jouw weg te vinden. Je zoekt manieren van hoe het wel kan waarbij je 
heel vaak botst en opnieuw moet beginnen. Advies hierbij van een respondent is dat je jezelf tijd moet 
geven om eraan te wennen en eraan te werken. Jezelf frustreren van Ik ga dat nooit meer kunnen  mag je 
vooral niet doen. Je hebt de keuze: ofwel ga je erbij neerzitten ofwel zeg je van ik ga verder groeien en 
ervoor gaan . 

Enkele leuzen die de patiënten tegen zichzelf herhaaldelijk zeggen zijn: Je kan niet kiezen, je moet 
erdoor  of Ik onderga het . Anderen accepteren de situatie zoals ze is en maken er het beste van. Verder 
gaf iemand aan steeds de grenzen te verleggen en uitdagingen op te zoeken als manier om zich niet 
gewonnen te geven aan de nieuwe levensstijl en zichzelf te pushen  voor die nieuwe overwinning. 
Meerdere patiënten gaven ook aan dat het voor hen helpt zo weinig mogelijk stil te staan bij hun diagnose 
en de gevolgen daarvan, maar eerder te leven in het nu en de kleine dingen, zoals quality time met 
vrienden en familie te appreciëren. 
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2.2.2.2 Motivatie 
 

Laten we verder even kijken hoe de patiënten zichzelf motiveren. Wat vaak genoemd wordt is dat de 
patiënten zichzelf voorop houden dat het wel goed zal komen en zichzelf niet de kans geven om zich te 
laten hangen. Daarenboven doet de steun en aanwezigheid van familie en vrienden ook wonderen. Van de 
ene persoon zijn dit de ouders, die overal meegaan en hen bijstaan. Voor de andere persoon is dit net het 
omgekeerde en zijn de kinderen een drijfveer om te blijven gaan en zichzelf sterk te houden. Een familielid 
met hetzelfde ziektebeeld verliezen, werd ook als motivator aangegeven. 
 
2.2.2.3 Medicatie 
 

Bij het vragen naar de relatie van de patiënten met hun medicatie werd duidelijk dat deze goed zit. De 
meesten geven aan Imodium en varianten te nemen om de buikloop wat tegen te houden en verder iets te 
nemen tegen de pijn. Eén iemand wees mij op het feit dat fap en lynch patiënten recht hebben op 
Imodium, maar dat hij/zij ook graag plantaardige medicijnen zou krijgen, maar die opties worden precies 
niet bekeken door de dokter. In het instrument kan onder de rubriek medicatie in vraagvorm geplaatst 
worden of de patiënt graag plantaardige medicijnen wenst te bespreken met de behandelende arts. Hierbij 
aansluitend werd ook vermeld dat gewone probiotica niet werken voor kankerpatiënten en er dus nood is 
aan probiotica die ook voor deze mensen werken. De relatie met hun medicatie zit dan wel goed, toch 
gaven meerdere respondenten aan graag een plaats te hebben om de soort medicatie, de hoeveelheid en 
wanneer deze in te nemen, neer te pennen.  
 
2.2.2.4 Informatieverwerking 
 
Tijdens de vele doktersconsulten wordt er zeer veel informatie meegegeven met de patiënt. Wanneer de 
diagnose wordt gesteld, moet de arts eerst de ziekte uitleggen op een manier die verstaanbaar is voor de 
patiënt. Door de medische termen die aan bod komen is dit niet altijd even gemakkelijk. Niettemin doen de 
dokters hun uiterste best om de vragen van de patiënt te beantwoorden. Zoals aangegeven in de 
literatuurstudie moeten velen een preventieve chirurgie laten verrichten aan de darmen, ook hier komt 
terug veel nieuwe informatie bij kijken. Je kan als patiënt wel zelf kiezen of je de uitleg van hoe de operatie 
wordt uitgevoerd wil weten of als je enkel wil weten wanneer hij uitgevoerd gaat worden. 

Tijdens de dieptegesprekken werd aangegeven dat de dokters met de beste intenties de gestelde 
vragen beantwoorden, maar dat de antwoorden die de artsen geven vaak niet voldoende zijn voor de 
patiënten. De antwoorden zijn vaak te ijl waardoor het te abstract blijft en de patiënt deze niet concreet 
genoeg voor zich kan inbeelden. Bovendien wordt aangegeven dat vaak niet genoeg wordt ingegaan op wat 
er volgt na de eerste operatie. Een respondent getuigde nooit gedacht te hebben dat de ziekte zou 
ontwikkelen naar iets anders dan ze in het begin gewoon was. Wat voor haar als een hele grote shock en 
confrontatie kwam in de weken net na de operatie, had door een gesprek kunnen voorkomen worden. De 
ziekte uit zichzelf natuurlijk anders voor ieder individu, maar het is wel goed om te weten wat er mogelijks 
kan gebeuren. Fapa begeleidt de patiënten daar sterk in. Deze persoon heeft Fapa pas gevonden na de 
operatie, maar zegt alsnog zeer sterk geholpen te zijn geweest door de organisatie. 
 Bijkomend gaf een persoon aan lynch te hebben zien staan in het dossier terwijl deze een fap 
patiënt is. Geen enkele dokter heeft dat ooit toegelicht en zelf wist die persoon tot het groepsgesprek niet 
wat lynch eigenlijk inhield. Deze persoon zat hierover met veel vragen en ging dit op het volgende consult 
aan de arts vragen, aangezien het afgeraden wordt om op het internet informatie te gaan opzoeken. 
Dergelijke onzekerheden, onvoldoende beantwoorde vragen en bijhorende enerverende wachttijden 
dienen absoluut vermeden te worden in het belang van de patiënt. 
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2.2.2.5 Doktersconsulten 
 
De ene persoon heeft al eens meer geluk dan een andere en dat is niet anders wanneer we polsen naar de 
ervaringen met hun doktersconsulten. Terwijl de ene gesprekpartner een vaste dokter heeft en dus zeer 
tevreden is, vertelt de andere een volledig andere ervaring. Jouw verhaal keer op keer dienen te herhalen, 
vindt niemand leuk en iedere persoon heeft daar op een bepaald moment genoeg van. De situatie in 
kwestie gaat over het feit dat er telkens voorafgaand aan het consult met de professor een inleidend 
gesprek was met een assistent. Telkens was het een andere assistent die het dossier en de 
voorgeschiedenis niet kende, waardoor de persoon het volledige verhaal opnieuw mocht vertellen. Toen 
deze persoon na een paar keer hetzelfde meegemaakt te hebben en voorstelde dat het makkelijker zou zijn 
voor beide partijen dat de assistent gewoon het dossier doornam, heeft de patiënt maar liefst twee uur 
moeten wachten tot de assistent het dossier had doorgenomen en terugkwam. Dit was dan ook de druppel 
voor de patiënt om naar een andere arts te gaan die zonder assistenten werkt, waardoor ze nu een meer 
persoonlijke zorg ontvangt. Daarbij leerden we ook dat er een bepaalde barrière bestaat tussen professor 
en patiënt. De arts kan namelijk beslissen of hij of zij het nodig vindt of de patiënt op consult komt. Dus 
ondanks het feit dat een patiënt liever 6-maandelijks op consult komt in plaats van jaarlijks, is het nog altijd 
de beslissing van de arts zelf. 

Daarnaast vertelde iemand hoe hij/zij werd afgewimpeld telkens deze persoon zich wou laten 
onderzoeken. Deze patiënt werd afgeschilderd als een assertief persoon en kreeg telkens dezelfde  
verkeerde  uitleg voorgeschoteld. Na zelf de touwtjes in handen te nemen, kreeg deze persoon dan 
uiteindelijk een correcte diagnose, ze bleek kanker te hebben. Maar ook na de diagnose werd deze persoon 
niet altijd even serieus genomen, de ervaren vermoeidheid werd steeds opnieuw afgeschoven op een 
tekort aan slaap. Na uiteindelijk antwoorden te zoeken op internet en te beseffen dat hij/zij niet alleen was, 
voelde de patiënt zich eindelijk normaal. 

Boven op de ervaringen, werd ook gevraagd naar de voorbereiding van een doktersconsult. Hoe 
bereiden ze zich voor? Schrijven ze iets neer of onthouden ze het gewoon? De meesten geven aan hun 
vragen neer te pennen, de periode tussen twee consulten is vaak een jaar of zelfs meer waardoor bepaalde 
zaken wel eens vergeten kunnen worden. Waarin ze deze informatie bijhouden varieert van een gewoon 
blad en een schriftje tot gecategoriseerde mappen en een Excel documenten. De voorbereiding klinkt nu 
misschien makkelijk, maar is dat zeker niet. Je moet vaak zaken noteren die je wil vragen en hopen dat je 
deze beantwoord zal krijgen. Bovendien mag je zeker geen schrik hebben om vragen te stellen, het is 
immers jouw tijdsblok om geholpen te worden. De gesprekspartners beamen dat de artsen meestal wel 
hun tijd nemen om zaken mooi uit te leggen en er dus in het algemeen weinig tot geen tijdsnood wordt 
ervaren. Indien er toch nog onbeantwoorde vragen overblijven, zijn deze voor het volgende consult. Vaak 
komt het ook voor dat je na een consult bepaalde zaken die de dokter vermeldde verkeerd begreep of al 
vergeten bent. Om deze situatie tegen te gaan, is een transcriptie van het doktersconsult een mogelijke 
piste. 
 
2.2.2.6 Veranderingen in het leven van de patiënt 
 

Na de eerste operatie heeft een deel van de patiënten een tijdelijke stoma gekregen, dit om de pouch  die 
gecreëerd werd te laten herstellen. Een patiënt vertelde dat toen hij/zij deze had amper te zijn 
buitengekomen. De meeste patiënten geven aan dat het een confronterende verandering is en zijn dan ook 
blij dat het maar voor een drietal maanden is. Verschillende vrouwen met de ziekte hebben preventief of 
curatief een ovariohysterectomie moeten laten doen. Aangezien dan zowel de baarmoeder als de eileiders 
worden weggenomen heeft dit als impact dat deze vrouwen geen kinderen (meer) kunnen krijgen en 
daardoor vaak hun kinderwens zien veranderen. 
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Een andere, zeer grote verandering is de vermindering van energie en de bijhorende vermoeidheid. Dit 
effect van de ziekte werd het meest aangehaald door de deelnemers. Je wil actief zijn en allerlei dingen 
doen, maar je kan het gewoon niet. Velen liggen daardoor in het begin vaak met zichzelf in de knoop. Het 
leren aanvaarden dat je bepaalde dingen niet meer kan doen zoals vroeger is een zeer moeilijk en lang 
proces. Aansluitend is het frequent toiletbezoek een volgende aanpassing. Niet enkel het rennen naar het 
toilet is een gevolg, ook het opzoeken van een toilet vóór je vertrekt naar een plaats die je niet kent. 

Alsook het berekenen van maaltijden wanneer je je nog moet verplaatsen zodat je niet net op dat 
moment naar het toilet zou moeten gaan. Over maaltijden gesproken, ook de voeding van een fap en lynch 
patiënt moet worden aangepast. Naast het mijden van bepaalde voeding, is het noodzakelijk om te 
berekenen wanneer je iets kan eten. Vooraf zou je hier nooit bij stilgestaan hebben, dan at je wanneer je 
honger had, maar nu lukt dat niet meer 

Ook op professioneel vlak verandert er veel en dat is afhankelijk van situatie tot situatie. De ene 
moet op invaliditeit gezet worden, de andere moet van een fulltime naar een parttime gaan. Je aanpassen 
aan deze veranderingen kan een tijdje in beslag nemen. Het is lastig om daar mee om te gaan, maar je mag 
je daar niet aan storen want als je dat begint te doen dan lukt het allemaal niet. Het is trial and error en dan 
terug doorgaan en soms is dat confronterend, maar uiteindelijk lukt het de patiënten wel. 
 
2.2.2.7 Inhoud tool 
 

Om het nieuwe instrument zo overzichtelijk mogelijk te houden, zouden er verschillende rubrieken gebruikt 
moeten worden. Wij polsten doorheen het gesprek bij de deelnemers naar welke noemers zij prefereren. 
Indien dit niet onrechtstreeks aan bod kwam, werd dit rechtstreeks gevraagd aan de persoon op het einde 
van het gesprek. De vraag die wij ons stellen is of een onderverdeling in specialisten: gynaecoloog, 
geneticus, gastro-enteroloog, chirurg, diëtist  enkel voor de artsen nodig zou zijn of ook voor de 
patiënten. En indien er geen voorkeur uitgaat naar een onderverdeling volgens specialisten welke noemers 
er dan wel geprefereerd worden. Rubrieken die niet mogen ontbreken zijn: symptomen, psychosociaal 
welzijn, motivatie, medicatie, overzicht van het reeds afgelegd traject  . Een extra onderverdeling tussen 
geconstipeerd en buikloop werd ook aanbevolen door een deelnemer. In de plaats van een extra rubriek 
hiervoor te maken, kan hiervoor wel een apart onderdeel, bijvoorbeeld binnen de rubriek symptomen, 
gecreëerd worden hiervoor. 
 
2.2.2.8 Conclusie dieptegesprekken 
 
Dankzij de analyse van de dieptegesprekken zijn we tot de conclusie gekomen dat het een goed idee zou 
zijn om een transcriptie van het gesprek met de behandelende arts ter beschikking te stellen in het nieuwe 
instrument. Soms vergeet je dingen door de hoeveelheid informatie of door de shock of een soort waas die 
jou overkomt. Of je begrijpt het verkeerd. Vervolgens is het steeds herhalen van dezelfde zaken zeer 
frustrerend en uitputtend, daardoor zou een onderdeel van het instrument bestaan uit een overzichtelijk 
overzicht van de voorgeschiedenis en belangrijke items, dat veel minder uitgebreid is dan het 
patiëntendossier. Daarnaast is de creatie een schaal waar je kan aanduiden waar je het meest mee zit en 
dit linken aan psychosociale aspecten geen slecht idee. Op die manier geeft dit een indicatie waar de 
patiënt het meest mee zit en kan de dokter hiermee meteen van start gaan. Bovendien zullen enkel de 
rubrieken per specialist aangeboden worden aan de arts-kant en symptomen en medicatie gerelateerde 
rubrieken aan de patiënten. 
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3 Discussie

3.1 Voorstel tot toolontwikkeling op basis van de resultaten

Wanneer we de literatuurstudie en de resultaten uit het survey- en interviewonderzoek samenleggen,
kunnen we concluderen dat er nood is aan één samenhangend instrument om de fap en lynch patiënten te 
ondersteunen. Het opzet van deze masterproef was om een voorstel af te leveren ter ontwikkeling van een 
instrument dat het doktersconsult vergemakkelijkt en tussen de consulten door de patiënten toelaat 
belangrijke informatie bij te houden. In wat volgt overlopen we stap voor stap wat we doorheen de 
verschillende onderzoeken geleerd hebben om zo tot een voorstel van instrument te komen.

Het eerste wat we onderzochten, is de nood aan een digitaal of een analoog instrument. Aangezien 
de meerderheid aangeeft graag met een digitale tool aan de slag te gaan en de algemene digitale 
geletterdheid van de patiënten goed zit, kunnen we concluderen dat een digitale versie de voorkeur krijgt.

Eerst en vooral is het belangrijk om in het nieuwe instrument een plaats te voorzien om de
voorgeschiedenis van de patiënten eenmalig in te geven. De creatie van een gestructureerd overzicht van 
de weg die de patiënt tot nu toe heeft afgelegd, zal de patiënt verlichten in de zin dat hij zijn verhaal niet 
telkens hoeft te herhalen.

Wanneer we vervolgens nagaan wat als het meest noodzakelijke onderdeel wordt beschouwd door 
de patiënten, zien we dat een vaste rubriek om de vragen die ze hebben voor hun arts te noteren, 
bovenaan wordt geplaatst. Vandaar dat het notitiegedeelte voor vragen en dergelijke bovenaan in het 
instrument zal staan. Dit onderdeel kan opgesteld worden volgens de lay-out van OneNote. De patiënt kan 
op die manier verschillende mappen of tabs maken. De ene persoon maakt liever een onderscheid op
basis van soorten vragen terwijl de andere liever een onderscheid maakt op basis van soort consult. De 
patiënt krijgt zo de keuze om naar eigen inzicht en voorkeur aan te vullen.

Dagelijks worden de patiënten geconfronteerd met symptomen die eveneens een groot onderdeel 
van de ziekte zijn. Om de ziektesymptomen en gezondheidsklachten te bevragen, wordt inspiratie gehaald 
uit de sickness impact profile (SIP) van Bergner (1981). Dit instrument geeft stellingen die simpelweg 
afgevinkt kunnen worden wanneer ze van toepassing zijn voor de persoon. Doordat hier geen nuance in de 
antwoorden aanwezig is, zullen enkel de stellingen opgenomen worden uit de sickness impact profile en op
een Likertschaal geplaatst worden. Door middel van een vijfpuntenschaal kan de patiënt de mate waarin
het symptoom of de klacht aanwezig is, registreren. Een voorbeeld zou dus het onderstaande kunnen zijn:

Stelling: Ik ben misselijk.

   1 2 3 4 5

Naast deze stellingenlijst zal er ook plaats voorzien worden voor enkele vrije notities. Hiervoor kunnen we 
ons baseren op het Utrecht symptoomdagboek (Palliatieve Zorg Thuis, 2021). Daar worden de verschillende 
symptomen opgelijst en kan een score van nul tot zes gegeven worden. In de plaats van hier met een 
volledige opsomming van symptomen te werken, kan er een systeem ontwikkeld worden met een drop 
down menu. Op die manier kan de patiënt de symptomen die op dat moment relevant zijn snel en 
gemakkelijk selecteren en een score geven. Om zo n keuzelijst op te stellen, zal in een vervolgonderzoek 
een exhaustieve lijst moeten worden opgesteld met alle mogelijke symptomen die de fap en lynch 
patiënten kunnen ervaren.
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Fap en lynch patiënten moeten vaak meermaals per dag medicatie innemen. Om hen een overzicht te 
bieden van de soort medicatie, de hoeveelheid en de periode van de dag waarin de medicatie moeten 
ingenomen worden, zal er ook voor medicatie een aparte rubriek gemaakt worden. Er zal ook een 
aankliksysteem voorzien worden zodat patiënten kunnen afvinken wat ze reeds ingenomen hebben die 
dag. Op die manier worden ze verlicht van het onthouden en de mogelijke twijfel of ze die ene pil nu al 
ingenomen hebben of niet. Verder zal er ook in deze rubriek gevraagd worden of de patiënt graag het 
gebruik van plantaardige medicijnen wenst te bespreken met de behandelende arts, aangezien deze nood 
door enkele personen werd aangehaald. 

Om de manier van omgaan met de situatie te meten, kan een beroep gedaan worden op de general 
self efficacy scale (GSES) (Schwarzer et al., 1994). Deze peilt hoe een patiënt omgaat met moeilijke situaties 
die hem mogelijks stress bezorgen. Via tien stellingen bepaalt men de coping strategie die een persoon 
hanteert en kan er zo een meer gerichte zorg verleend worden. De aangegeven schaal, een 
vierpuntenschaal, is prima voor dit soort vragen. Een vijfpuntenschaal zou ervoor kunnen zorgen dat een 
deel van de patiënten geneigd is het middelste bolletje in te kleuren om zo niet te moeten kiezen of na te 
denken.  

Naast de rubrieken Voorgeschiedenis, Vragen, Symptomen, Medicatie en Coping zal er een fysieke 
dimensie voorzien worden. Deze zal bestaan uit een pijnschaal, een vragenlijst, een lastmeter en een 
vermoeidheidsmeter. Soms is het moeilijker om een ervaren pijn in woorden te omschrijven en kan een 
cijferschaal behulpzaam zijn. Dan hoef je enkel een cijfer van  neem nu  één tot zes te kiezen om de 
huidige pijn aan te geven. We kwamen uit bij een gecombineerde pijnschaal van drie reeds bestaande 
schalen. De nieuwe schaal is een combinatie van de numerical rating scale (NRS) die op basis van cijfers de 
mate van pijn aangeeft, de verbal rating scale (VRS) die gebruik maakt van woorden en de faces scale die 
aan de hand van gezichtsemoticons werkt. Deze instrumenten werden breder besproken onder 1.4.2.1 op 
pagina 4. Hieronder alvast een prototype van hoe de schaal eruit kan zien: 

 
 0  1  2  3  4  5  

geen pijn       milde pijn  gematigde pijn      ernstige pijn   zeer ernstige pijn   ondragelijke pijn 
 
Naast een pijnschaal zal ook een kleine vragenlijst aangeboden worden. Hiervoor zal als inspiratie gebruik 
gemaakt worden van de pain disability index (PDI) die aan de hand van verschillende categorieën de mate 
van hinder door de pijnklachten meet, alsook de impact van deze pijn op het uitvoeren van dagdagelijkse 
activiteiten. De gebruikte categorieën in dit instrument zijn zeer bruikbaar in het nieuwe instrument. Er 
wordt bijvoorbeeld een opdeling gemaakt tussen de impact op sociale activiteiten en de impact op het 
beroep. De lijst zelf is met zijn 33 vragen te extensief en zal voor het nieuwe instrument moeten worden 
ingekort. 
 Als derde element bij de fysieke dimensie zal een lastmeter ter beschikking worden gesteld. 
Hiervoor zal gekeken worden naar de lastmeter die ontwikkeld werd door het integraal kankercentrum 
Nederland. Door middel van ja-neen stellingen en de visuele thermometer wordt de mate van fysieke 
uitputting gemeten. Een interessant element dat hierin schuilt, is dat ook wordt nagegaan of de patiënt 
nood heeft aan een gesprek met een bepaalde specialist en zo ja welke. Indien deze vraag met ja 
beantwoord wordt, zou het mogelijk moeten zijn om de patiënt meteen door te verwijzen naar de 
visitepagina van die welbepaalde arts in een bepaalde straal van de woonplaats van de patiënt. Daarvoor 
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zou wel locatietoestemming nodig zijn en een programmatie in het instrument die doorgaat naar een 
pagina om een afspraak te maken. Deze technologische aspecten zullen in een vervolgonderzoek moeten 
worden bekeken. 

Heel veel patiënten gaven aan met vermoeidheid te kampen. Als vierde en laatste onderdeel van 
de fysieke dimensie zal er gepolst worden naar de vermoeidheid van de patiënt. Door een aantal vragen te 
stellen die gebaseerd zijn op drie verschillende, reeds bestaande instrumenten kan een beeld verkregen 
worden van de mate en soort vermoeidheid van de patiënt en kan dit doorheen de tijd op een 
vermoeidheidsmeter geplaatst worden. Om de vragenlijst op te stellen zal inspiratie gehaald worden uit de 
multidimensionele vermoeidheidsindex (MVI), de modified fatigue impact scale (MFIS) en de checklist 
individuele spankracht (CIS), die eerder al bij 1.4.2.5 op pagina 8 en 9 besproken werden. 

Hierbij moet wel steeds rekening gehouden worden met de verschillende percepties van pijn of 
vermoeidheid. Mensen hebben een hoge of lage pijngrens, idem voor vermoeidheid. De persoonlijke 
kenmerken zullen hierbij de eigen waardeschaal bepalen, die bijgevolg geen vaste standaard kan hebben. 

Verder mag het psychologische aspect niet uit het oog worden verloren. Net als bij het fysieke 
aspect zou er hier gewerkt worden met een schaal. Via een drop down menu kan de patiënt de emoties en 
andere psychosociale aspecten die hij of zij wil aangeven gemakkelijk selecteren en deze een score geven. 
Voor de elementen in dit drop down menu kunnen we ons baseren op drie instrumenten. De eerste is de 
pain anxiety symptom scale (PASS) (McCracken et al., 1992). Deze spitst zich toe op angst voor pijn, 
cognitieve angst en vlucht- of vermijdingsgedrag. Vervolgens kunnen symptomen van depressie vroegtijdig 
opgespoord worden aan de hand van de hospital anxiety and depression scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 
1983). Wanneer we dus enkele van deze stellingen implementeren tussen de stellingen van de PASS, wordt 
er ook een screening van mogelijke depressie uitgevoerd.  
 Aan de hand van vijf gezondheidsniveaus meet de EuroQol 5D (EQ-5D) de kwaliteit van het leven 
van patiënten. De vijf thema s zijn dagdagelijkse activiteiten, zelfverzorging, angst en depressie, ongemak 
en pijn én mobiliteit (The EuroQol Group, 1990). Angst en depressie en ongemak en pijn hebben we in 
vorige onderdelen van het instrument al aangehaald dus laten we deze elementen buiten beschouwing in 
dit onderdeel. Om de activiteiten en de zelfverzorging van de patiënten te monitoren is de EQ-5D een mooi 
instrument. Op basis van een schaal van nul tot honderd moet een patiënt aangeven hoe hij/zij de 
gezondheidstoestand en alles wat daarbij komt kijken, aanvoelt. Verder wordt aan de hand van 
verschillende stellingen en vragen een beeld verkregen van de levenskwaliteit van de patiënt. Het enige 
nadeel aan de EQ-5D is dat hij enkel te interpreteren valt door een arts. Omdat het doel is een voor de 
patiënt toegankelijke applicatie te ontwikkelen wordt in de nieuwe tool een geüpdatete versie van de EQ-
5D gehanteerd. Wat mobiliteit betreft zal gebruik gemaakt worden van de ideeën uit de Craig hospital 
inventarisatie van omgevingsfactoren (CHIEF) (Whiteneck et al., 1997). Deze vragenlijst, die werkt volgens 
een achtpuntenschaal, zou herleid worden tot een zespuntenschaal om in lijn te liggen met de grote 
meerderheid van de schalen in het nieuwe instrument. Bij elke stelling kan de frequentie van het probleem 
alsook de urgentie worden aangegeven. 
 Om de voedingsgewoontes aan te passen, bestaat er reeds een handig document van Fapa zelf, 
namelijk het voedingslogboek (Een voedings-logboek voor patiënten, 2021). Dit helpt patiënten op hun 
voeding te letten na een preventieve of curatieve chirurgie. Gezonde voedingsrecepten en dergelijke zullen 
daarom niet aangeboden worden in het nieuwe instrument. Wel zal er een mogelijkheid zijn om de relatie 
met voeding aan te geven via een numerieke schaal. Opnieuw zal door middel van een schaal die van nul 
tot zes gaat, gepolst worden wat de huidige relatie is tussen de patiënt en voeding. Ten slotte zal hierbij 
ook een digitale gewichtsschaal aangeboden worden die doorheen de tijd een lineair overzicht geeft van de 
fluctuaties of de constante in het gewicht. 
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Zowel uit de enquête, maar vooral uit de dieptegesprekken kwam dat meerdere patiënten graag een 
transcriptie zouden ontvangen na een doktersconsult. Door de hoeveelheid en het ernstig karakter van de 
ontvangen informatie kan iets misverstaan of vergeten worden. In een vervolgonderzoek zal onderzocht 
moeten worden met welke technologie deze transcriptie haalbaar kan zijn in de toekomst en of de artsen 
hiervoor openstaan. Hierbij aansluitend willen de patiënten graag toegang tot een kort overzicht van de 
huidige situatie. Hierin kan bijvoorbeeld de huidige status van een patiënt staan. Neem nu een voorbeeld: 
2019 curatieve chirurgie  2020 twee poliepen weggenomen  2021 algemene controle en doktersconsult  
2022 nieuw doktersconsult oktober 22. Het kan dus evenals als tijdslijn dienen. Ten slotte zal er plaats zijn 
voor follow-up guidelines die de arts aanbeveelt aan de patiënt. Vaak kunnen deze richtlijnen steeds 
dezelfde zijn voor de patiënt, maar toch blijkt dat mensen graag alles nog eens neergeschreven zien. 

Om het aangegeven probleem van tijdsdruk tijdens de consulten ook mee te nemen in het verhaal 
kan er verwezen worden naar de reeds ver gevorderde tool Bingli. De sterkte van de tool is dat hij een 
volledig dynamisch systeem is dat zich aanpast naargelang de antwoorden van de patiënt. Om de tijdsdruk 
te verlagen en de persoonlijke zorg centraal te stellen tijdens een doktersconsult is Bingli de perfecte tool. 
Bovendien hoeft de voorgeschiedenis slechts eenmalig ingegeven te worden waardoor meteen het 
aangehaalde probleem van zichzelf vaak herhalen van de baan is. 

Zoals reeds vermeld krijgt een groot deel van de fap en lynch patiënten na hun eerste chirurgie een 
tijdelijke stoma zodat hun lichaam rustig kan herstellen. Het plots moeten leven met een stoma heeft een 
enorme impact op het leven van die personen. Als extra rubriek zullen we dit dan ook opnemen in het 
instrument. Hiervoor doen we beroep op een reeds bestaande vragenlijst, namelijk de stoma quality-of-life 
instrument. Deze vragenlijst peilt aan de hand van twintig vragen naar de kwaliteit van het leven van de 
patiënt. Er wordt gevraagd hoe het zit met het slaappatroon, het maatschappelijk-sociale leven en de mate 
hoe intieme relaties of relaties met familie en naaste vrienden gaan. 

Verder zou er in het instrument ook een vermelding of link naar het reeds bestaande 
resultatenformulier van Fapa voorzien worden. Het formulier dient immers om de resultaten uit het 
medisch dossier over te maken aan Fapa. Momenteel dient de patiënt het formulier zelf mee te nemen 
naar een consult en zelf te bezorgen aan Fapa. Indien dit alles kan gedigitaliseerd worden en op één plaats 
verzameld kan worden, zal het gebruik van dit formulier misschien stijgen. Maar ook deze assumptie is iets 
om in een vervolgverzoek verder te onderzoeken. Om af te sluiten zal er een algemene, open rubriek zijn 
waar de patiënt alle overige zaken waarvoor geen rubriek bestaat, kan noteren en vervolgens aanhalen 
tijdens het volgende doktersconsult. 

De verschillende delen in dit voorstel tot toolontwikkeling op basis van de resultaten van het onderzoek 
worden hieronder bij wijze  van besluit nogmaals opgelijst: 
- Voorgeschiedenis 
- Vragen doktersconsult  
- Symptomen 

o Stellingenlijst 
o Utrecht symptoomdagboek 

- Medicatie 
- Coping: o.b.v. de general self efficacy scale (GSES) 
- Fysieke dimensie: 

o pijnschaal: samenstelling NRS, VRS, Faces Scale 
o vragenlijst 
o lastmeter 
o vermoeidheidsmeter 

- Psychologische dimensie: meetschaal 
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- Levenskwaliteit: mobiliteit, bewegen, sociale activiteiten en relaties 
- Voeding + gewichtsschaal 
- Informatie 

o Transcriptie gesprek 
o Kort overzicht huidige situatie 
o Follow-up guidelines 

- Bingli: oplossing tijdsdruk 
- Extra: stoma-onderdeel 
- Vermelding/digitalisatie resultatenformulier Fapa 
- Algemene rubriek 

Aangezien er heel wat gebundeld moet worden in één instrument is de creatie van een applicatie 
waarschijnlijk de beste piste, maar de haalbaarheid daarvan zal nog verder onderzocht moeten worden in 
een vervolgonderzoek. 
 
3.2 Beperkingen en vervolgonderzoek 
 
3.2.1 Beperkingen 

 
Het gevoerde onderzoek had een beperkte steekproefgrootte die enkel uit de Fapa patiënten bestond. 
Ondanks dat de vraag voor dit instrument uit de organisatie Fapa zelf komt, zou een grootschaliger 
onderzoek bij fap en lynch patiënten in het algemeen zorgen voor een grotere steekproef en dus ook voor 
makkelijker veralgemeenbare resultaten. Niet iedereen uit de steekproef vulde ook effectief de enquête in. 
In totaal beantwoorden niet meer dan 87 respondenten de vragenlijsten. Van dit aantal verlieten 29 
respondenten de enquête vroegtijdig. Na onderzoek kunnen we concluderen dat dit niet allemaal rond 
dezelfde vraag was en het dus niet aan de vraagstelling of het onderwerp lag, maar eerder aan de duurtijd 
van de enquête en de aandachtspanne van de individuele respondenten. Door de beperkte steekproef en 
effectieve respons, 58, is het vooraf bedoelde kwantitatieve surveyonderzoek, namelijk de enquête, eerder 
een kleinschalig onderzoek geworden. 
 Op basis van de demografische factoren die we bevroegen in het eerste onderdeel van de enquête, 
moesten we vaststellen dat op verschillende vlakken een ongelijke verdeling voorkwam. Er was een groter 
aandeel vrouwelijke respondenten dan mannelijke. Verder was het aandeel werkenden in de 
respondentengroep veel groter dan het aandeel studenten, maar dit kan verklaard worden door de 
verdeling in de bevolkingsgroep. Alsook waren er slecht 31 Franstalige respondenten, terwijl er 56 
Nederlandstalige waren. Het kleinere aantal Franstaligen kan verklaard worden door enkele taalproblemen 
die optraden met de enquête. Deze zorgden namelijk voor een vertraging in het uitsturen. Bovendien werd 
daardoor bij de Franse enquête geen reminder uitgestuurd, terwijl dit wel gebeurd is bij de 
Nederlandstalige versie. 

Een andere beperking was het online karakter van de dieptegesprekken. Deze werden gehouden 
met een gratis versie van Zoom en waren gelimiteerd tot één uur.  Soms moesten ze vroegtijdig afgerond 
worden. 

Verder is er om dit instrument vorm te geven nog input van de artsen zelf nodig. Nu werden de 
noden van de fap en lynch patiënten bevraagd en bestudeerd, maar om er een succesvol instrument van te 
maken is het nodig de visie en noden van de artsen te onderzoeken. Het is namelijk essentieel dat het 
instrument ook voor de artsen bruikbaar is. 
 
 



 

 
 

 

PAGINA 40 VAN 74 

 

 

 

 

 

3.2.2 Vervolgonderzoek 
 

In dit onderzoek werd niet gekeken of er verschillen bestaan tussen Nederlandstalige en Franstalige 
respondenten. Het zou interessant zijn om in een verder onderzoek na te gaan of de Nederlandstaligen 
nood hebben aan andere features in het instrument dan de Franstaligen of omgekeerd. 

Verder is het ook interessant om de voorkeur van de patiënten qua vormgeving te bevragen. We 
hebben nu wel de noden onderzocht en zo de essentiële overkoepelende rubrieken opgesteld, maar we 
weten hierbij nog niet welke lay-out de patiënten verkiezen. Daarmee wordt bedoeld of ze een vaste 
volgorde van de rubrieken wensen te hanteren zoals in het voorstel of een dynamische lay-out waarbij ze 
zelf de rubrieken in hun voorkeursvolgorde kunnen plaatsen. 
 Vervolgens moeten de artsen zelf bevraagd worden. We weten immers niet wat zij verwachten van 
zo n instrument. Want alhoewel het instrument bedoeld is om gebruikt te worden door de patiënten, 
zullen de dokters er natuurlijk ook mee in contact komen. Hierbij aansluitend zal er nog moeten worden 
nagegaan of het mogelijk is om twee verschillende interfaces te maken; één voor de patiënten en één voor 
de artsen. 
 Bij de fysieke dimensie stelden we voor een lastmeter te implementeren. In deze meter wordt de 
vraag gesteld of de patiënt wenst te praten met een specialist. Hierbij zou het aangenaam en efficiënt zijn 
indien het mogelijk zou zijn de mensen door te kunnen verwijzen naar de visite pagina van de gekozen 
specialist, waar ze vervolgens een afspraak kunnen boeken. Hiervoor moet nog worden nagegaan of dit 
technologisch mogelijk is en moet er locatietoestemming gevraagd worden aan de gebruikers van de tool 
om zo een specialist in hun buurt te vinden én moet er nagegaan worden of de specialisten bereid zijn om 
aan dit project mee te werken. 
 Daarnaast is er voor de psychische dimensie nog nood aan een extensieve lijst van alle symptomen 
en klachten die een fap of lynch patiënt kan ervaren om een accuraat drop down menu bij de psychosociale 
schaal te kunnen bieden. 
 Daarenboven werd het idee om een transcriptie van het gesprek met de arts toe te voegen aan het 
instrument enthousiast onthaald. In een verdere studie zal onderzocht moeten worden met welke 
technologie deze transcriptie haalbaar kan zijn, alsook zal moeten gepolst worden of de artsen hiervoor wel 
openstaan. Ten slotte zal er moeten worden onderzocht of het voorgestelde idee om het reeds bestaande 
resultatenformulier van Fapa te digitaliseren, een werkelijke nood is van de patiënten. Pas indien die nood 
bewezen wordt, zal er met Fapa moeten besproken worden hoe de digitalisering van het formulier zal 
verlopen.  
 

3.3 Implicaties 
 

Deze studie fungeert als voorbereiding op de effectieve ontwikkeling van een instrument om fap en lynch 
patiënten bij te staan in de voorbereiding van hun doktersconsulten. Met dit onderzoek, het 
vervolgonderzoek en de effectieve creatie van het instrument zal een positieve impact gegenereerd 
worden op de medische wereld, maar vooral in op het leven van de fap en lynch patiënten. 
 

3.4 Conclusie 
 

Deze studie heeft de communicatieve en informatienoden van de fap en lynch patiënten van de organisatie 
Fapa in kaart gebracht met als resultaat een voorstel tot toolontwikkeling. Om dit te verwezenlijken 
werden de vooropgestelde deelvragen beantwoord, die op hun beurt hielpen de hoofdvraag van dit 
onderzoek te beantwoorden. Namelijk: Hoe kan een instrument ter voorbereiding van een doktersconsult 
dat voldoet aan de communicatieve noden en informatiebehoeften van fap en lynch patiënten eruit zien?  
In een vervolgstudie zal er dieper worden ingegaan op de effectieve creatie van deze tool en zullen de 
behandelende artsen betrokken worden. 
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